
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصیرة األجل -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 )صندوق متداول(

 )غیر مراجعة(القوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰إلى ) البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من 

 
 مع

 الحسابات المستقلتقریر الفحص لمراجع 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة  
 ) صندوق متداول (

 ) غیر مراجعة ( القوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من 

 

 
 صفحة المحتویات

  
  

 ۱ تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل
  

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة
  

 ۳ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة المختصرة
  

 ٤ العائدة لمالكي الوحدات األولیة المختصرة ) حقوق الملكیة(قائمة التغیرات في صافي الموجودات 
  

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة
  

 ۱٦ - ٦ اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  
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 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  تقریر مراجع  
 المختصرة 

 قصیرة األجل   - للسادة مالكي وحدات صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة  

   مقدمة 

 قصیرة األجل -لصندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة المرفقة 
 :المكونة من") الصندوق("

 م؛ ۲۰۲۰یونیو  ۳۰قائمة المركز المالي األولیة المختصرة كما في  •
  ۳۰إلى ) البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة المختصرة لفترة الستة أشھر من  •

 م؛ ۲۰۲۰یونیو 
 ۱العائدة لمالكي الوحدات األولیة المختصرة لفترة الستة أشھر من  ) حقوق الملكیة(  قائمة التغیرات في صافي قیمة الموجودات •

 م؛ ۲۰۲۰یونیو  ۳۰إلى  ) البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر 
 م؛ و ۲۰۲۰یونیو  ۳۰إلى ) البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة لفترة الستة أشھر من  •
 .اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة •

التقریر المالي  ) "۳٤(إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق " األولي

 .ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة استناداً إلى فحصنا. وأحكام الصندوقالمالیة وشروط 

 نطاق الفحص

فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع الحسابات ) "۲٤۱۰(لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص  
ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة من توجیھ استفسارات بشكل .  ، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة"للمنشأةالمستقل  

ویعد الفحص أقل . أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى
ة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي  بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجع 

ننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة مراجعة وعلیھ، فلن  . فإنھ ال یمّكِ
 .نُبدي رأي مراجعة

 االستنتاج

م المرفقة  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في است
غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار   قصیرة األجل  -لصندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة  

 .المعتمد في المملكة العربیة السعودیة" التقریر المالي األولي) "۳٤( المحاسبة الدولي

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه /عن
 محاسبون ومراجعون قانونیون
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 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 ) غیر مراجعة (قائمة المركز المالي األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰كما في 

 )جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۲ 

 إیضاح 
  یونیو ۳۰

 م۲۰۲۰
   الموجودات

 ۱٬۲٤۹٬٥٥۳٬۹۸۸ ٦ استثمار بالتكلفة المطفأة
 ۹٬٦٥۲٬۰۸۳ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۱٬۲٥۹٬۲۰٦٬۰۷۱  إجمالي الموجودات
   

   المطلوبات
 ٥٦۱٬۰۱۷ ۸ إدارة مستحقةأتعاب 

   
 ۱٬۲٥۸٬٦٤٥٬۰٥٤  العائدة لمالكي الوحدات) حقوق الملكیة( صافي قیمة الموجودات

   
 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰  )بالعدد(وحدات مصدرة 

   
 ۱۰۰٫٦۹ ۱۲ للتقریر الماليالدولي  للمعیار – لكل وحدة) (حقوق الملكیة صافي قیمة الموجودات

   
 ۱۰۳٫۷۱ ۱۲ حسب التداول -صافي قیمة الموجودات لكل وحدة 

 
 
 

 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
) صندوق متداول(  

 ) غیر المراجعة (قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

 )السعودي ما لم یذكر خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال (

۳ 

 
 

 إیضاح 

لفترة الستة أشھر 
م ۲۰۲۰ینایر  ۱من 
یونیو  ۳۰إلى 

 م۲۰۲۰
   اإلیرادات 

 ۱۰٬٤٤۲٬٦۳۷ ۲-٦ دخل استثمار بالتكلفة المطفأة
   

   المصروفات
 )۱٬۱۷۹٬۲۹٦( ۱-۸ أتعاب إدارة

 )٥٤۸٬٤٤۲(  مصروفات أخرى
 )٦۹٬۸٤٥( ۱۰ مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۱٬۷۹۷٬٥۸۳)(  إجمالي المصروفات
   

 ۸٬٦٤٥٬۰٥٤  صافي ربح الفترة
   

 --  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 ۸٬٦٤٥٬۰٥٤  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 
 

 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

غیر  (العائدة لمالكي الوحدات األولیة المختصرة  )(حقوق الملكیة قائمة التغیرات في صافي الموجودات 
 ) المراجعة

 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  
 )جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك(

 

٤ 

 

 إیضاح 

لفترة الستة أشھر 
م ۲۰۲۰ینایر  ۱من 
 یونیو ۳۰إلى 

 م۲۰۲۰
   

 ۸٬٦٤٥٬۰٥٤  إجمالي الدخل الشامل للفترة
   

   :مساھمات واستردادات من قبل مالكي الوحدات 
 ۱٬۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲-۸ إصدار وحدات عینیة
۲-۸ إصدار وحدات نقدیة  ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 --  استرداد وحدات 
 ۱٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  صافي التغیرات من معامالت الوحدات

   
 ۱٬۲٥۸٬٦٤٥٬۰٥٤  في نھایة الفترةالعائدة لمالكي الوحدات  )(حقوق الملكیةصافي الموجودات 

 
 : م۲۰۲۰یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  بالوحداتفیما یلي ملخصاً للمعامالت 

  

 

