
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 متداول()صندوق مؤشر 

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 صفحة المحتويات 

  

 3 – 1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  

  القوائم المالية 

  

 4 قائمة المركز المالي 

  

 5 الشامل اآلخرقائمة الربح أو الخسارة والدخل  

  

 6 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

  

 7 قائمة التدفقات النقدية

  

 23 – 8 إيضاحات حول القوائم المالية 

  

 

 

 

 









 قصيرة األجل  -لصكوك الحكومة السعودية المحلية صندوق اإلنماء المتداول 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 قائمة المركز المالي 

 م 2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
4 

 إيضاح 

 ديسمبر  31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

     

     الموجودات

 1,236,991,331  1,088,088,961 6 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 --   72,846,534 7 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 24,635,106  104,421,570 8 النقد وما في حكمه

 1,261,626,437  1,265,357,065  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات 

 10,000,000  10,000,000 9 المستحق لمالكي الوحدات

 310,369  302,174  أتعاب اإلدارة المستحقة 

  10,302,174  10,310,369 

     

 1,251,316,068  1,255,054,891  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

     

 12,500,000  12,500,000  الوحدات المصدرة )بالعدد( 

     

وفقاً للمعايير   -صافي الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة  

 100.40 14 الدولية للتقرير المالي 

 

100.11 

     

وفقاً   -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 99.07 14 للتعامل

 

101.80 

     

 

 

 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
5 

 إيضاح 

ديسمبر   31

 م 2022

ديسمبر  31 

 م 2021

     

     اإليرادات 

 27,226,445  26,481,638 3-6 الدخل من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 --   1,152,269 2-7 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الدخل من  

  27,633,907  27,226,445 

     المصروفات 

 (3,675,667)  ( 3,569,075) 10 أتعاب اإلدارة

 (81)  ( 446,588)  المصروفات األخرى 

 13,447  120,579 8و 5-6 رد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي  

 (3,662,301)  ( 3,895,084)  إجمالي المصروفات 

     

 23,564,144  23,738,823  صافي ربح السنة 

     

 --   --   الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 23,564,144  23,738,823  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحداتقائمة 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
6 

 إيضاح 

 ديسمبر  31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

     

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في 

 1,251,316,068  بداية السنة 

 

1,255,751,924 

     

 23,564,144  23,738,823  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     

 ( 28,000,000)  ( 20,000,000) 9 التوزيعات 

     

 1,251,316,068  1,255,054,891  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

 

 معامالت الوحدات:

 

 

ديسمبر   31 

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

 )بالوحدات(   

     

 12,500,000  12,500,000  الوحدات في بداية ونهاية السنة 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2022ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
7 

 إيضاح 

 ديسمبر  31

 م 2022 

 ديسمبر  31 

 م 2021

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 23,564,144  23,738,823  صافي ربح السنة 

     

     التعديالت لـ:

 ( 27,226,445)  ( 26,481,638) 3-6 الدخل من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 ( 13,447)  ( 120,579) 1-8و 5-6 االئتمانية المتوقعةرد مخصص الخسائر 

الربح غير المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 --   ( 679,501) 1-7 الربح أو الخسارة 

  (3,542,895 )  (3,675,748) 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 3,624)  ( 8,195)  أتعاب اإلدارة المستحقة 

  (3,551,090 )  (3,679,372) 

     

 --   ( 173,679,566) 1-6 شراء االستثمارات بالتكلفة المطفأة

المتحصالت الستحقاقات االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة  

 --   311,359,000 1-6 المطفأة

االستحواذ على االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 --   ( 174,694,264) 1-7 الخسارة

المتحصالت من استبعاد االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  

 --   102,527,231 1-7 الربح أو الخسارة 

 37,807,996  37,834,451 4-6 دخل العمولة الخاصة المستلم 

 34,128,624  99,795,762  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

     النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

 ( 18,000,000)  ( 20,000,000) 9 التوزيعات لمالكي الوحدات

 ( 18,000,000)  ( 20,000,000)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 16,128,624  79,795,762  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

     

 8,506,531  24,635,155  بداية السنة النقد وما في حكمه في 

 24,635,155  104,430,917 8 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

     

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية -1
 

قصيرة األجل )"الصندوق"( هو صندوق مؤشر متداول، مدار   -المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية  صندوق اإلنماء  

السيادية  الصكوك  لسلة من  النشطة  اإلدارة غير  يستثمر من خالل  الصندوق"(،  اإلنماء لالستثمار )"مدير  قبل شركة  من 

ة في السوق الرئيسية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية  المحلية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمدرج

 للصندوق، وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر، وتوزيع للعوائد بصفة دورية من بين جملة أمور أخرى.
 

أ نشاطه م( وبد2020يناير    1هـ )الموافق  1441جمادى األولى    6تأسس الصندوق بموجب موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  

 م.  2020فبراير  22بتاريخ 
 

وفيما يتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على ذلك، يقوم  

في  مالكين ومشاركين  هم  الوحدات  مالكي  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  للصندوق.  منفصلة  مالية  قوائم  بإعداد  الصندوق  مدير 

ات الصندوق. يعد مدير الصندوق أيضاً إداري الصندوق. تعتبر شركة كريديت سويس العربية السعودية أمين حفظ  موجود

 الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
 

 إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:

 2مبنى رقم   -برج العنود 

 طريق الملك فهد

 66333ص.ب. 

