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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
قائمة املركزاملالي
كما في  31ديسمبر 2019م
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إيضاح

األصول
نقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات بالتنلفة املطفأة
توزيعات أرباح
إجمالي األصول

6
7
8

االلتزامات
مستحقات والتزامات أخرم
توزيع ارباح مستحقة
إجمالي االلتزامات

9
11

 31ديسمبر
2019م
433,371
44.660.513
11.443.897
15.467
56.553.248

05,197
3.402.475
4.007.672

صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات

52.545.576

الوحدات املصدرة (عدد)

5,254,558
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صافي قيمة األصول للوحدة

عتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من اذه القوائم املالية.
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10

صندوق اإلنماء وريف الوقفي
قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إيضاح
الدخل من االستثمارات
دخل توزيع االرباح
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح والخسارة
الدخل من إيداعات املرابحة
الدخل من الصنوه

7.4

للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
 31ديسمبر2019

560,104
2.971.413
556.918
110.548
4.198.983

املصاريف
أ عاب إدارة
مصاريف الوساطة
مصاريف أخرم
إجمالي املصاريف

()484,828
()8,550
()303,130
()796,508

صافي الدخل خالل الفترة

3.402.475

الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة

3.402.475

عتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من اذه القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إيضاح

للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
 31ديسمبر2019

قيمة األصول في  1نوفمبر2018م

-

التغيرات التشغيلية
الربح وإجمالي الدخل الشامل خالل الفترة

3.402.475
11

توزيع األرباح

()3.402.475

التغيرات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات

52,545,576

صافي قيمة األصول في  31ديسمبر2019م

52.545.576

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات للفترة املنتهية في  31ديسمبر كما يلي:
للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
 31ديسمبر2019
الوحدات
5,254,558
5,254,558

الوحدات في  1نوفمبر2018م
الوحدات املصدرة
الوحدات في  31ديسمبر2019م

عتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من اذه القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
قائمة التدفقات النقدية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إيضاح

للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
 31ديسمبر2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح خالل الفترة
تعديالت لـ:
مناسر غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيعات األرباح
دخل من إيداعات املرابحة
دخل من الصنوه

3.402.475
7.4

التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -صافي
االستثمارات بالتنلفة املطفأة
أ عاب إدارية مستحقة وااللتزامات األخرم
النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
توزيعات ارباح مستلمة
دخل عموالت مستلمة من إيداعات املرابحة و الصنوه
صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

()2.427.607
()560,104
()556.918
()110.548
()252,702
()42.232.906
()11.383.797
605,197
()53.264.208
544.637
607.366
()52,112,205

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات
صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

52,545,576
52,545,576

صافي التغيرفي النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1نوفمبر 2018
النقد وما يعادله في نهاية السنة  31ديسمبر2019

433,371
433,371
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عتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من اذه القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

 .1نبذة عامة
صندوق اإلنماء وريف الوقفي ("الصندوق") او صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بموجر اتفاقية بيق شركة اإلنماء لالستثمار
("مدير الصندوق") ،شركة تامعة ملصرف اإلنماء ("املصرف ") ومؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية ("اليهة
املستفيدة") في الصندوق وفقا ألحنام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدم مدير الصندوق.
صندوق استثمار وقفي عام مفتوح ،يهدف إلى عزيز الدور التنمو لألوقاف الخاصة؛ باملشاركة في دعم الرعاية الصحية؛ بتنمية
األصول املوقوفة للصندوق واستثماراا بما يحقق مبدأ التنافل االجتماعي ،ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل املوقوف،
حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس املال املوقوف ،وتوزيع سبة من العوائد
(غلة الوقف) سنويا ،ومستمر على مصارف الوقف املحددة للصندوق واملمثلة في الخدمات الصحية والطبية من خالل اليهة
املستفيدة مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية ،وتلتزم اليهة املستفيدة بصرف غلة الوقف على الخدمات الصحية
والطبية.
منحت ايةة السوق املالية املوافقة على إ شاء الصندوق في خطابها رقم ( -)3-5-4234-18بتاريخ  27رمضاق 1439اا (املوافق11
يونيو 2018م) .وبدأ الصندوق عملياته في  23صفر 1440اا (املوافق  1نوفمبر  2018م) .وحصل الصندوق أيضا املوافقة من
الهيةة العامة لألوقاف من خالل رسالته رقم  116/1/5بتاريخ  8رمضاق  1439اا (املوافق  23مايو  2018م) عند جمع التمويل
العام عن الوقف.
عند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أق الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء على ذلك ،يعد مدير
الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق .وعالوة على ذلك ،إق وريف الخيرية مالني أصول الصندوق.
 .2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحنام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ايةة السوق املالية ("الهيةة") بتاريخ  3ذ الحية
 1427اا (املوافق  24ديسمبر  .)2006والتي تم عديلها بقرار مجلس ايةة السوق املالية والصادر بتاريخ  16شعباق 1437اا (املوافق
 23مايو .)2016
 .3أسس اإلعداد