ینایر  ۱للفترة من 
 ۳۰ إلىم ۲۰۲۰

 یونیو
 م۲۰۲۰

 )بالوحدات( 
  

 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ وحدات مصدرة خالل الفترة
 -- وحدات مستردة خالل الفترة

 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ صافي التغیر في الوحدات
  

 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 

 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة (قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

 )المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلكجمیع (
 

٥ 

 

 إیضاح 

 لفترة الستة أشھر
  م ۲۰۲۰ینایر  ۱ من 

  یونیو ۳۰إلى 
 م۲۰۲۰

   النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
 ۸٬٦٤٥٬۰٥٤  صافي ربح الفترة

   
   :تعدیالت لـــ

 )۱۰٬٤٤۲٬٦۳۷( ۲-٦ استثمار بالتكلفة المطفأةدخل 
 ٦۹٬۸٤٥ ۱۰ المتوقعةمخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة 

  )۱٬۷۲۷٬۷۳۸( 
   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ٥٦۱٬۰۱۷  زیادة في أتعاب إدارة مستحقة
  )۱٬۱٦٦٬۷۲۱( 
   

 )۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(  شراء استثمارات محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة
 ۱۰٬۸۲٦٬۰٤۸ -٦۳ ة دخل عمولة خاصة مستلم

 )۱٥٬۳٤۰٬٦۷۳(  المستخدم في األنشطة التشغیلیةصافي النقد 
   

 --  التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  المتحصل من إصدار وحدات 

 ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة
   

 ۹٬٦٥۹٬۳۲۷  النقد وما في حكمھ صافي الزیادة في 
   

 --  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ ۷ نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

   
   :المعامالت غیر النقدیة

 ۱٬۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲-۸ وحدات مصدرة نظیر مقابل عیني
   

 
 
 

 .ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من  ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

٦ 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

، مدار   صندوق متداولھو  ")  الصندوق("صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة قصیرة األجل  
، یقدم زیادة في رأس المال على المدى الطویل من خالل ") مدیر الصندوق("من قبل شركة اإلنماء لالستثمار 

االستثمار في سلسلة من الصكوك السیادیة القصیرة األجل الصادرة عن السلطات الحكومیة في المملكة العربیة 
 .السعودیة

 
وبدأ نشاطھ  )  م۲۰۲۰ینایر    ۱الموافق  (ھـ  ۱٤٤۱جمادى األولى    ٦ریخ  تأسس الصندوق بموجب موافقة ھیئة السوق بتا

.  م۲۰۲۰یونیو  ۳۰ إلىم ۲۰۲۰ینایر  ۱القوائم المالیة األولى ھي لفترة الستة أشھر من . م۲۰۲۰فبرایر  ۲٤بتاریخ 
 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إلى  البدءوفقاً لشروط وأحكام الصندوق، تبدأ الفترة المالیة السنویة األولى من تاریخ 

 
وبناًء على ذلك، .  وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة

إضافة إلى ذلك فإن مالكي الوحدات ھم مالكین ومشاركین . قیقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندو
شركة كریدیت سویس العربیة السعودیة أمین   و  مدیر الصندوق یعتبر ایضاً إداریاً للصندوق.  في موجودات الصندوق

 . حفظ الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق
 

 اإلطار التنظیمي  ۲
 

ذو  ۳التي صدرت عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ ") الالئحة("یتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صنادیق االستثمار 
مایو  ۲۳: الموافق(ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦تم تعدیل الالئحة في ). م۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤الموافق (ھـ  ۱٤۲۷الحجة 
 .ةبقرار من مجلس ھیئة السوق المالی") الالئحة المعدلة) ("م۲۰۱٦

 
 )إنشاء واسترداد الوحدات(السوق األولیة عملیات  ۳

 
تتم أنشطة إنشاء واسترداد  . صانع السوق یتم تنفیذ عملیات السوق األولیة فقط بواسطة مدیر الصندوق حیث أنھ 

) وحدة  ۱۰٬۰۰۰للصندوق، مجموعة واحدة تساوي  (الوحدات على أساس مجموعة وحدات متداولة في سوق األسھم  
عملیة إنشاء واسترداد الوحدات تكون على أساس النوع الذي . ویطلق علیھا إنشاء واسترداد الوحدات على التوالي

الوحدات المتداولة وسلة الموجودات من خالل أمین حفظ الصندوق  وصانع السوقبموجبھ یبادل مدیر الصندوق 
 . یتم بعد ذلك طرح الوحدات التي تم إنشاؤھا بحریة في تداول للتداول العام. لغرض إنشاء واسترداد الوحدات

 
 عدادأسس اإل ٤

 
 بیان االلتزام )أ

المعتمد في " التقریر المالي األولي"  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
ویلتزم   .المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

الصندوق أیضاً بلوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، شروط وأحكام الصندوق فیما یتعلق بإعداد  
 .  ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وعرضھا

 
  المالیة السنویة.ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم 

 
 أسس القیاس )ب

 تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس مبدأ االستمراریة وتطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة.
 

أجرى مدیر الصندوق تقییماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة لالستمرار 
بل القریب. لیس لدى مدیر الصندوق أي علم بأي شكوك جوھریة قد تثیر شكاً بشأن قدرة الصندوق في أعمالھ في المستق

 على االستمرار. وعلیھ، یتم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس االستمراریة. 
 