 11576الرياض 

 السعوديةالمملكة العربية 

 

 اإلطار التنظيمي  -2

  

ذو    3يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( التي صدرت عن هيئة السوق المالية بتاريخ    2-1

فبراير    24هـ )الموافق  1442رجب    12م(. تم تعديل اللوائح مرة أخرى في  2006ديسمبر    24هـ )الموافق  1427الحجة  

 م(. 2021
 

تتطلب المادة كما في تاريخ التقرير.  إجمالي الموجودات٪ من  86لدى الصندوق استثمارات في صكوك حكومية تمثل    2.2

الصادرة من حكومة    إجمالي الموجوداتمن    ٪90)د( من شروط وأحكام الصندوق أن يحتفظ الصندوق بما ال يقل عن    3

 31للسنة المنتهية في    ملتزماً ببنود الشروط واألحكام المذكورة أعالهالمملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن الصندوق ليس  

 م.  2022ديسمبر 

 

االلتزام    بعدم  المالية  السوق  هيئة  بإبالغ  الصندوق  مدير  الصندوق  قام  استثمارات  توزيع  لجعل  الالزمة  الخطوات  ويتخذ 

 االستثمارية للصندوق.متوافقة بناًء على توفر الصكوك في السوق الرئيسية للوفاء بالمعايير 

 

 عمليات السوق األولية )إنشاء واسترداد الوحدات(  -3
 

يتم تنفيذ عمليات السوق األولية فقط بواسطة مدير الصندوق حيث أنه المسّوق المفوض. تتم أنشطة إنشاء واسترداد الوحدات  

وحدة( ويطلق عليها    10,000تساوي  على أساس مجموعة وحدات متداولة في سوق األسهم )للصندوق، مجموعة واحدة  

الذي بموجبه يبادل مدير  النوع  الوحدات تكون على أساس  إنشاء واسترداد  التوالي. عملية  الوحدات على  إنشاء واسترداد 

الصندوق والمسوق الوحدات المتداولة وسلة الموجودات من خالل أمين حفظ الصندوق لغرض إنشاء واسترداد الوحدات. يتم 

 ح الوحدات التي تم إنشاؤها بحرية في تداول للتداول العام.بعد ذلك طر
 

 اإلعداد  أسس -4

 بيان االلتزام  .أ

 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في 

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولتتماشى مع  المملكة العربية السعودية والمعايير  

 األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار المعتمدة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 اإلعداد )يتبع( أسس  -4

 

 أسس القياس  .ب

االستمرارية، وتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ 

 المحاسبة، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة. 

 

متداولة وغير متداولة بشكل منفصل  ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات  

 في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها. 
 

 عملة العرض والنشاط  .ج

 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة العرض والنشاط للصندوق.
 

 والتقديراتاستخدام األحكام  .د

خالل السياق االعتيادي لألعمال، يتطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات  

المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ 

اجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديالت التي الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مر

 تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.  
 

 تقدير القيمة العادلة 

ابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم  القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مق

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم 

 إما: 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب السوق الرئيسية.في أفضل سوق  •
 

لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار  النشطة  السوق  المدرج في  السعر  العادلة لألداة باستخدام  القيمة  يقوم الصندوق بقياس 

معلومات عن األسعار  السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم  

على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المدرجة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا السعر مقيم ليقارب 

 بشكل معقول سعر التخارج.  
 

القابل المدخالت  استخدام  تزيد من  تقييم  أساليب  الصندوق يستخدم  فإن  ة في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة، 

للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل  

التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة العادلة  

 حدث خاللها التغيير. في نهاية فترة التقرير التي 
 

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

: مدخالت تمثل األسعار المدرجة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن 1المستوى   •

 للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو   1ف األسعار المدرجة المشمولة في المستوى  : مدخالت تمثل مدخالت بخال2المستوى   •

 االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و 

 : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.3المستوى  •
 

ال العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  االستثمارات  الصندوق بتصنيف  للقيمة  قام  الهرمي  التسلسل  بناًء على  الخسارة  أو  ربح 

. خالل الفترة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 2العادلة كمستوى  

ألخرى، والذمم الدائنة الربح أو الخسارة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات األخرى مثل النقد وما في حكمه، والذمم المدينة ا

 األخرى، تم تحديد أنَّ قيمها الدفترية تقارب بشكل معقول قيمها العادلة. 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية: 

 

 النقد وما في حكمه .أ

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى مؤسسات مالية وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من 

 تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمها العادلة. 

 

 األدوات المالية .ب

 اإلثبات األولي والقياس 

بشراء المتعلقة  العمليات  إثبات  بشراء    يتم  الصندوق  فيه  يقوم  الذي  التاريخ  )أي  التداول  بتاريخ  وبيعها  المالية  الموجودات 

الموجودات أو بيعها(. تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسوية تلك الموجودات خالل 

 ق.فترة زمنية تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في السو

 

يتم عند اإلثبات األولي قياس األصل المالي بقيمته العادلة وتصنيفه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 ة والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما في تاريخ التقرير، تم االحتفاظ بالموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأ

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 يصنف الصندوق موجوداته المالية بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم استيفاء الشرطين المذكورين أدناه:

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  •

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تُعد فقط دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي   •

 القائم.