1-3قائمة االلتزام
تم إعداد اذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات
األخرم املعتمدة من الهيةة السعودية للمحاسبيق القانونييق.
ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن ايةة السوق املالية وشروط الصندوق وأحنامه ،ومذكرة املعلومات ،وملخص
املعلومات األساسية (يشار إليها مجتمعة با"الشروط واألحنام") فيما يتعلق بلعداد القوائم املالية املوجزة وعرضها.

 2-3أساس القياس
تم إعداد اذه القوائم املالية على أساس التنلفة التاريخية ،باستخدام مبدأ االستحقاق املحاسبي ،باستثناء االستثمارات املقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وباستخدام مفهوم االستمرارية.
ال يوجد لدم للصندوق دورة شغيلية يمكن عريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض األصول وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة مشنل
منفصل في قائمة املركز املالي .وعوضا عن ذلك ،عرض األصول و االلتزامات حسر ترتير السيولة .ومع ذلك ،تصنف االستثمارات
في الصناديق الخاصة عموما على أنها غير متداولة نظرا لنموذج العمل التجار إلدارة اذه االستثمارات.
 3-3عملة العرض والنشاط
تم عرض اذه القوائم املالية بالريال السعود والذ يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق.

 4-3السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية .باستثناء الفترة املالية األولى والتي بدأت في 1
نوفمبر ( 2018تاريخ إ شاء الصندوق) وانتهت في  31ديسمبر 2019م.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)
أسس اإلعداد (تتمة)