 . قام الصندوق بعرض بنود قائمة المركز المالي بترتیب زیادة السیولة



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۷ 
 

 ) یتبع(أسس اإلعداد  ٤
 

 عملة العرض والنشاط )ج
 .یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یعتبر أیضاً عملة النشاط والعرض للصندوق

 

 األحكام والتقدیراتاستخدام  )د
اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام في سیاق العمل المعتاد، یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة من 

واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على . قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. والمصروفات
ر أثر التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات یتم إظھا. أساس مستمر

 .المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
قیمة لموجودات یطبق الصندوق و یحدد نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة لقیاس و االعتراف بخسارة االنخفاض في  

المالیة والتعرض لمخاطر االئتمان المتمثلة في أدوات الدین وتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، مثل الصكوك و أرصدة  
أي القیمة الحالیة لجمیع (تتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة في التقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة . البنكیة

لتحدید خسارة االئتمان المتوقعة، یقوم الصندوق  . المالیة ى مدى العمر المتوقع للموجودات عل) حاالت العجز في النقد
یتطلب ذلك إثبات .  بتقییم من بین عوامل أخرى، مخاطر االئتمان التعثر في السداد ووقت التحصیل منذ اإلثبات األولي

ة للذمم المدینة الناشئة أو المستحوذ علیھا مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة الدخل الشامل حتى بالنسب
 ً  .حدیثا

 

یتطلب إصدار حكم من اإلدارة عند تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وذلك عندما یتم تحدید خسارة 
ات إلى  تستند ھذه التقدیر. االنخفاض في القیمة الموجودات المالیة وتقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة

افتراضات حول عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلیة، مما یتترب علیھ إجراء تغیرات مستقبلیة في مخصص  
 .االنخفاض في القیمة

 

وعند التوصل إلى تصنیفات االئتمان وما یرتبط بھا من احتمالیة التعثر في السداد، فیما یتعلق باالستثمار بالتكلفة 
ومع ذلك، في حالة عدم توفر أي  . ندوق تصنیفات ائتمان من وكاالت التصنیف الخارجیةالمطفأة، یستخدم الص

 . تصنیفات خارجیة، یستخدم الصندوق تقنیات قیاس المعاییر للوصول إلى تصنیف معادل
 

إن عملیات حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة الخاصة بالصندوق ھي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات 
إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تعتبر . أساسیة تتعلق باختیار مدخالت متغیرة وأوجھ الترابط بینھا

 : أحكام وتقدیرات محاسبیة تشتمل على ما یلي
الضوابط المستخدمة من قبل الصندوق بھدف تقییم إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وكذلك  •

مخصصات الموجودات المالیة یجب قیاسھا على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر والتقییم 
 النوعي؛ 

 تطویر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختیار المدخالت؛ •
ادیة وأثر حاالت احتمالیة التعثر في السداد  تحدید مدى الترابط بین سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتص •

 والخسارة بافتراض التعثر في السداد؛ 
اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل واحتماالت ترجیحھا الستنباط المدخالت  •

 . االقتصادیة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

  المحاسبیة الھامة السیاسات  ٥
 

 النقد وما في حكمھ )أ
یتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى مؤسسة مالیة وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق ثالثة أشھر أو 
أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من قبل الصندوق 

 رة االلتزامات قصیرة األجل.عند إدا
 
 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۸ 
 

 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥
 

 األدوات المالیة )ب
 

 اإلثبات األولي والقیاس
أي التاریخ الذي یقوم فیھ الصندوق  (یتم إثبات العملیات المتعلقة بشراء الموجودات المالیة وبیعھا بتاریخ التداول 

العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة أن یتم تسویة تلك تتطلب ). بشراء الموجودات أو بیعھا
 .الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو األعراف السائدة في السوق

 

 كما في تاریخ التقریر، تم االحتفاظ بجمیع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة.
 

 طفأةالموجودات المالیة بالتكلفة الم
 :تصنف الشركة موجوداتھا المالیة بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم استیفاء الشرطین المذكورین أدناه

 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  •
للمبلغ األصــلي والفائدة على المبلغ تنشــأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تُعد فقط دفعات  •

 .األصلي القائم
 

 :التقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
 

ــلي"لغرض ـھذا التقییم، یعّرف  تعرف . على أـنھ القیـمة الـعادـلة للموجودات الـمالـیة عـند اإلثـبات األولي" المبلغ األصــ
ــلي الـقائم عل" الـفاـئدة" ى أنـھا المـقاـبل مـقاـبل القیـمة الزمنـیة للنقود ومـقاـبل المـخاطر االئتـمانـیة المرتبـطة ـبالمبلغ األصــ

، )مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة(خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف 
 .باإلضافة إلى ھامش الربح

 

دفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصــلي والفائدة، یأخذ الصــندوق باالعتبار  عند تقییم ما إذا كانت الت
وھذا یـشمل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المالیة تتـضمن ـشرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغییر  . الـشروط التعاقدیة لألداة

ــرطتوقـیت أو مبلغ الـتدفـقات النـقدـیة التـعاـقدـیة وإذا ـكان ـكذـلك فلن  ــتوفي ـھذا الشــ وعـند إجراء ـھذا التقییم، ـیأـخذ  . تســ
ـــندوق ـباالعتـبار األـحداث المحتمـلة التي ـقد تؤدي إلى تغییر المبلغ وتوقـیت الـتدفـقات النـقدـیة والـمدفوـعات مـقدـماً  الصــ

 .وشروط التمدید والشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة
 

اإلثبات األولي لألدوات المالیة بالتكلفة المطفأة بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف منـسوبة مباـشرة للمعامالت وتقاس  یتم 
 . الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة بعد خصم أي مخصص لالنخفاض في القیمة

 

العموالت الخاصة   /أة لألصل المالي وتوزیع إیرادات الفوائدطریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة احتساب التكلفة المطف
إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي بالتحدید یخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقبوضة . على الفترة ذات الصلة

ئتمانیة، یطبق الصندوق بالنسبة للموجودات المالیة منخفضة القیمة اال. المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة
عند حساب معدل الفائدة ).  القیمة الدفتریة اإلجمالیة ناقصاً مخصص خسائر االئتمان(الفائدة الفعلیة على التكلفة المطفأة  