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة:  

 

األصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف "الفائدة"  لغرض هذا التقييم، يعّرف "المبلغ  

على أنها المقابل مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة  

 مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح. ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )

 

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ الصندوق باالعتبار الشروط  

طا تعاقديا قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شر

التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق باالعتبار األحداث  

والشروط التي تحد من المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والمدفوعات مقدماً وشروط التمديد  

 مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة.

 

للمعامالت وتقاس الحقاً   أي تكاليف عائدة مباشرة  العادلة زائداً  بالقيمة  المطفأة  بالتكلفة  المالية  يتم اإلثبات األولي لألدوات 

 مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.  بالتكلفة المطفأة، باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد خصم أي

 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي وتوزيع إيرادات الفوائد/ العموالت الخاصة على  

ية المقدرة الفترة ذات الصلة. إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم بالتحديد مقبوضات التدفقات النقدية المستقبل

 خالل العمر المتوقع لألداة المالية بالقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية أو بالتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. بالنسبة

الدفترية  )القيمة  المطفأة  التكلفة  على  الفعلي  الفائدة  معدل  الصندوق  يطبق  االئتمانية،  القيمة  منخفضة  المالية  للموجودات 

الية ناقصاً مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(. عند حساب معدل الفائدة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية اإلجم

المستقبلية. يشتمل   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  المالية، ولكن مع عدم مراعاة  لألدوات  التعاقدية  الشروط  مع مراعاة جميع 

الفعلي  االحتساب على جميع األتعاب ال الفائدة  مدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد والتي تُعد جزءاً ال يتجزأ من معدل 

 وتكاليف المعاملة وجميع العالوات أو الخصومات األخرى.
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 األدوات المالية )يتبع( .ب

  

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )يتبع( 

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االستثمارات في سندات الدين وحقوق الملكية التي 

ال تكون مؤهلة للقياس سواء بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم اإلثبات األولي لألدوات 

مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكلفة المعاملة ضمن قائمة الربح أو  المالية المحتفظ بها بالقي

الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها. وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة 

 والدخل الشامل اآلخر عند نشوئها. 

 

 ت المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودا

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االستثمارات في سندات الدين وحقوق الملكية التي 

تم اإلثبات األولي لألدوات ال تكون مؤهلة للقياس سواء بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ي

المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكلفة المعاملة ضمن قائمة الربح أو  

 الخسارة عند تكبدها. وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح وخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوئها.
 

 المطلوبات المالية

اإلدارة  رسوم  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  المطلوبات  تشمل  المطفأة.  بالتكلفة  المالية  مطلوباته  بقياس  الصندوق  يقوم 

 المستحقة.
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية

المتوقعة   الخسائر االئتمانية  بتقييم  النظرة يقوم الصندوق  المطفأة على أساس  بالتكلفة  المدرجة  المالية  المرتبطة بموجوداته 

التطلعية للمستقبل. يقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير مالي. يعكس قياس الخسائر  

 االئتمانية المتوقعة ما يلي:

 خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.القيمة غير المتحيزة ومرجحة االحتمال يتم تحديدها من  •

 القيمة الزمنية للموارد.  •

الماضية   • التقرير بشأن األحداث  لهما في تاريخ  المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر  للدعم  المعقولة والقابلة  المعلومات 

 والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
 

 ، يتم قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على أحد األسس التالية: 9دولي للتقرير المالي وفقاً للمعيار ال

 

شهراً: تنتج الخسائر االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة    12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى   .أ

 شهراً بعد تاريخ التقرير، و 12خالل 

التعثر في الخسائر االئتماني .ب المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  المتوقعة على مدى العمر: هي الخسائر االئتمانية  ة 

 السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. 
 

بالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يطبق القياس إذا ازدادت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية بشكل 

شهراً إذا لم تزداد    12هري منذ اإلثبات األولي لها في تاريخ التقرير، ويطبق قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  جو

هذه المخاطر االئتمانية بشكل جوهري. يجوز للصندوق تحديد أن المخاطر االئتمانية للموجودات المالية لم تزداد بشكل كبير 

 طر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.في حالة أن يكون لدى األصل مخا
 

 التوقف عن اإلثبات 

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عند تحويل الصندوق 

ميع مخاطر ومنافع ملكية األصل للحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل المعاملة التي يتم بموجبها تحويل ج

المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها يقوم الصندوق إما بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري  

 وال يقوم بإبقاء السيطرة على األصل المالي. 
 

الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة  

الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها( ومجموع الثمن المقبوض )ويشتمل أي موجودات جديدة تم الحصول عليها ناقصاً أي 

هذه الموجودات المالية   مطلوبات جديدة مفترضة(، يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. أي فائدة في

 المحولة التي قام الصندوق بإنشائها أو االحتفاظ بها يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
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 األدوات المالية )يتبع( .ب

 

مة المركز المالي الخاص به، يقوم الصندوق بإبرام معامالت التي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائ

ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم المخاطر 

إثبات الموجودات المحولة. إن تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر   والمنافع، عندئِذ يتم التوقف عن 

 يشمل معامالت البيع وإعادة الشراء.  والمنافع

 

 يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزام التعاقدي أو إلغاءه أو انقضاءه.