 5-3استخدام األحكام والتقديرات
في سياق األعمال العادية ،يتطلر إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحنام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق
السياسات وعلى املبالغ املبينة لألصول ،وااللتزامات ،والدخل ،واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن اذه التقديرات.
ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر .ويتم إعادة التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها
مراجعة التقديرات وفي السنوات التالية لها .إق النطاقات الرئيسية التي تنوق فيها التقديرات واألحنام مهمة بالنسبة للقوائم املالية
للصندوق أو عندما يطبق الحكم في تطبيق السياسات املحاسبية كما يلي:
 .4املعاييرالجديدة والتعديالت
في ما يلي املعايير والتعديالت والتفسيرات اليديدة الفعالة ألول مره في اذه القوائم املالية ,وليس لها تأثير جوار على الصندوق:
املعيار الدولي للتقرير املالي  9األدوات املالية – التعديالت املتعلقة بميزات الدفع املقدم مع التعويض السلبي.
املعاييرالصادرة لكنها غيرسارية املفعول حتى االن
تعديالت أخرى
فيما يلي التعديالت على املعايير غير سارية املفعول ومن غير املتوقع أق ينوق لها تأثير مهم على القوائم املالية للصندوق:
تاريخ السريان تعديالت متعلقة باملواضيع التالية
معيار املحاسبة الدولي  1عرض القوائم املالي  -واإليضاحات وتوضيح معض املفاايم
 1يناير 2020
معيار املحاسبة الدولي  8السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء وتوضيح معض
 1يناير 2020
املفاايم
 .5السياسات املحاسبية املهمة
النقد وما يعادله
يتنوق النقد وما يعادله من الحسابات اليارية مع البنوه وحساب مع الوسيط وإيداعات مرابحة باستحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر
أو أقل.
األدوات املالية
االعتراف املبدئي والقياس
يتم االعتراف  /إلغاء االعتراف بجميع عمليات الشراء والبيع املنتظمة لألصول املالية في تاريخ املتاجرة (أ التاريخ الذ ينفذ فيه
الصندوق شراء األصول أو بيعها) .شراء األصول املالية أو بيعها بطريقة منتظمة ،والتي تتطلر سوية األصول في اإلطار الزمني
املحدد مشنل عام عن طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.
جميع األصول وااللتزامات املالية األخرم (بما في ذلك األصول وااللتزامات املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة) يتم
سييلها مبدئيا في تاريخ العملية ذات العالقة الذ يصبح فيه الصندوق طرفا في األحنام التعاقدية لألداة.
يتم قياس األصول وااللتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم احتساب تناليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على
األصول املالية أو االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة .بالنسبة ليميع األصول
وااللتزامات املالية األخرم ،وتتم إضافة تناليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو االلتزامات املالية ،حسر
االقتضاء ،عند االعتراف املبدئي.
إلغاء االعتراف باألصول املالية
يتم إلغاء االعتراف باألصول املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول املالية ،أو عند نقل األصول
املالية وكافة املخاطر واملنافآت.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
التصنيف والقياس املبدئي للصول املالية
يتم قياس جميع األصول املالية مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة لتناليف املعاملة (عند االقتضاء).
يتم تصنيف األصول املالية ،إلى الفةات املحددة التالية:
 التنلفة املطفأة
 القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين
أدوات الدين تي تلك األدوات التي تلبي عريف االلتزام املالي من وجهة نظر املصدر ،مثل القروض ،والصنوه الحنومية ،والشركات،
واملرابحة.
ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
أ) نموذج أعمال الصندوق في إدارة األصول املالية
ب) خصائص التدفق النقد التعاقدية لألصول املالية.
 التكلفة املطفأة
يتم قياس األصول املحتفظ بها؛ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،حيث تمثل اذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات
رأس املال واألرباح ،والتي لم يتم تحديداا من خالل األرباح والخسائر بالتنلفة املطفأة .ويتم عديل القيمة الدفترية لهذه األصول
من قبل أ مخصصات خسائر ائتماق متوقعة معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة .ويتم إدراج إيرادات األرباح من اذه األصول
املالية في "دخل العموالت الخاصة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
األصول املالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول ،حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول
مدفوعات رأس املال والربح فقط والتي ال تحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،،لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر .ويتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل األخر ،باستثناء إثبات أرباح
الهبوط أو خسائره .ويتم إثبات إيرادات العموالت ومناسر وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التنلفة املطفأة لألداة في قائمة
األرباح والخسائر .وعند استبعاد أصل مالي ،يتم إعادة تصنيف املناسر أو الخسائر املتراكمة املثبتة مسبقا في الدخل الشامل
األخر من حقوق امللكية إلى قائمة األرباح والخسائر .ويتم إدراج الربح من اذه األصول املالية في "إيرادات العموالت" باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ال يتم تصنيف األصول املالية التي بالتنلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ،بل تصنف بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .ويتم إظهار الربح أو الخسارة من استثمار الديوق الذ يتم قياسه بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
الشامل في السنة التي تنشأ فيها .ويتم إدراج الربح من اذه األصول املالية في "دخل العموالت" باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
أدوات امللكية
أدوات حقوق امللكية تي أدوات تلبي عريف حقوق امللكية من منظور املصدر .أ األدوات التي ال تحتو على التزام عاقد بالدفع
وتثبت وجود فائدة متبقية في صافي أصول املصدر .وتتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.
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السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
معد ذلك ،يقيس الصندوق جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت التي تنوق
فيها إدارة الصندوق قد اختارت ،عند االعتراف املبدئي ،عييق استثمار في األسهم بالقيمة العادلة مشنل ال رجعة فيه من خالل
إيرادات شاملة أخرم .وتتمثل سياسة الصندوق في عييق االستثمارات في األسهم على أنها القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر
عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرم غير توليد عوائد االستثمار .وعند استخدام اذا الخيار ،يتم إدراج مناسر
وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر ،وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة ،بما في ذلك عند
االستبعاد .ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) مشنل منفصل عن التغيرات األخرم في
القيمة العادلة .توزيعات األرباح ،عندما تمثل عائدا على اذه االستثمارات ،يستمر االعتراف بها في قائمة الدخل على أنها "دخل
توزيعات" عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي املدفوعات.
انخفاض قيمة األصول املالية
ق