الفعلي، یقوم الصندوق بتقدیر التدفقات النقدیة مع مراعاة جمیع الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة، ولكن مع عدم 
یشتمل االحتساب على جمیع األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بین أطراف العقد  . ر االئتمانیة المستقبلیةمراعاة الخسائ

 .والتي تُعد جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكالیف المعاملة وجمیع العالوات أو الخصومات األخرى
 

 المطلوبات المالیة
تشمل المطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة رسوم اإلدارة .  فة المطفأةیقوم الصندوق بقیاس مطلوباتھ المالیة بالتكل

 .المستحقة
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
یقوم الصندوق بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجوداتھ المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس 

یعكس قیاس . یعترف الصندوق بمخصص خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر. للمستقبلالنظرة التطلعیة 
 :الخسائر االئتمانیة المتوقعة ما یلي

 .قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة •
 . القیمة الزمنیة للموارد •
متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما في تاریخ التقریر بشأن األحداث الماضیة  معلومات معقولة وقابلة للدعم  •

 .والظروف الحالیة والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(
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)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۹ 
 

 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥
 

 )یتبع(األدوات المالیة   )ب
 

 : ، یتم قیاس مخصصات الخسارة على أحد األسس التالیة۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

تنتج ھذه الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في : شھراً  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى   )أ
 شھراً بعد تاریخ التقریر، و ۱۲السداد والمحتملة خالل 

ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر : الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  )ب
 . المالیةفي السداد على مدى العمر المتوقع لألداة 

 

بالنسبة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا ازدادت المخاطر االئتمانیة للموجودات المالیة 
  ۱۲بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا في تاریخ التقریر، ویطبق قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

یجوز للمنشأة تحدید أن المخاطر االئتمانیة للموجودات . المخاطر االئتمانیة بشكل جوھريشھراً إذا لم تزداد ھذه 
 .المالیة لم تزداد بشكل كبیر في حالة أن یكون لدى األصل مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر

 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالیة 
ھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو عند تحویل یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة عند انت

الصندوق للحقوق للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر 
جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو التي بموجبھا یقوم الصندوق إما بتحویل أو االحتفاظ ب

 ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على األصل المالي. 
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة المخصصة  
شتمل أي موجودات جدیدة تم الحصول  لجزء من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع الثمن المقبوض (وی

أي فائدة في ھذه    علیھا ناقصاً أي مطلوبات جدیدة مفترضة)، یتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة األولیة المختصرة.
 الموجودات المالیة المحولة التي قام الصندوق بإنشائھا أو االحتفاظ بھا یتم إثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

 

الصندوق بإبرام معامالت التي بموجبھا یقوم بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص یقوم  
إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم  بھ، ولكنھ یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا.

إن تحویل الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو  الموجودات المحولة.المخاطر والمزایا، عندئِذ یتم التوقف عن إثبات 
 معظم المخاطر والمنافع یشمل معامالت البیع وإعادة الشراء. 

 

 یتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد االلتزام التعاقدي أو إلغاءه أو انقضاءه.
 

المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة المسددة والمقابل المالي المدفوع (بما في وعند التوقف عن إثبات المطلوبات 
 ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متحملة) یتم إثباتھ ضمن قائمة الربح أو الخسارة األولیة المختصرة.

  
  المقاصة )ج

المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة الموجودات والمطلوبات یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات 
فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما یعتزم الصندوق تسویتھا 

المالیة   لم یتم إجراء أي مقاصة في ھذه القوائم.  على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
 .األولیة المختصرة

 
 العائدة لمالكي الوحدات (حقوق الملكیة) الموجوداتصافي  )د

العائدة لمالكي الوحدات حقوق ملكیة وتتألف من وحدات مصدرة ومستردة  (حقوق الملكیة) یمثل صافي الموجودات
 .وأرباح مبقاة

 
 اشتراك واسترداد الوحدات

للوحدة في یوم التقییم الذي یتم   (حقوق الملكیة)  یتم تسجیل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قیمة الموجودات
وأحكام الصندوق، یمكن لحاملي الوحدات استرداد الوحدات   وفقا لشروط .فیھ استالم طلبات االشتراك واالسترداد

 فقط قبل إجراء أي تغییرات أساسیة أو جوھریة. 
 

  



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱۰ 
 

 
 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥

 

 )یتبع(العائدة لمالكي الوحدات  (حقوق الملكیة) الموجوداتصافي  )د
 

 التداول بالوحدات
المملكة العربیة السعودیة في تداول وفروع مصرف اإلنماء، وذلك لكل وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في 

الصندوق في كل یوم تقییم بتقسیم صافي   (حقوق الملكیة) یتم تحدید صافي قیمة موجودات. شخص طبیعي واعتباري
حدات  على إجمالي عدد الو )القیمة العادلة إلجمالي الموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات(قیمة الموجودات 

 . القائمة في یوم التقییم
 

 صافي قیمة الموجودات لكل وحدة 
لكل وحدة مفصح عنھا في قائمة المركز المالي بتقسیم صافي  (حقوق الملكیة) یتم احتساب صافي قیمة الموجودات

 .موجودات الصنادیق على عدد الوحدات المصدرة في نھایة الفترة
 

 دخل العمولة الخاصة)      ھـ
احتساب دخل العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة، أي الصكوك، على أساس العائد یتم 

یتم حساب دخل العموالت الخاصة بتطبیق طریقة   .االولیة المختصرة الفعلي ویتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة
المالیة فیما عدا الموجودات المالیة  (حقوق الملكیة) للموجوداتمعدل العمولة الفعلي على القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