 

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية المستنفذة والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي موجودات  

 نقدية محولة أو مطلوبات متحملة( يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  غير

 

 إعادة التوازن 

يطبق الصندوق أسلوب اإلدارة السلبية إلدارة استثماراته. سيتم إجراء مراجعة أوزان الموجودات األساسية بشكل دوري على  

المالئم ألي تغييرات في المؤشر االسترشادي وفقاً لما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق،  أساس ربع سنوي لضمان التتبع 

وقد يتم استرداد استثمارات قائمة أو االشتراك في استثمارات جديدة للحفاظ على أوزان الموجودات األساسية وفقاً للمؤشر  

 التوقف عن إثبات االستثمارات. المرجعي. بسبب إعادة التوازن، قد يكون الصندوق مطالب بإثبات و/ أو

 

 وفي حالة كان يوم إعادة التوازن ويوم التقييم عطلة رسمية، فسيتم إجراء إعادة التوازن في يوم العمل التالي. 

 

 المقاصة .ج

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي عندما وفقط عند 

وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصندوق تسويتها على أساس الصافي  

 ي آن واحد. لم تتم مقاصة أي مبالغ في هذه القوائم المالية.  أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات ف

 

 الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات صافي .د

 يتألف صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات من وحدات مصدرة ومستردة وأرباح مبقاة. 

 

 اشتراك واسترداد الوحدات .1

الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة في يوم التقييم الذي يتم فيه استالم  يتم تسجيل  

طلبات االشتراك واالسترداد. وفقا لشروط وأحكام الصندوق، يمكن لحاملي الوحدات استرداد الوحدات فقط قبل إجراء أي 

 تغييرات أساسية أو جوهرية.

 

 التداول بالوحدات  .2

لكل شخص  اإلنماء، وذلك  تداول وفروع مصرف  في  السعودية  العربية  المملكة  في  فقط  للشراء  الصندوق متاحة  وحدات 

طبيعي واعتباري. يتم تحديد صافي قيمة موجودات )حقوق ملكية( الصندوق في كل يوم تقييم بتقسيم صافي قيمة الموجودات 

 صم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم. )القيمة العادلة إلجمالي الموجودات الصندوق بعد خ

 

 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة   .3

إن هناك قيمتين من صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة المفصح عنهما في قائمة المركز المالي وفقا للمعايير 

المالي   للتقرير  المالي  الدولية  للتقرير  الدولية  للمعايير  الملكية( وفقاً  الموجودات )حقوق  قيمة  والتعامل. يتم احتساب صافي 

بتقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية الفترة. يتم احتساب صافي قيمة الموجودات 

ة مقيدة بالقيمة العادلة. لتحويل صافي الموجودات )حقوق  )حقوق الملكية( للتعامل على افتراض أن جميع الموجودات المالي

بالقيمة   المدرجة  للموجودات غير  للوحدة، يتم إجراء تعديل  التعامل  إلى سعر  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  الملكية( وفقاً 

 العادلة ورد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

13 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( -5

 

 دخل العمولة الخاصة .ه

يتم احتساب دخل العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، أي الصكوك، على أساس العائد الفعلي ويتم 

إثباته في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم حساب دخل العموالت الخاصة بتطبيق طريقة معدل العمولة  

ا  القيمة الفعلي على  منخفضة  التي أصبحت الحقاً  المالية  الموجودات  فيما عدا  المالية،  للموجودات  الدفترية اإلجمالية  لقيمة 

القيمة الدفترية  الفعلي على صافي  الفائدة  القيمة االئتمانية، يتم تطبيق معدل  المالية منخفضة  االئتمانية. بالنسبة للموجودات 

 ائر االئتمانية المتوقعة.لألصل المالي، أي بعد خصم مخصص الخس

 

  الزكاة .و

تماشياً مع الممارسة الحالية للسوق الخاصة بالزكاة المتبعة في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ال يقوم بدفع أي زكاة.  

 وتعد الزكاة التزاماً على مالكي الوحدات، وبالتالي ال يتم تكوين أي مخصص لها في القوائم المالية المرفقة.

 

تنطبق ضريبة القيمة المضافة المطبقة على أتعاب اإلدارة المصروفات والرسوم األخرى المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة  

 والدخل الشامل اآلخر. 

 

 التوزيعات  .ز

موعد يمكن لمدير الصندوق إجراء توزيعات نقدية لمالكي الوحدات كعائد من االستثمار في الصندوق مرة واحدة سنوياً في  

ال يتجاوز نهاية السنة المالية للصندوق. يحق لمدير الصندوق إجراء مثل هذه التوزيعات أكثر من مرة في السنة بناًء على  

قرار مجلس إدارة الصندوق. يتم خصم هذه التوزيعات من صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات عندما  

 تعلن من قبل مدير الصندوق.
 

 والمصروفات والرسوم األخرى اب اإلدارةأتع .ح

تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى. ويتم إثبات هذه المصروفات على أساس االستحقاق 

 تستند إلى أسعار محددة مسبقاً كما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق. فيما يلي السياسات التفصيلية:  
 

 أتعاب اإلدارة 

من صافي موجودات الصندوق.  ٪0.25يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم، أتعاب إدارة بمعدل سنوي 

 يتم احتساب وتحميل هذه األتعاب في كل يوم تقييم ويتم سددها على أساس ربع سنوي. 
 