بموجر املعيار الدولي للتقارير املالية  ،9يستخدم الصندو معلومات مستقبلية للتعرف على خسائر االئتماق املتوقعة  -نموذج
خسارة االئتماق املتوقعة.
يأخذ الصندوق في االعتبار مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتماق وقياس خسائر االئتماق املتوقعة ،بما في
ذلك األحداث املاضية ،والظروف الحالية ،والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية
املستقبلية لألداة.
عند تطبيق اذا النهج التطلعي يتم التمييز بيق:
 األدوات املالية التي لم تتداور مشنل ملحوظ في جوداها االئتمانية منذ االعتراف املبدئي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضة
(املرحلة األولى) و
 األدوات املالية التي تداورت مشنل ملحوظ في جوداها االئتمانية منذ االعتراف املبدئي والتي لم تكن مخاطراا االئتمانية منخفضة
(املرحلة الثانية).
 غطي "املرحلة الثالثة" األصول املالية التي لديها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير .ومع ذلك ال يقع أ من
أصول الصندوق في اذه الفةة.
يتم إثبات " 12شهرا من الخسائر االئتمانية املتوقعة" للفةة األولى بينما يتم إثبات "خسائر ائتمانية متوقعة مدم الحياة" للفةة
الثانية والثالثة.
يتم تحديد مقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تقدير االحتمال املرجح للخسائر االئتمانية على مدم العمر املتوقع لألداة
املالية.
تصنيف وقياس االلتزامات املالية
يتم االعتراف بااللتزامات على أساس االستحقاق للمبالغ الواجر دفعها في املستقبل مقابل خدمات مستلمة ،سواء تم إصدار
فاتورة من ِقبل املورد أم ال.
يتم قياس االلتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وعند االقتضاء ،يتم عديلها لتغطية تناليف املعاملة ما لم يقم الصندوق
بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .معد ذلك ،يتم قياس االلتزامات املالية بالتنلفة املطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة تي القيمة التي يتم استالمها عند بيع أصول أو سداد التزامات بموجر معاملة نظامية بيق متعامليق في السوق بتاريخ
القياس في رأس املال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األكثر فائدة الذ يمتلكه الصندوق في ذلك التاريخ .القيمة العادلة لاللتزام تي
التي عكس مخاطر عدم األداء.
يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املتوفر في السوق النشط لتلك األداة .يعتبر السوق شط في حالة حدوث
معامالت لألصل أو االلتزام بحيم كاف لتوفير معلومات عن السعر مشنل مستمر .ويقيس الصندوق األدوات املدرجة في السوق
النشط مسعر السوق ،ألق السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة األصول وااللتزامات املالية ويدرج الصافي في قائمة األصول وااللتزامات ،وعند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ
املثبتة ،ينوق اناه نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول و سديد االلتزامات في آق واحد.
الحقوق العائدة إلى مالكي الوحدات
صافي األصول املنسوبة إلى مالني الوحدات تتنوق من وحدات قابلة لالسترداد وأرباح متراكمة حققها الصندوق  .ويصنف الصندوق
وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:
(أ) وحدات
يتم تسجيل الوحدات المكتتبة بقيمة االسمية الذ تم استالم طلبات لالكتتاب فيه .ويصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق
ملكية إذا كانت الوحدات شتمل على جميع امليزات التالية :ﯾسمح للحامل بحصة تناسبﯾة مق صافي أصول الصندوق في حالة
تصفﯾة الصندوق.
 األداة في فةة األدوات التي تخضع ليميع فةات األدوات األخرم.
 جميع األدوات املالية في صنف األدوات التي تخضع ليميع فةات األدوات األخرم لها سمات متطابقة.
 ال تتضمن األداة أ التزام عاقد بتسليم نقد أو أ أصل مالي آخر غير حقوق املالك في األسهم التناسبية لصافي أصول
الصندوق.
 يستند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إلى األدوات على مدم عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسائر
والتغير في صافي األصول املعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول املعترف بها وغير املعترف بها للصندوق .على
مدم عمر األداة.
وتطابق الوحدات املشاركة في الصندوق القابلة لالسترداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجر
معيار املحاسبة الدولي 16-32أ-ب ،وتبعا لذلك  ،تصنف كأدوات حقوق ملكية.
يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات .وإذا توقفت الوحدات عن امتاله أ من امليزات أو استيفاء جميع الشروط
املنصوص عليها في الفقرتيق  16ج و  16د من املعيار املحاسبي الدولي رقم  ، 32فسيعيد الصندوق تصنيفها كالتزامات مالية
وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ،مع أ اختالفات من القيمة الدفترية السابقة املثبتة في صافي األصول املنسوبة
إلى مالني الوحدات .وفي حالة امتاله الوحدات معد ذلك ،فلق جميع امليزات واستيفاء الشروط املنصوص عليها في الفقرتيق 16
ج و  16د من املعيار املحاسبي الدولي رقم  ،32سيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية
لاللتزامات في تاريخ إعادة التصنيف .يتم احتساب االكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا
تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
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السياسات املحاسبية املهمة(تتمة)
صافي قيمة األصول للوحدة
يتم اإلفصاح عن صافي قيمة األصول للوحدة املدرجة في قائمة املركز املالي ويتم احتسابها عن طريق قسمة صافي قيمة أصول
الصندوق على عدد الوحدات املصدرة في نهاية الفترة .ويتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم بتقسيم صافي القيمة
لألصول (القيمة العادلة إلجمالي األصول مطروحا م ها الخصوم) على إجمالي عدد الوحدات املستحقة في يوم التقييم.
االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات من االستثمارات في عقود املرابحة على أساس العائد الفعلي.
تم االعتراف باألرباح والخسائر املحققة عن استثمارات املتاجرة على أساس املتوسط املرجح للتنلفة.
يتم االعتراف بأرباح األسهم عند اإلعالق ع ها (أ عندما ينوق حق الصندوق في استالم أرباح األسهم محقق).
توزيع األرباح
يجر أق يتم توزيع  ٪70على األقل من أرباح فترة الصندوق على صندوق الهبات الخيرية وفقا لشروط وأحنام الصندوق ،وبناء على
ذلك ،يسيل الرصيد املعني كمدفوعات مستحقة في نهاية كل فترة تقرير.
الزكاة وضريبة الدخل
عتبر الزكاة وضريبة الدخل من التزامات مالني الوحدات .وبالتالي ،لم يتم النص عليها في القوائم املالية.
أتعاب اإلدارة واملصاريف األخرى
شمل مصاريف الصندوق أ عاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من أ عاب وجميع املصاريف األخرم .ويتم إثبات اذه املصاريف على
أساس االستحقاق .و ستند أ عاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا في شروط وأحنام الصندوق .السياسات التفصيلية
تي كما يلي:
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أ عاب إدارة بمقداره  %0.75من عائد الصندوق صافي قيمة األصول .يتم
احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم.
أتعاب الحفظ
في يوليو 2019م ،تم االتفاق على رسوم الحفظ مع أميق الحفظ بنسبة  ٪0.1من صافي قيمة األصول بحد أقص ى  100.000ريال
سعود سنويا ( 2018م 200.000 :ريال سعود من صافي األصول سنويا).
املصاريف األخرى
يسترد مدير الصندوق من الصندوق أ مصاريف أخرم يتم تكبداا وفقا لشروط الصندوق وأحنامه.
 .6النقد وما يعادله
إيضاح
النقد لدم املصرف – حساب تداول (ايضاح )6.1
النقد في محفظة األسهم التقديرية
10