بالنسبة للموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة، یتم تطبیق معدل . التي أصبحت الحقاً منخفضة القیمة االئتمانیة
 . الفائدة الفعلي على صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي، أي بعد خصم مخصص الخسارة

 

 وضریبة الدخلالزكاة  )و
ً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في ھذه القوائم المالیة   تعد الزكاة وضریبة الدخل التزاما

 .األولیة المختصرة
 

 والمصروفات والرسوم األخرى أتعاب اإلدارة )ز
ویتم إثبات ھذه المصروفات على أساس  . تشمل مصاریف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى

 : فیما یلي السیاسات التفصیلیة. تستند إلى أسعار محددة مسبقاً كما ھو محدد في شروط وأحكام الصندوق االستحقاق
 

 أتعاب إدارة 
من صافي موجودات  ٪ ۰٫۲٥یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم، أتعاب إدارة بمعدل سنوي 

 .على أساس ربع سنويویتم سدادھا  یتم احتساب وتحمیل ھذه األتعاب في كل یوم تقییم . الصندوق
 

 المصروفات والرسوم األخرى 
على االساس النقدي وفقاً لشروط مصاریف التعامل و تكالیف التمویل و ضریبة القیمة المضافة یتحمل الصندوق  

.وأحكام الصندوق  
 

یسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق وفقاً لشروط وأحكام 
 .الصندوق

 
 االستثمار بالتكلفة المطفأة  ٦

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
 ۱٬۲۰٥٬٤۳۱٬۰۰۰ القیمة االسمیة للصكوك

 ۳٥٬۱۳۲٬٥۱۸ قسط مدفوعة 
 ۱٬۲٤۰٬٥٦۳٬٥۱۸ )۱-٦إیضاح (إجمالي مبلغ للصكوك 

 )۳٬٥۹۷٬۹۱۱( إطفاء العالوة المدفوعة : یخصم
 ۱۲٬٦٥۰٬۹۸۲  )۳-٦إیضاح (دخل عمولة خاصة مستحقة 

 ۱٬۲٤۹٬٦۱٦٬٥۸۹ 
 )٦۲٬٦۰۱( مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة: یخصم

 ۱٬۲٤۹٬٥٥۳٬۹۸۸ 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱۱ 
 

 ) یتبع(االستثمار بالتكلفة المطفأة     ٦
 

ملیون لایر سعودي بقیمة  ۱٬۲٤۱استثمر الصندوق في صكوك صادرة عن حكومة المملكة العربیة السعودیة بتكلفة    ۱-٦
٪ وتستحق ۳٫٦۸٪ إلى  ۲٫۷ملیون لایر سعودي، ذات معدل سنوي ثابت لدخل العموالت الخاصة من    ۱٬۲۰٥اسمیة  

ھذه .  یتم إطفاء العالوة المدفوعة عند تحویل الصكوك على مدى الفترة المتبقیة من الصكوك سنوات.  ٥من سنتین إلى  
 :یلي الحركة خالل الفترة فیما. الصكوك لدى أمین الحفظ، شركة كریدیت سویس العربیة السعودیة

 
 :الدخل من االستثمارات بالتكلفة المطفأةفیما یلي تفاصیل     ۲-٦

 

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
 ۱٤٬۰٤۰٬٥٤۸ دخل عمولة خاصة محقق خالل الفترة 

 (۳٬٥۹۷٬۹۱۱)   یخصم: إطفاء العالوة المدفوعة
 ۱۰٬٤٤۲٬٦۳۷ 

 
 : الخاصة المستحقةفیما یلي الحركة في دخل العمولة     ۳-٦

 
 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۰
 ۱٤٬۰٤۰٬٥٤۸ )۲-٦إیضاح (دخل عمولة خاصة محقق خالل الفترة  
 ۹٬٤۳٦٬٤۸۲ )۲-۸ إیضاح ( قعمولة خاصة محولة من مصرف اإلنماء إلى الصندو 

 )۱۰٬۸۲٦٬۰٤۸( دخل عمولة خاصة مستلم خالل الفترة: یخصم
 ۱۲٬٦٥۰٬۹۸۲ دخل عمولة خاصة مستحقة 

 
  

 
 النقد وما في حكمھ  ۷

 
فیما یلي تفاصیل النقد وما   یتكون النقد وما في حكمھ من رصید محتفظ بھ لدى مدیر الصندوق في حساب استثماري.

 :في حكمھ
 

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
 ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ رصید لدى أمین حفظ 

 )۷٬۲٤٤( الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص االنخفاض في قیمة : یخصم
 ۹٬٦٥۲٬۰۸۳ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ۸

 
تتم . یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق علیھا بین الطرفین

یتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة  . الصندوقالمعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط وأحكام 
تشتمل األطراف ذات العالقة مجلس إدارة الصندوق ومدیر الصندوق ومصرف . من قبل مجلس إدارة الصندوق

 . (الشركة األم لمدیر الصندوق ومالك وحدات للصندوق)اإلنماء 
 

  



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱۲ 
 

 ) یتبع(المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   ۸
 

فیما یلي ملخصاً بالمعامالت الرئیسیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي ألعمال الصندوق المدرجة  
 :في القوائم المالیة األولیة المختصرة

 طبیعة العالقة العالقة الطرف ذو العالقة

لفترة الستة أشھر من 
م ۲۰۲۰ینایر  ۱
إلى ) تاریخ التأسیس(

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰
    

 ۱٬۱۷۹٬۲۹٦ )۱-۸إیضاح (أتعاب إدارة  مدیر الصندوق شركة االنماء لالستثمار 
    

 ۱٬۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ تحویل استثمار بالتكلفة المطفأة مالك وحدات مصرف اإلنماء
 ۱٬۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ وحدات مصدرة نظیر مقابل عیني  