 المصروفات والرسوم األخرى 

التعامل ومصروفات االقترا القيمة المضافة متكبدة بواسطة الصندوق على أساس االستحقاق إن مصروفات  ض وضرائب 

 وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
 

يتحمل مدير الصندوق التكاليف المركزية للصندوق ويتم استرداد أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق من 

 الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
 

 يالت والتفسيرات الجديدة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية:  المعايير والتعد   5-2

الدولية سارية   المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة  المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على  إن 

 ك:م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذل2022يناير  1المفعول اعتباراً من 

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 م 2022يناير  1

 ( 37تكلفة إتمام العقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -العقود المتوقع خسارتها 

 م؛ 2020-م2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار  الممتلكات واآلالت والمعدات: 

 ( 16المحاسبة الدولي  

 الَمراجع حول إطار المفاهيم

 ( 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  م 2021أبريل  1

 

 تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم المالية. إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( -5

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً:    5-3
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر  2023يناير    1لسنوية التي تبدأ بعد  هناك عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات ا

 لها، إال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية:

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 م 2023يناير  1

  

 "عقود التأمين" – 17 الماليالمعيار الدولي للتقرير 

 ( 1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 (8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت  

 ( 12معيار المحاسبة الدولي  على 

 م 2024يناير  1

 

 ( 1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

  م2021يونيو  30لما بعد التزامات عقود اإليجار في معامالت البيع وإعادة االستئجار 

 ( 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك   متاح للتطبيق االختياري 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 االستثمارات المدرجة بالتكلفة           -6

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 1,205,218,000  1,074,859,000 القيمة االسمية للصكوك

 38,013,927  26,939,807 العالوة

 ( 18,396,932)  ( 24,357,587) يخصم: إطفاء العالوة

 1,077,441,220  1,224,834,995 

 12,340,061  10,701,589 (4-6دخل العمولة الخاصة المستحقة )إيضاح 

 1,088,142,809  1,237,175,056 

 ( 183,725)  ( 53,848) ( 5-6يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 

 1,088,088,961  1,236,991,331 

 

 فيما يلي بيان بالحركة خالل السنة:  6-1

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 1,235,416,547  1,224,834,995 الرصيد في بداية السنة 

 --   181,000,000 القيمة االسمية للصكوك المشتراة 

 --   ( 311,359,000) الصكوك المستحقة

 --   ( 7,320,434) الخصم على شراء الصكوك

 1,087,155,561  1,235,416,547 

 (  10,581,552)  ( 9,714,341) يخصم: اإلطفاء خالل السنة 

 1,077,441,220  1,224,834,995 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االستثمارات بالتكلفة المطفأة )يتبع( -6

 

مليون لاير سعودي بقيمة    1,101.8استثمر الصندوق في صكوك صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بتكلفة    6-2

قدرها   ثابتة من    1,074.9اسمية  لها دخل عمولة خاصة سنوية  إلى  2.2مليون لاير سعودي والتي   ٪3.7( ٪31  

سنوات(.   4م: من سنة إلى  2021ديسمبر    31سنوات )  5٪( وتستحق من سنة إلى  3.7٪ إلى  2.2م:  2021ديسمبر  

 هذه الصكوك لدى شركة كريديت سويس العربية السعودية كأمين حفظ للصندوق.

 

 فيما يلي بيان بتفاصيل الدخل من االستثمارات بالتكلفة المطفأة: 6-3

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 37,807,997  36,195,979 دخل العمولة الخاصة 

 ( 10,581,552)  ( 9,714,341) يخصم: إطفاء العالوة / الخصم  

 26,481,638  27,226,445 

 

 فيما يلي بيان بالحركة في دخل العمولة الخاصة المستحقة:   6-4

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 12,340,060  12,340,061 دخل العمولة الخاصة المستحقة في بداية السنة 

 37,807,997  36,195,979 دخل العمولة الخاصة المحقق خالل السنة  

 ( 37,807,996)  ( 37,834,451) الخاصة المستلم خالل السنة يخصم: دخل العمولة 

 12,340,061  10,701,589 دخل العمولة الخاصة المستحقة في نهاية السنة

 

 فيما يلي الحركة لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من االستثمارات بالتكلفة المطفأة خالل السنة:   6-5

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 185,312  183,725 المخصص االفتتاحي للخسائر االئتمانية المتوقعة في البداية  

 ( 1,587)  ( 129,877) الرد للسنة 

 183,725  53,848 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في نهاية السنة 

 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الخسارة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  -7

 

 تتضمن االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما يلي:

 

ديسمبر   31 

  م 2022

ديسمبر  31

 م 2021

 طرف ذو عالقة   - وحدات صندوق اإلنماء للسيولة 

 72,846,534 م: ال شيء(2021) 6,092,535)الوحدات المحتفظ بها 
 

 

 -- 

 

  174,694,264وحدة بمبلغ    8,689,122وحدة واسترداد    14,781,657خالل السنة، قام الصندوق باالشتراك في    7-1

 وحدة كما في تاريخ التقرير. 6,092,535على التوالي. يملك الصندوق لاير سعودي   102,527,231ولاير سعودي 

 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: االستثمارات بالقيمة   فيما يلي تفاصيل الدخل من 7-1

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 --   679,501 الربح غير المحقق خالل السنة 

 --   472,768 الربح المحقق خالل السنة 

 1,152,269   -- 

 

 النقد وما في حكمه -8

 

اإلنماء، طرف ذو عالقة، بواسطة مدير الصندوق بالنيابة يتكون النقد وما في حكمه من الرصيد المحتفظ به لدى مصرف  

 عن الصندوق. فيما يلي تفاصيل النقد وما في حكمه:

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2022

 24,635,155  104,430,917 الرصيد المحتفظ به لدى البنك

 (49)  ( 9,347) ( 1-8يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 

 104,421,570  24,635,106 

 

 فيما يلي حركة لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من النقد وما في حكمه خالل السنة:  8-1

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

 11,909  49 المخصص االفتتاحي للخسائر االئتمانية المتوقعة في البداية  

 ( 11,860)  9,298 المحمل/ )الرد( للسنة 

 49  9,347 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في نهاية السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 التوزيعات لمالكي الوحدات       -9

 

إلى    0.8أعلن مدير الصندوق عن توزيعين مكونين من   للوحدة  الحالية بمبلغ    12,500,000لاير سعودي    10للوحدات 

م لم يتم دفعه  2022ديسمبر    27م.  إن التوزيع المعلن في  2022ديسمبر    27وم  2022يونيو    27مليون لاير سعودي في  

 حتى نهاية العام.

 

 ذات العالقة المعامالت واألرصدة مع األطراف   -10

 

يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألعماله مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. 

يتم اعتماد المعامالت بواسطة مدير الصندوق وفقاً للشروط واألحكام. تشتمل األطراف ذات العالقة مجلس إدارة الصندوق 

 ومصرف اإلنماء )الشركة األم لمدير الصندوق ومالكي وحدات الصندوق(.ومدير الصندوق 

 

فيما يلي ملخصاً بالمعامالت واألرصدة الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي ألعمال الصندوق المدرجة  

 في القوائم المالية غير تلك المفصح عنها في مواضع أخرى في القوائم المالية: 

 

 المعاملة العالقة ف ذو العالقةالطر

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

      

 3,675,667  3,569,075 مصروفات أتعاب إدارة مدير الصندوق شركة اإلنماء لالستثمار 

 3,679,291  3,577,269 أتعاب إدارة مدفوعة   

 80  --  مصروفات محملة ومدفوعة  

 

 تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة: يلخص الجدول أدناه 

 

 الرصيد  العالقة الطرف ذو العالقة

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

       

 310,369  302,174 أتعاب اإلدارة المستحقة  مدير الصندوق شركة اإلنماء لالستثمار 

 24,635,155  104,430,917 الرصيد المحتفظ به لدى البنوك  

      

صافي الموجودات )حقوق  مالك الوحدات مصرف اإلنماء 

الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

م: 2021وحدة ) 11,550,887)

 1,159,709,055 للوحدة(( 7,946,313

 

808,934,663 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية - 11

 

والمطلوبات المالية. تتكون األدوات المالية للصندوق من االستثمارات بالقيمة العادلة  تتكون األدوات المالية من الموجودات  

 من خالل تكلفة الربح أو الخسارة، والنقد وما في حكمه والمستحق لمالكي الوحدات وأتعاب اإلدارة المستحقة.

 

في معاملة منظمة في السوق الرئيسية أو السوق   إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما

قابل   السعر  إذا كان هذا  النظر عما  التخارج( بغض  الحالية )أي سعر  السوق  القياس وفق ظروف  تاريخ  في  فائدة  األكثر 

 للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طريقة تقييم أخرى. 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( -11

 

يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ضمن ثالثة مستويات في التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة. ويتم تحديد هذا التجميع استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة، كما يلي: 

 ة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛ : األسعار المدرج1المستوى 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة   1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة المشمولة في المستوى  2المستوى  

 مباشرة )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(؛ و

 ات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(. الموجود: مدخالت  3المستوى  

 

 األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  -التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

التقرير حسب المس المقاسة بالتكلفة المطفأة في تاريخ  المالية  التالي األدوات  للقيمة يحلل الجدول  التسلسل الهرمي  توى في 

العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند القيم العادلة إلى القيمة العادلة المعنية في عروض األسعار في تاريخ  

 التقرير.

 
 م 2022ديسمبر   31   

 القيمة العادلة     

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

          

 1,051,100,365  --  --   1,051,100,365  1,088,088,961 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

االستثمارات بالقيمة العادلة  

 72,846,534  --  72,846,534  --  72,846,534 من خالل الربح أو الخسارة 

 1,123,946,899  --  72,846,534  1,051,100,365  1,160,506,409 اإلجمالي 

 
 م 2021ديسمبر  31   

 القيمة العادلة     

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

          

 1,234,557,356  --    1,234,557,356  1,236,991,331 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة   العادلة االستثمارات 

 --  --  --  --  -- من خالل الربح أو الخسارة 

 1,234,557,356  --  --  1,234,557,356  1,236,991,331 اإلجمالي 

 

تتضمن األدوات المالية األخرى النقد وما في حكمه والذمم الدائنة لمالكي الوحدات وأتعاب اإلدارة المستحقة. يقارب مجمل 

 األدوات المالية القيمة العادلة نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.القيم الدفترية لهذه 

 

 إدارة المخاطر المالية   -12

 

المتوسط  المدى  المال على  في رأس  والنمو  بالدخل  المستثمرين  في تزويد  للصندوق  الرئيسية  االستثمارية  األهداف  تتمثل 

 الدين واألدوات األخرى.والقريب من خالل االستحواذ على االستثمارات في سندات 

 

 إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر السوق.  