 31ديسمبر
2019م
310,522
122,849
433,371

يتم االحتفاظ بالحساب اليار لدم بنك محلي وحساب استثمار لدم الوسيط .يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أميق الصندوق
نيابة عن الصندوق دوق أ قيود.
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 .7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر
2019م
االستثمارات في الصناديق العامة (ايضاح )7.1

27,818,787

االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية التقديرية (ايضاح )7.2

13,841,726

الصناديق الخاصة (ايضاح )7.3

3,000,000
44.660.513

 7.1صناديق عامة
 31ديسمبر
2019م
5,076,204
2,556,714
10,169,289
1,526,098
8,490,482

صندوق دراية ريت
صندوق جدوم ريت السعود
صندوق اإلنماء بالريال السعود
صندوق اتقاق مرابحات والصنوه
صندوق البالد للمرابحة بالريال السعود

27,818,787
يتم تقييم االستثمار ات في اذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي األصول املتاحة .إق التوزيع اليغرافي لالستثمارات املذكورة أعاله
في األدوات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او داخل اململكة العربية السعودية.
 7.2محفظة تقديرية
يمثل اذا املبلغ املستثمر في محفظة أسهم تقديرية من األسهم املدرجة في تداول .يدار من قبل مدير الصندوق.
 7.3الصناديق الخاصة
ويمثل اذا االستثمار في صندوق السدرة للدخل صندوق أسهم خاصة مرخصا من ايةة السوق املالية مسيل في اململكة العربية
السعودية .ويركز اذا الصندوق على االستثمار في معامالت سلسلة توريد البنية التحتية في إندونيسيا .تتم معامالت الصندوق
بالدوالر األمريني ،لم ينشر الصندوق أول قوائم مالية مدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
7.4صافي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
 31ديسمبر2019
543,806
2.427.607
2.971.413