 

 : یلخص الجدول أدناه تفاصیل األرصدة مع األطراف ذات العالقة 

 طبیعة العالقة العالقة الطرف ذو العالقة
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
    

 ٥٦۱٬۰۱۷ أتعاب إدارة مستحقة مدیر الصندوق شركة االنماء لالستثمار 
    

(حقوق  صافي قیمة الموجودات مالك وحدات مصرف اإلنماء
العائدة لحاملي الوحدات   الملكیة)

 ۱٬۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ )۲-۸إیضاح (
 

خالل الفترة ، قام الصندوق بدفع  . لایر سعودي ملیون ۱٫۱۷۹خالل الفترة ، قام الصندوق بإثبات أتعاب إدارة بمبلغ  ۱- ۸
 . لایر سعودي لمدیر الصندوق ملیون۰٫٦ مبلغ 

 

بتحویل صكوك صادرة عن الحكومة المملكة العربیة السعودیة إلى الصندوق بمبلغ خالل الفترة ، قام مصرف اإلنماء   ۲- ۸
ملیون لایر    ۹٫٤ملیون لایر سعودي (بما في ذلك دخل العموالت الخاصة المستحقة حتى تاریخ التحویل بمبلغ    ۱٬۲٥۰

  سعودي.ملیون لایر ۱٬۲۲٥ملیون لایر سعودي ووحدات في الصندوق بمبلغ  ۲٥سعودي) مقابل نقد بمبلغ 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۹
 

تتكون األدوات المالیة للصندوق من استثمارات بالتكلفة  تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة.
 المطفأة ونقد وما في حكمھ وأتعاب إدارة مستحقة.

 

المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئیسیة إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل ما أو 
أو السوق األكثر فائدة في تاریخ القیاس وفق ظروف السوق الحالیة (أي سعر التخارج) بغض النظر عما إذا كان ھذا  

 السعر قابل للمالحظة مباشرة أو یتم تقدیره باستخدام طریقة تقییم أخرى.
 
 

لوبات المقاسة بالقیمة العادلة في قائمة المركز المالي ضمن ثالثة مستویات في التسلسل  یتم تجمیع الموجودات والمط
ویتم تحدید ھذا التجمیع استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة . الھرمي للقیمة العادلة

 : العادلة، كما یلي
 ق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛ في السو) غیر المعدلة(األسعار المتداولة : ۱المستوى  •
والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام    ۱مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  :  ۲المستوى   •

 ؛ و)مشتقة من األسعار(أو بصورة غیر مباشرة ) األسعار(بصورة مباشرة 
المدخالت غیر القابلة  (مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق المالحظة    :۳المستوى   •

 ).للمالحظة
 
 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱۳ 
 

 ) یتبع(العادلة لألدوات المالیة  القیمة ۹
 

 األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي  یحلل الجدول التالي 

تستند القیم العادلة إلى القیمة العادلة المعنیة في عروض . للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاس القیمة العادلة
 .األسعار في تاریخ التقریر

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰   
 ---------------القیمة العادلة  -----------------   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 

          
استثمار بالتكلفة 

 ۱٬۲۸۷٬۱۷۷٬٥۰۱  --  --  ۱٬۲۸۷٬۱۷۷٬٥۰۱  ۱٬۲٤۹٬٥٥۳٬۹۸۸ المطفأة

          
 ۱٬۲۸۷٬۱۷۷٬٥۰۱  --  --  ۱٬۲۸۷٬۱۷۷٬٥۰۱  ۱٬۲٤۹٬٥٥۳٬۹۸۸ اإلجمالي

 
یقارب مجمل القیم الدفتریة لھذه األدوات  تتضمن األدوات المالیة األخرى النقد وما في حكمھ وأتعاب اإلدارة المستحقة.

  المالیة القیمة العادلة نظراً لطبیعة قصر أجلھا والجودة المرتفعة لألطراف األخرى.
 

 المخاطر المالیة إدارة ۱۰
 
تتمثل األھداف االستثماریة الرئیسیة للصندوق في تزوید المستثمرین بالدخل والنمو في رأس المال على المدى  

 . المتوسط والبعید من خالل االستحواذ على استثمارات في سندات الدین
 

االئتمان ومخاطر السیولة والمخاطر  مخاطر : إن أنشطة الصندوق معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة
 . السوق

 

یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو . یعد مدیر الصندوق مسؤوالً عن تحدید ومراقبة المخاطر
 . مسؤول في النھایة عن اإلدارة الشاملة في الصندوق

 

على الحدود الموضوعة بواسطة مجلس  یتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي لیتم القیام بھا بناءً 
لدى الصندوق وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیتھ الشاملة لألعمال، ومدى  . إدارة الصندوق

تجاوزه للمخاطر وفلسفتھ العامة نحو إدارة المخاطر وھو ملتزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة التوازن في المحفظة تماشیاً 
 . االستثمارمع توجیھات 

 

 .یستخدم الصندوق أسالیب مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا، وفیما یلي شرح ھذه األسالیب
 

 مخاطر االئتمان )أ
مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد 

 . اآلخر لخسارة مالیةالطرف 
 

یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده من ما في حكم النقد المحتفظ بھ لدى مدیر الصندوق واستثمارات 
یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة مخاطر االئتمان ووضع حدود للتعامل مع  بالتكلفة المطفأة.