 

يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول  

 شاملة في الصندوق. في النهاية عن اإلدارة ال

 

إدارة  بواسطة مجلس  الموضوعة  الحدود  على  بناًء  بها  القيام  ليتم  أساسي  بشكل  المخاطر  على  والرقابة  مراقبة  يتم وضع 

الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيته الشاملة لألعمال، ومدى تجاوزه للمخاطر 

و إدارة المخاطر وهو ملتزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة التوازن في المحفظة تماشياً مع توجيهات االستثمار.  وفلسفته العامة نح

 يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح هذه األساليب. 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(    -12

 

 مخاطر االئتمان  .أ

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف  

 اآلخر لخسارة مالية.

 

يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده من ما في حكم النقد المحتفظ به لدى مدير الصندوق واستثمارات بالتكلفة 

إدا للتعامل مع أطراف أخرى المطفأة. يتم  رة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر االئتمان ووضع حدود 

التصنيف  أساس  على  االئتمان  مخاطر  إدارة  عام  بشكل  يتم  األخرى.  لألطراف  االئتمانية  للقدرة  المستمر  والتقييم  محددة 

 االئتماني الخارجي للطرف اآلخر. 

 

 قصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:يبين الجدول التالي الحد األ

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 1,217,558,061  1,085,560,589 االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 24,635,155  104,430,917 النقد وما في حكمه

 1,189,991,506  1,242,193,216 

 

وما في حكمه للصندوق لدى مصرف اإلنماء ويتم وإدارته من قبل مدير الصندوق ذو التصنيف يتم االحتفاظ برصيد النقد  

 .BBBاالئتماني +

 

والتعرضات عند   السداد  في  التعثر  احتمالية  باستخدام  المتوقعة  االئتمانية  االئتمان والخسائر  بقياس مخاطر  الصندوق  يقوم 

ال التعثر في  بافتراض  السداد والخسارة  التاريخي وكذلك  التعثر في  التحليل  سداد. تقوم اإلدارة باألخذ في االعتبار كالً من 

 المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلية في تحديد أي خسائر ائتمانية متوقعة.

 

 للموجودات المالية المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:  فيما يلي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 ( 1,587)  ( 129,877) االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 ( 11,860)  9,298 النقد وما في حكمه

 (120,579 )  (13,447 ) 

 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المالية )يتبع( إدارة المخاطر    -12

 

يعرض الجدول التالي تحليالً للجودة االئتمانية للنقد وما في حكمه واالستثمارات بالتكلفة المطفأة. وهي تشير إلى ما إذا كانت  

شهراً أو مخصص الخسائر    12الموجودات المقاسة بالتكلفة المطفأة تخضع للمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 متوقعة على مدى العمر، وفي الحالة الالحقة، ما إذا كانت منخفضة القيمة ائتمانياً. االئتمانية ال

 

 م 2022ديسمبر  31كما في  

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

غير   -العمر 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

منخفضة  -العمر 

 القيمة االئتمانية 

    النقد وما في حكمه

+BBB 104,430,917  --  -- 

 --  --  104,430,917 إجمالي القيمة الدفترية 

 --  --  ( 9,347) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 --  --  104,421,570 القيمة الدفترية 

    

    بالتكلفة المطفأة االستثمار 

AAA 1,088,142,809   

 --  --  1,088,142,809 إجمالي القيمة الدفترية 

 --  --  ( 53,848) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 --  --  1,088,088,961 القيمة الدفترية 

 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  .أ

 

 م 2021ديسمبر  31كما في  

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

غير  -العمر 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

منخفضة   -العمر 

 القيمة االئتمانية 

    النقد وما في حكمه

+BBB 24,635,155  --  -- 

 --  --  24,635,155 إجمالي القيمة الدفترية 

 --  --  (49) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 --  --  24,635,106 القيمة الدفترية 

    

    االستثمار بالتكلفة المطفأة 

AAA 1,237,175,056  --  -- 

 --  --  1,237,175,056 إجمالي القيمة الدفترية 

 --  --  ( 183,725) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 --  --  1,236,991,331 القيمة الدفترية 

 

 

 

 



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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  السيولةمخاطر  .ب

التمويل الالزم للوفاء بالتزاماته  المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على  مخاطر السيولة هي المخاطر 

السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته  مرتبطة بمطلوبات مالية. قد تنتج مخاطر  

 العادلة. 

 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات خالل كل يوم عمل في السعودية وبالتالي فهي تتعرض 

الوحدات في تلك األيام. إن استثمارات الصندوق قابلة للتحقق لمخاطر السيولة لعدم القدرة على الوفاء بطلبات استرداد مالكي  

بسهولة، ويمكن استرداد الوحدات بسهولة في أي وقت. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى 

 للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ. 

 

المالية في  يلخص الجدول التالي استحقاق الموجو م. المبالغ بالمجمل ولم يتم خصمها  2022ديسمبر    31دات والمطلوبات 

 وتتضمن مقبوضات العموالت الخاصة التعاقدية: 
 م 2022ديسمبر   31 

 

 اإلجمالي  سنوات  5  - 1 شهراً   12أقل من   عند الطلب  القيمة الدفترية 

      الموجودات المالية 

 1,135,515,506 650,454,028 485,061,478 -- 1,088,088,961 المطفأة االستثمارات بالتكلفة 

االستثمارات بالقيمة العادلة  

 72,846,534 -- --  72,846,534 72,846,534 من خالل الربح أو الخسارة 

 104,430,917 -- -- 104,430,917 104,430,917 النقد وما في حكمه 

 1,312,792,957 650,454,028 485,061,478 177,277,451 1,265,366,412 اإلجمالي 

      