أرباح محققة
أرباح غير محققة
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 .8االستثمارات بالتكلفة املطفأة
 31ديسمبر
2019م
6,000,000
5.383.797
60.100
11.443.897

إيداعات مرابحة
صنوه
دخل مستحق على إيداعات املرابحة والصنوه

يتم إصدار الصنوه املذكورة أعاله من قبل حنومة اململكة العربية السعودية بتاريخ استحقاق أصلي  30عاما (مستحق أبريل
 )2049ويحمل معدل قسيمة ثابت  ٪4.64سنويا .اذه الصنوه مدرجة في السوق املالية السعودية.
 .9أتعاب إدارية مستحقة والتزامات أخرى
 31ديسمبر
2019م
27.453
461.741
116,003
605,197

رسوم حفظ مستحقة
أ عاب إدارية مستحقة (ايضاح )10
التزامات اخرم

 .10املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
في سياق أ شطته العادية ،يتعامل الصندوق مع الشركات ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط
الصندوق وأحنامه .و شمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق ،ومدير الصندوق ،ومصرف اإلنماء (الشركة األم ملدير
الصندوق).
ملخص املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة في سياق العاد لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية كما يلي:
للفترة من
من  1نوفمبر 2018إلى
طبيعة املعامالت
طبيعة العالقة
أطرف ذات عالقة
 31ديسمبر2019
مدير الصندوق
شركة اإلنماء لإلستثمار
484,828
أ عاب أدارة
8,550
مصاريف السمسرة
عضو امليلس الصندوق
مجلس أعضاء الصندوق
25,000
أ عاب مجلس الصندوق
األرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي كما يلي:
أطراف ذوي عالقة
شركة االنماء لالستثمار

طبيعة العالقة
مدير الصندوق

أعضاء الصندوق

مجلس أعضاء الصندوق

طبيعة الحساب
النقد وما يعادله
أ عاب إدارة مستحقة
أ عاب مجلس الصندوق
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 31ديسمبر
2019م
433,371
461,741
25,000

صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

 .11توزيع أرباح مستحقة الدفع
وفقا لشروط الصندوق وأحنامه سيتم توزيع ما ال يقل عن  ٪70من أرباحها للفترة على املستفيدين من مؤسسة خيرية معنية كما
او محدد في الشروط واألحنام .ويخضع اذا التوزيع ملوافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.
يمثل الرصيد البالغ  3،402،475ريال سعود كما في  31ديسمبر  2019مستحقات الدفع املتعلقة بتوزيع األرباح للفترة.
 .12تقاريرالقطاعات
يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية .ويقيم مدير الصندوق األداء مشنل
دور ويخصص املوارد لألعمال كوحدة واحدة ،وبالتالي ،لم يتم تحديد قطاعات شغيل منفصلة ألغراض إعداد التقارير املالية.
وبالتالي ،لم يتم اإلفصاح عن تقارير القطاعات كما او مطلوب في املعيار الدولي للتقرير املالي " 8قطاعات التشغيل.
 .13تسوية قيمة الوحدة
بموجر التعميم رقم  17/1872/6/1بتاريخ  13ربيع الثا ي  1439اا (املوافق  31ديسمبر  ،)2017قرر مجلس إدارة الهيةة في 10
ربيع الثا ي  1439اا (املوافق  28ديسمبر  )2017تقييد سييل خسائر االئتماق املتوقعة املحتسبة وفقا للمعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم  9فقط لغرض القوائم املالية لصندوق االستثمار.
تم النظر في جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتنلفة املطفأة لخسائر االئتماق املتوقعة كما في  31ديسمبر  .2019ومع ذلك  ،كاق
تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على اذه األصول غير مهم .وفقا لذلك ،ال تحتو اذه القوائم املالية على أ عديل في خسائر
االئتماق املتوقعة ،وبالتالي ،ال يلزم سوية سعر الوحدة املحسوب وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة
املحسوب لغرض معامالت الوحدة.
 .14القيمة العادلة للدوات املالية
شتمل األدوات املالية على األصول املالية وااللتزامات املالية .تتنوق األصول وااللتزامات املالية للصندوق من األرصدة البنكية،
واألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،واالستثمار بالتنلفة املطفأة ،وتوزيع األرباح املستحقة ،واملصروفات
املستحقة واالستردادات الدائنة.
القيمة العادلة تي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام بيق أطراف ذو علم وراغبيق في ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل مع األطراف األخرم.
يتم تصنيف األصول وااللتزامات املقاسة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد اذه التصنيفات بناء على أد ى مستوم من املدخالت املهمة املستخدمة في قياس القيمة العادلة ،على النحو
التالي:
 املستوم األول-األسعار املتداولة في األسواق األ شطة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات مماثلة.
 املستوم الثا ي  -مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوم األول والتي يمكن مالحظتها لألصول أو االلتزامات ،إما مباشر
(كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار).
 املستوم الثالث-مدخالت األصول أو االلتزامات التي ال ستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).
شتمل االستثمارات التي ستند قيمتها علﯽ أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي ﯾتم تصنيفها ضمق المستوم
األول  ،علﯽ أدوات حقوق امللكية المدرجة النشطة .وال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