یتم بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على  . للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرىأطراف أخرى محددة والتقییم المستمر 
 .  أساس التصنیف االئتماني الخارجي للطرف اآلخر

 

 یبین الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان كم في بتاریخ التقریر:

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
 ۱٬۲۱۸٬۰۸۱٬۹۸۲ استثمار بالتكلفة المطفأة

 ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ نقد وما في حكمھ
 ۱٬۲۲۷٬۷٤۱٬۳۰۹ 



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱٤ 
 

 )یتبع (إدارة المخاطر المالیة  . ۱۰
 

 )یتبع(مخاطر االئتمان       ) أ
 

 .یتم االحتفاظ برصید النقد وما في حكمھ للصندوق لدى أمین الحفظ ذو التصنیف االئتماني الجید
 

والخسائر االئتمانیة المتوقعة باستخدام احتمالیة التعثر في السداد والتعرضات یقوم الصندوق بقیاس مخاطر االئتمان 
تقوم اإلدارة باألخذ في االعتبار كالً من التحلیل التاریخي .  عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد

 .یة متوقعةوكذلك المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلیة في تحدید أي خسائر ائتمان
 

 :إن خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المثبتة ضمن قائمة الربح أو الخسارة كانت كما یلي

 

لفترة الستة أشھر من 
إلى  م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰
  

 ٦۲٬٦۰۱ استثمار بالتكلفة المطفأة
 ۷٬۲٤٤ نقد وما في حكمھ

 ٦۹٬۸٤٥ 
 

وھي تشیر إلى ما إذا . تحلیالً للجودة االئتمانیة للنقد وما في حكمھ واالستثمار بالتكلفة المطفأةیعرض الجدول التالي 
شھراً أو  ۱۲كانت الموجودات المقاسة بالتكلفة المطفأة تخضع للمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 .مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، وفي الحالة الالحقة، ما إذا كانت منخفضة القیمة ائتمانیاً 
 م۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في  
 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 

غیر منخفضة القیمة  -
 االئتمانیة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

منخفضة  -العمر 
 القیمة االئتمانیة 

    النقد وما في حكمھ
+BBB ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ -- -- 

 -- -- ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ الدفتریة إجمالي القیمة 
 -- -- )۷٬۲٤٤( مخصص الخسارة یخصم: 

    
 -- -- ۹٬٦٥۲٬۰۸۳ القیمة الدفتریة

    

    االستثمار بالتكلفة المطفأة
A۱ ۱٬۲٤۹٬٦۱٦٬٥۸۹ -- -- 

 -- -- ۱٬۲٤۹٬٦۱٦٬٥۸۹ إجمالي القیمة الدفتریة 
 -- -- )٦۲٬٦۰۱( مخصص الخسارة یخصم: 

    
 -- -- ۱٬۲٤۹٬٥٥۳٬۹۸۸ الدفتریةالقیمة 

    
 مخاطر السیولة )ب

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء  
قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة . بالتزاماتھ مرتبطة بمطلوبات مالیة

 . وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات في أیام التعامل خالل األسبوع وبالتالي فھو 
إن استثمارات الصندوق قابلة للتحقق بسھولة، . معرض لمخاطر السیولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات

یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على أساس دوري كما یسعى . ي أي وقتویمكن استرداد الوحدات بسھولة ف
 .للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱٥ 
 

 ) یتبع(إدارة المخاطر المالیة    . ۱۰
 

 )یتبع(مخاطر السیولة     ) ب
 

، اإلرقام باالجمالي وغیر م۲۰۲۰یونیو  ۳۰یلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة في 
 مخفضة وتحتوي علي عقود عموالت خاصة محصلة.  

 التدفقات النقدیة التعاقدیة   
 اإلجمالي  سنوات  ٥إلى  ۱ شھراً   ۱۲أقل من   عند الطلب  القیمة الدفتریة  

      المالیة الموجودات 
استثمار بالتكلفة 

 ۱٬۳۳٤٬٤٦۹٬٤٦٥ ۱٬۳۲۱٬۸۱۸٬٤۸۳ ۱۲٬٦٥۰٬۹۸۲ --  ۱٬۲٤۷٬۹۳۹٬۳٤۳ المطفأة 
 ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ -- --  ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ ۹٬٦٥۲٬۰۸۲ نقد وما في حكمھ 

 ۱٬۲٥۷٬٥۹۱٬٤۲٦ ۹٬٦٥۹٬۳۲۷ ۱۲٬٦٥۰٬۹۸۲ ۱٬۳۲۱٬۸۱۸٬٤۸۳ ۱٬۳٤٤٬۱۲۸٬۷۹۲ 
      

      المطلوبات المالیة 
 ٥٦۱٬۰۱۷ --  ٥٦۱٬۰۱۷ --  ٥٦۱٬۰۱۷ إدارة مستحقة أتعاب 

 ٥٦۱٬۰۱۷ --  ٥٦۱٬۰۱۷ --  ٥٦۱٬۰۱۷ اإلجمالي 
      

 ۱٬۳٤۳٬٥٦۷٬۷۷٥ ۱٬۳۲۱٬۸۱۸٬٤۸۳ ۱۲٬۰۸۹٬۹٦٥ ۹٬٦٥۹٬۳۲۷  الفرق 
      

 ۱٬۳٤۳٬٥٦۷٬۷۷٥ ۱٬۳٤۳٬٥٦۷٬۷۷٥ ۲۱٬۷٤۹٬۲۹۲ ۹٬٦٥۹٬۳۲۷  الفرق التراكمي 
 

 مخاطر السوق  )ج
التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر السوق ھي 

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

 

 مخاطر العمالت )۱(
عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت  مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة

نظراً ألن الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق مدرجة  . عملة النشاط للصندوق ھي الریال السعودي. األجنبیة
 .بعملة نشاط ال یتعرض الصندوق لمخاطر عمالت

 

 مخاطر أسعار الفائدة )۲(
الفائدة من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت الخاصة في السوق على الربحیة تنشأ مخاطر أسعار 