     المطلوبات المالية 

 10,000,000 -- 10,000,000 -- 10,000,000 التوزيعات المستحقة 

 302,174 -- 302,174 -- 302,174 أتعاب اإلدارة المستحقة 

 10,302,174 --  10,302,174 --  10,302,174 اإلجمالي 

      

 1,302,490,783 650,454,028 474,759,304 177,277,451  الفرق 

      

 1,302,490,783 1,302,490,783 652,036,755 177,277,451  الفرق التراكمي 

 

  



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مخاطر السيولة )يتبع(  ب( 

 م 2021ديسمبر  31 

 

 اإلجمالي سنوات 5 - 1 شهراً  12أقل من  عند الطلب  القيمة الدفترية 

      الموجودات المالية

االستثمارات بالتكلفة  

 1,287,445,299 938,278,303 349,166,996 --  1,236,991,331 المطفأة

 24,635,106 --  --  24,635,106 24,635,106 النقد وما في حكمه

 1,312,080,405 938,278,303 349,166,996 24,635,106 1,261,626,437 اإلجمالي

      

     المطلوبات المالية

 10,000,000 --  10,000,000 --  10,000,000 التوزيعات المستحقة

                                أتعاب اإلدارة المستحقة 

310,369  -- 310,369  -- 310,369 

 10,310,369 --  10,310,369 --  10,310,369 اإلجمالي

      

 1,301,770,036 938,278,303 338,856,627 24,635,106  الفرق

      

 1,301,770,036 1,301,770,036 363,491,733 24,635,106  الفرق التراكمي

 

 مخاطر السوق  .ج

المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.  مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر هي: مخاطر العملة، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

 

 مخاطر العمالت  .1

ت األجنبية. مخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمال

عملة النشاط للصندوق هي الريال السعودي. نظراً ألن الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مدرجة بالريال السعودي ال  

 يتعرض الصندوق لمخاطر عمالت.
 

 مخاطر معدالت الفائدة  .2

لسوق على الربحية المستقبلية أو  تنشأ مخاطر معدالت الفائدة من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت الخاصة في ا

القيمة العادلة لألدوات المالية. إن استثمار الصندوق في الصكوك هو بمعدل ثابت ويدرج بالتكلفة المطفأة، وبالتالي، فإن التغير 

 ل اآلخر.  في معدالت العمولة الخاصة كما في تاريخ قائمة المركز المالي لن يؤثر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام
 

 مخاطر األسعار  .3

تتمثل في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، بسبب عوامل بخالف تحركات 

العمالت األجنبية وأسعار العموالت. كما في تاريخ التقرير، يحتفظ الصندوق باستثمار في وحدات صندوق اإلنماء للسيولة  

 بالقيمة العادلة. الذي يتم قياسه 
 

 إدارة رأس المال - 13
 

يمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات )الحقوق الملكي( العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد. يمكن أن يتغير مبلغ  

الصندوق   تقييم، حيث يخضع  يوم  في كل  القابلة لالسترداد بشكل كبير  الوحدات  لمالكي  العائد  الملكية  لالشتراكات  حقوق 

واستردادات الوحدات فقاً لتقدير مالكي الوحدات في كل يوم تقييم وكذلك التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. هدف الصندوق  

العوائد   توفير  يمكنه  االستمرارية بحيث  لمبدأ  الصندوق على االستمرار وفقاً  الحفاظ على قدرة  إلى  المال  إدارة رأس  عند 

المنافع ألصحاب المصالح اآلخرين وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم التنمية األنشطة لمالكي الوحدات وتقدم  

االستثمارية للصندوق. يقوم مجلس إدارة الصندوق والمدير الصندوق بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي الموجودات  

  )الحقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات.



 قصيرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 

 )صندوق مؤشر متداول(

 مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 
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 الوحدة  تسوية قيمة     -14

 

يتم قياس الصكوك بسعر السوق إلعطاء سعر إرشادي للوحدة لغرض التداول. ومع ذلك، يتم قيد الصكوك بالتكلفة المطفأة  

ناقصاً مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي. إن سعر الوحدة بعد إضافة تأثير القيمة العادلة )سعر 

 السوق( موضح أدناه.

 

م(،  2017ديسمبر    31هـ )الموافق  1439ربيع اآلخر    13بتاريخ    6/1872/17/ 1تعميم هيئة السوق المالية رقم  بموجب  

م( تقييد تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة 2017ديسمبر    28هـ )الموافق  1439ربيع اآلخر    10قرر مجلس إدارة الهيئة في  

 قط لغرض القوائم المالية. ف 9المحتسبة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 

 ديسمبر    31

 م 2022

 ديسمبر  31 

 م 2021

    

 100.11  100.37 وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي سعر الوحدة المحتسب 

    

 101.80  99.07 سعر الوحدة المحتسب ألغراض المتاجرة

 

 آخر يوم تقييم     -15

 

 م. 2022ديسمبر  31تقييم للفترة كان في وفقاً ألحكام وشروط الصندوق، آخر يوم 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - 16

 

 م.2022ديسمبر  31ال يوجد لدى الصندوق ارتباطات والتزامات محتملة تتطلب إفصاحات كما في 

 

 اعتماد القوائم المالية   -17

 

 . م(2023مارس  28هـ )الموافق 1444رمضان   6الصندوق إصدار هذه القوائم المالية في   مجلساعتمد 