القيمة العادلة للدوات املالية (تتمة)
لم يكن اناه تحويالت بيق املستويات خالل العام.
يحلل اليدول التالي ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،أصول الصندوق والتزاماته (حسر الفةة) املقاسة بالقيمة العادلة
في 31ديسمبر 2019م.
املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
3.000.000
27.818.787
13.841.726
الخسارة
يتم تداول الصنوه املصنفة بالتنلفة املطفأة في السوق النشطة بقيمة عادلة تبلغ  5،686،500ريال سعود في تاريخ التقرير.
بالنسبة لألصول وااللتزامات األخرم املدرجة بالتنلفة املطفأة  ،فلق قيمتها الدفترية تي تقرير معقول للقيمة العادلة.
 31ديسمبر
تصنيف األدوات املالية
2019م
األصول املالية بالتكلفة املطفأة
433,371
نقد وما يعادله
11.443.897
االستثمار بالتنلفة املطفأة
15.467
توزيعات أرباح مستحقة
األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
27.818.787
االستثمار في الصناديق العامة
13,841,726
االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية التقديرية
3.000.000
االستثمار في الصناديق الخاصة
 .15إدارة املخاطراملالية
تتمثل أاداف االستثمار الرئيسية للصندوق في تزويد املستثمرين بدخل ونمو رأس املال على املدم املتوسط والطويل من خالل
االستحواذ على استثمارات في أسهم وأدوات أخرم.
يتعرض شاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة ،مخاطر االئتماق ،ومخاطر السيولة .مخاطر السوق.
يعتبر مدير الصندوق مسؤوال عن تحديد ومراقبة املخاطر ،ويقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق واو
املسؤول ال هائي لنل عمليات إدارة الصندوق.
تم تحديد املراقبة والتحكم باملخاطر مشنل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق .ولدم الصندوق
وثيقة للشروط واألحنام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر واستراتيجية إدارة املخاطر العامة
واو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازق املحفظة بما يتماش ى مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها .يتم شرح اذه الطرق أدناه.
مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتماق في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبر في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق ملخاطر االئتماق على النقد وما يعادله واالستثمارات بالتنلفة املطفأة .يسعى مدير الصندوق الى الحد من مخاطر
االئتماق من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية .ال يوجد لدم الصندوق آلية رسمية للتصنيف .تتم إدارة مخاطر االئتماق
والتحكم فيها من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من املعامالت مع أطراف محددة واالستمرار في تقييم اليدارة االئتمانية
لألطراف االخرم .تتم إدارة مخاطر االئتماق مشنل عام على أساس التصنيف االئتما ي الخارجي للطرف األخر.
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صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إدارة املخاطراملالية (تتمة)
يوضح اليدول أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتماق ملنونات قائمة املركز املالي.
 31ديسمبر
2019م
433,371
11.443.897
15.467
11.892.735