إن استثمار الصندوق في الصكوك ھو بمعدل ثابت ویدرج بالتكلفة المطفأة، .  المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة
ئمة المركز المالي لن یؤثر على قائمة الربح أو وبالتالي، فإن التغیر في معدالت العمولة الخاصة كما في تاریخ قا

 .الخسارة
 

 مخاطر األسعار  )۳(
تتمثل في مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، بسبب عوامل بخالف 

اطر أسعار أدوات كما في تاریخ التقریر، لم یكن الصندوق معرضاً لمخ.  تحركات العمالت األجنبیة وأسعار العموالت
 . حقوق الملكیة حیث لم یحتفظ الصندوق بھذه االستثمارات

 

 إدارة رأس المال ۱۱
 

یمكن أن یتغیر .  العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد  (حقوق الملكیة)  یمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات
لالسترداد بشكل كبیر في كل یوم تقییم، حیث یخضع الصندوق مبلغ حقوق الملكیة العائد لمالكي الوحدات القابلة 

ً لتقدیر مالكي الوحدات في كل یوم تقییم وكذلك التغیرات الناتجة عن أداء  لالشتراكات واستردادات الوحدات فقا
ً لمبدأ . الصندوق ھدف الصندوق عند إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار وفقا

تمراریة بحیث یمكنھ توفیر العوائد لمالكي الوحدات وتقدم المنافع ألصحاب المصالح اآلخرین وكذلك الحفاظ على  االس
یقوم مجلس إدارة الصندوق والمدیر الصندوق . قاعدة رأس مال قویة لدعم التنمیة األنشطة االستثماریة للصندوق

 .العائدة لمالكي الوحدات الملكیة)(حقوق  بمراقبة رأس المال على أساس قیمة صافي الموجودات



 قصیرة األجل  -صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودیة المحلیة 
 ) صندوق متداول(

 )غیر المراجعة(اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۲۰یونیو   ۳۰إلى )  البدءتاریخ (م ۲۰۲۰ینایر  ۱لفترة الستة أشھر من  

)خالف ذلكجمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر (  
 

۱٦ 
 

 
 تسویة قیمة الوحدة  ۱۲

 
مع ذلك، یتم قید الصكوك بالتكلفة . یتم قیاس الصكوك بسعر السوق إلعطاء سعر إرشادي للوحدة لغرض التداول

 ).سعر السوق(یوضح الجدول أدناه سعر الوحدة بعد إضافة تأثیر القیمة العادلة .  المطفأة في قائمة المركز المالي
 

دیسمبر  ۳۱الموافق (ھـ ۱٤۳۹ربیع الثاني  ۱۳بتاریخ  ۱۷/ ۱۸۷۲/ ۱/٦بموجب تعمیم ھیئة السوق المالیة رقم 
تسجیل الخسائر  تقیید  )  م۲۰۱۷دیسمبر    ۲۸الموافق  (ھـ  ۱٤۳۹ربیع الثاني    ۱۰، قرر مجلس إدارة الھیئة في  )م۲۰۱۷

 .فقط لغرض القوائم المالیة لصندوق االستثمار  ۹االئتمانیة المتوقعة المحتسبة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالي 
 

 
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۲۰
  

 ۱۰۰٫٦۹ سعر الوحدة المحتسبة وفقًا للقوائم المالیة 
 ۳٫۰۱ تأثیر القیمة العادلة للصكوك على سعر الوحدة

 ۰٫۰۱ خسائر االئتمانیة المتوقعة على سعر الوحدة تأثیر 
 ۱۰۳٫۷۱ سعر الوحدة المحتسب ألغراض المتاجرة

 
 ۱۹- كوفید ۱۳

 
األخیر وعملیات اإلغالق في البالد تأثیر مباشر وغیر مباشر على جمیع المؤسسات  ۱۹-كان لتفشي فیروس كوفید

التأكد بشأن األعمال من التعطل المحتمل الناتج عن جائحة  ال تزال ھناك حالة من حاالت عدم . في جمیع القطاعات
كانت عملیات . وبصفتنا رواد في السوق، ظل موظفونا بالقرب من عمالئنا لدعمھم خالل فترة األزمة. ۱۹-كوفید

یة الصندوق مرنة خالل فترة الجائحة وتمكن الصندوق من مواصلة تقدیم خدماتھ لعمالئھ والحفاظ على العملیات التجار
تعتقد اإلدارة أن السیولة لدى الصندوق ومركز رأس المال سیظل قویاً وفي وضع جید للتعامل مع أي تعطل . الیومیة

تقوم اإلدارة بتقییم الوضع الحالي عن كثب وأي تأثیر محتمل یمكن أن .  في األعمال أو حاالت عدم التأكد في المستقبل
 .الخطوات الالزمة للتعامل مع التحدیات م وتتخذ۲۰۲۰یظھر على أدائھا المالي في عام  

 
 آخر یوم تقییم   ۱٤

 
 . م۲۰۲۰یونیو  ۳۰وفقاً ألحكام وشروط الصندوق، آخر یوم تقییم للفترة كان في 

 
 االرتباطات  وااللتزامات المحتملة  ۱٥

 
 . م۲۰۲۰یونیو  ۳۰ال یوجد لدى الصندوق ارتباطات والتزامات محتملة تتطلب إفصاحات كما في 

 
 األحداث الالحقة ۱٦

 
م باستثناء تأثیر فیروس ۲۰۲۰یونیو    ۳۰ال یوجد لدى الصندوق أي أحداث الحقة تتطلب تعدیل أو إفصاحات كما في  

 .كما ھو موضح أعاله) ۱۹-كوفید(كورونا المستجد 
 

 لقوائم المالیة األولیة المختصرة  اعتماد ا ۱۷
 

  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۱محرم  ۱۱ الصندوق بتاریخمن قبل مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من 
 م. ۲۰۲۰أغسطس 