النقد وما يعادله
استثمارات بالتنلفة املطفأة
توزيعات ارباح مستحقة

يتم حفظ النقد وما يعادله لصندوق واالستثمارات بالتنلفة املطفأة لدم بنوه تتمتع بتصنيف ائتما ي سليم .فيما يتعلق بأرباح
األسهم املدينة  ،ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية كبيرة.
يقوم الصندوق بالقياس مخاطر الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك لخسارة .وتأخذ
اإلدارة في االعتبار التحليالت التاريخية وكذلك املعلومات التطلعية في تحديد أ خسائر ائتمانية متوقعة.
تم النظر في جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتنلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة في  31ديسمبر  .2019ومع ذلك ،تأثير
الخسائر االئتمانية املتوقعة على اذه األصول غير جوار حيث أق الصندوق ال يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ
للتخلف عن سداد اذه األرصدة.
مخاطرالسيولة
مخاطر السيولة تي مخاطر أق يواجه الصندوق صعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزامااها املتعلقة باألداة املالية .قد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد األصول املالية مسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.
يمكن تحقيق استثمارات الصندوق مسهولة  ،ويمكن مسهولة استرداد االستثمار في األموال العامة في أ وقت .ويراقر مدير
الصندوق متطلبات السيولة مشنل منتظم ويسعى للتأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأ التزامات عند شوئها.
ملف االستحقاق
يوضح اليدول أدناه تحليل األصول وااللتزامات وفقا للوقت املتوقع استرداداا أو سويتها على الترتير .املبلغ املفصح عنه او
التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة والتي عادل أرصداها الدفترية حيث أق تأثير الخصم ليس كبيرا.
األصول املالية

أقل من سنة
واحدة
433.371
41.660.513
6.806.486
15.467
48.915.837

النقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات بالتنلفة املطفأة
توزيعات أرباح مستحقة

أكثرمن سنة
واحدة
3.000.000
11.728.000
14.728.000

اإلجمالي
433.371
44.660.513
18.534.486
15.467
63.643.837

االلتزامات املالية
2.381.733
2.381.733

توزيع األرباح املستحقة
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1.020.742
1.020.742

3.402.475
3.402.475

صندوق اإلنماء وريف الوقفي
إيضاحات حول القوائم املالية
للفترة املنتهية من  1نوفمبر 2018م  :إلى  31ديسمبر 2019
(جميع املبالغ بالريال السعود ما لم ينص على خالف ذلك)

إدارة املخاطراملالية (تتمة)
مخاطرالسوق

مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أق تؤثر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح املستقبلية أو القيمة
العادلة لألدوات املالية.
اعتبارا من تاريخ قائمة املركز املالي ،ال يتعرض الصندوق ملخاطر معدالت عمولة كبيرة حيث أق غالبية أصوله ثابتة معمولة ثابتة
وااللتزامات غير خاضعة للعمولة.

مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .العملة الوظيفية
للصندوق تي الريال السعود  .كما أق األصول املالية وااللتزامات املالية للصندوق مقومة معملتها الوظيفية ،فلق الصندوق ال
يتعرض ملخاطر العملة.

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار تي مخاطر تقلر قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق مسبر عوامل أخرم غير العمالت
األجنبية وتحركات أسعار العملة.
تنشأ مخاطر األسعار مشنل أساس ي من عدم التأكد مشأق األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق .ويراقر مدير
الصندوق مشنل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية .ويقوم مدير الصندوق بلدارة اذه املخاطر
من خالل تنويع محفظته االستثمارية عن طريق االستثمار في مختلف األسهم من مختلف القطاعات الصناعية.
 .16يوم التقييم األخير
يوم التقييم األخير لغرض إعداد اذه القوائم املالية في  31ديسمبر 2019م.
 .17األحداث الالحقة
تأكد وجود فيروس كورونا املستجد ( )COVID-19في بداية عام  ،2020حيث انتشر في جميع أنحاء العالم ،و سبر في عطل األعمال
التجارية ،والنشاط االقتصاد  ،وانخفاض مؤشرات سوق األسهم بما في ذلك في اململكة العربية السعودية .ويعتبر الصندوق أق
تفش ي املرض حدث غير قابل للتعديل في قائمة املركز املالي نظرا ألق الوضع س يء وسريع التطور .فبالتالي ،اليرم إمنانية تقديم تقدير
كمي لألثر املحتمل لهذا التفش ي على الصندوق.
 .18اعتماد القوائم املالية
تم اعتماد اذه القوائم املالية من قبل مجلس الصندوق في  14شعباق 1441اا املوافق  07ابريل 2020م.
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