صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة )غ مراجعة(
لف-ة الستة أشهر املن12ية 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
مع تقرير الفحص للمراجع املستقل

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة لف-ة الستة أشهر املن12ية  ٣٠يونيو ٢٠٢١
الفهرس

صفحة
٤-٢

تقرير فحص املراجع املستقل
قائمة املركز املا+ي األولية املوجزة

٥

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة

٦

قائمة التغEFات Dي صاDي األصول العائدة لحام?ي الوحدات األولية املوجزة

٧

قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

٨

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

١٢-٩

١

صندوق اإلنماء للسيولة بال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة املركز املاEي األولية املوجزة
كما Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(

إيضاح
األصول

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٢٩٣٬٨٠٧٬٥٠١
٢٬٠٧٨٬٢٤٤٬٦٦٤
٧٬٥١٦٬٨٢٢٬٥٢٦
٩٬٨٨٨٬٨٧٤٬٦٩١

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥
١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦
٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١
٦٬٦٨٢٬٦٦٩٬٢٧٢

٢٨٧٬١٦٣٬١٦٧
٢٬٧٦٢٬٨٢١
٢٨٩٬٩٢٥٬٩٨٨

١٩١٬٠٧٧
١٬٩٢٩٬٩١٥
٢٬١٢٠٬٩٩٢

صا0ي األصول العائدة لحامFي الوحدات

٩٬٥٩٨٬٩٤٨٬٧٠٣

٦٬٦٨٠٬٥٤٨٬٢٨٠

الوحدات املصدرة )عدد(

٨٢٥٬٢٨٧٬٠١٤

٥٧٨٬٢٠٧٬٢٩٧

١١٫٦٣

١١.٥٥

٧

نقد وما يعادله
الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
استثمارات بالتكلفة املطفأة
مجموع األصول

٨
٩

االلa-امات
اسEbدادات دائنة
أتعاب مستحقة والbامات أخرى
مجموع االلa-امات

١٠

١٢

صا0ي قيمة األصول للوحدة  -بالريال السعودي

ً
تعت Eاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٦جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٣

صندوق اإلنماء للسيولة بال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة
لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(

إيضاح

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ مراجعة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

الدخل

الدخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
صاDي مكاسب االستثمارات بالقيمة العادله من خالل الربح أو الخسارة

٨.١

املصاريف
أتعاب ادارة

١١

مصاريف الوساطة

عكس) /مخصص( الخسائر االئتمانية املتوقعة Dي االستثمارات بالتكلفة
املطفأة

٤٩٬٢٨٥٬٥٦٩
١١٬٧٠٧٬٨٧٠
٦٠٬٩٩٣٬٤٣٩

٣٩٬٦٤٨٬٠٠٤
٢٬٧٥٣٬١٦٢
٤٢٬٤٠١٬١٦٦

)(١١٬٨٤٣٬٥٥٣
)(٥٤٤٬٩٦٤

)(٧٬٢١٦٬٩٣٧
)(٣٢٥٬٥١٣

٦٬٩٦٣٬٣٠٨
)(٥٬٤٢٥٬٢٠٩

)(١٬٤٧٨٬٩٧٢
)(٩٬٠٢١٬٤٢٢

صا0ي الدخل خالل السنة
الدخل الشامل األخر

٥٥٬٥٦٨٬٢٣٠
-

٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤
-

إجماEي الدخل الشامل خالل السنة

٥٥٬٥٦٨٬٢٣٠

٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤

ً
تعت Eاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٦جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٤

صندوق اإلنماء للسيولة بال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة التغات 0ي صا0ي األصول العائدة لحامFي الوحدات األولية املوجزة

لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م

٦٬٦٨٠٬٥٤٨٬٢٨٠

٢٬٣٥٦٬١٠٦٬٢٠٧

٥٥٬٥٦٨٬٢٣٠

٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤

صاDي التغD EFي معامالت الوحدات

٦٬٢٦٦٬٧٨٣٬٧٠٣
)(٣٬٤٠٣٬٩٥١٬٥١٠
٢٬٨٦٢٬٨٣٢٬١٩٣

٢٬٣٤٤٬٥٥١٬٥٢١
)(١٬٤٦٨٬٠٣١٬٤٤٥
٨٧٦٬٥٢٠٬٠٧٦

صا0ي قيمة األصول 0ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

٩٬٥٩٨٬٩٤٨٬٧٠٣

٣٬٢٦٦٬٠٠٦٬٠٢٧

الرصيد االفتتاjي لصا0ي قيمة األصول 0ي  ١يناير )املراجعة(
التغات التشغيلية

إجما+ي الدخل الشامل خالل الفEbة
التغات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل اسEbداد وحدات

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات للفEbة املن`_ية Dي  ٣٠يونيو كما ي?ي:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
الوحدات

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م

الرصيد االفتتاjي للوحدات 0ي  ١يناير )املراجعة(

٥٧٨٬٢٠٧٬٢٩٧
٥٤٠٬٣٥٤٬١٤٩
)(٢٩٣٬٢٧٤٬٤٣٢
٢٤٧٬٠٧٩٬٧١٧

٢٠٧٬٤٣٣٬٩٨٢
٢٠٥٬٢٤٧٬٢٠٦
)(١٢٨٬٢٨١٬٣٣٢
٧٦٬٩٦٥٬٨٧٤

الرصيد الختامي للوحدات 0ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

٨٢٥٬٢٨٧٬٠١٤

٢٨٤٬٣٩٩٬٨٥٦

الوحدات املصدرة
الوحدات املسEbدة
صاDي الزيادة Dي الوحدات

ً
تعت Eاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٦جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٥

صندوق اإلنماء للسيولة بال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة التدفقات النقدية

لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(

إيضاح

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ املراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صاDي الدخل خالل الفEbة
تعديالت لـ:
مكاسب غ EFمحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
عكس) /مخصص( الخسائر االئتمانية املتوقعة Dي االستثمارات بالتكلفة
املطفأة
الدخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة

٥٥،٥٦٨،٢٣٠

٨٫١

صا0ي التغات 0ي األصول وااللa-امات التشغيلية:
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -صاDي
االستثمارات بالتكلفة املطفأة
أتعاب إدارية مستحقة وااللbامات األخرى
صا0ي النقد من العمليات التشغيلية
الدخل املحصل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
صا0ي النقد املستخدم 0ي األنشطة التشغيلية

٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤

)(١٠٬٨٢٩٬٦٩٤

)(٢٬٧٥٣٬١٦٢

)(٦٬٩٦٣٬٣٠٨
)(٤٩٬٢٨٥٬٥٦٩
)(١١٬٥١٠٬٣٤١

١٬٤٧٨٬٩٧٢
)(٣٩٬٦٤٨٬٠٠٤
)(٧٬٥٤٢٬٤٥٠

)(٧٥٠٬٧٦٠٬٢٢٤
)(٢٬٣٣٨٬١٥٨٬٩٧١
٢٨٧٬٨٠٤٬٩٩٦
)(٢٬٨١٢٬٦٢٤٬٥٤٠
٤٩٬٥٥٧٬٤٦٢
)(٢٬٧٦٣٬٠٦٧٬٠٧٨

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل اسEbداد وحدات
صا0ي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

صا0ي التغ 0ي النقد وما يعادله
النقد وما يعادله Dي  ١يناير
٧

النقد وما يعادله 0ي  ٣٠يونيو

٦٬٢٦٦٬٧٨٣٬٧٠٤
)(٣٬٤٠٣٬٩٥١٬٥١٠
٢٬٨٦٢٬٨٣٢٬١٩٤

٢٬٣٤٤٬٥٥١٬٥٢١
)(١٬٤٦٨٬٦٥٩٬٠٢٧
٨٧٥٬٨٩٢٬٤٩٤

٩٩٬٧٦٥٬١١٦
١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

٢٨٢٬٩٤٣٬٨٨٧
٢٠٬٢٢٠٬٧٠١

٢٩٣٬٨٠٧٬٥٠١

٣٠٣٬١٦٤٬٥٨٨

ً
تعت Eاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٦جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٦

)(١٨٨٬٧٥١٬٠٨٤
)(٤٣١٬٧٥٣٬١٠٤
)(١٦٥٬٦٤٩
)(٦٢٨٬٢١٢٬٢٨٧
٣٥٬٢٦٣٬٦٨٠
)(٥٩٢٬٩٤٨٬٦٠٧

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية

لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(
.١

نبذة عامة
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح غ EFمحدد املدة أن¡  بموجب اتفاقية بFن شركة اإلنماء
لالستثمار )"مدير الصندوق"( ،شركة تابعة ملصرف اإلنماء )"املصرف"( واملستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( Dي الصندوق ً
وفقا ألحكام الشريعة
اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.
يتمثل هدف الصندوق الحفاظ ع?ى رأس املال والسيولة العالية من خالل االستثمار Dي منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يعاد استثمار كامل
الدخل Dي الصندوق ويدرج Dي سعر الوحدة.
منحت هيئة السوق املالية املوافقة ع?ى إنشاء الصندوق Dي خطا_ا رقم  ٥/٧٤٨٧/٢٠١٠بتاريخ  ٢١رمضان  ١٤٣١هـ )املوافق  ٣١أغسطس ٢٠١٠
م( .بدأ الصندوق عملياته Dي  ٢٦محرم  ١٤٣٢هـ )املوافق  ١يناير  ٢٠١١م(.
ق
عند التعامل مع حام?ي الوحدات ،يعت Eمدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع?ى ذلك ،يعد مدير الصندو قوائم مالية
منفصلة للصندوق .عالوة ع?ى ذلك ،يعت Eحام?ي الوحدات مالكي أصول الصندوق.
مستجدات كوفيد١٩-
تم تحديد ساللة جديدة من فEFوس كورونا املستجد )كوفيد (١٩-ألول مرة Dي ¦_اية ديسم٢٠١٩ Eم وأعلن ً
الحقا ع?ى أ¦_ا جائحة Dي مارس ٢٠٢٠م
من قبل منظمة الصحة العاملية .استمر انتشار الفEFوس Dي جميع املناطق حول العالم ،بما Dي ذلك اململكة العربية السعودية ،مما أدى إ+ى فرض
قيود ع?ى السفر ،وحظر التجول Dي املدن ،وبالتا+ي أدى ا+ى تباطؤ األنشطة االقتصادية ،وإغالق العديد من القطاعات ع?ى املستويFن العالم
واملح?ي.
اإلجراءات االحEbازية ال قامت _ا الحكومة Dي اململكة العربية السعودية خالل مارس ٢٠٢٠م ملواجهة انتشار فEFوس كورونا )كوفيد  (١٩-ال تزال
مستمرة .فاملسجد الحرام Dي مكة مازال مغلق ألداء فريضة العمرة ويقتصر ع?ى عدد قليل من الزوار ،ومازال قدوم املسافرون من خارج اململكة
العربية السعودية قيد التعليق .وال يزال التأث EFالسل لهذا الوضع مستمرا ع?ى قطاع الضيافة.
ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ االستمرارية بسبب ما ورد أعالﻩ لفEbة ال تقل عن ً ١٢
شهرا بعد فEbة إعداد التقرير .كما سيستمر
الصندوق Dي تقييم طبيعة ومدى التأث EFع?ى عملياته ونتائجه املالية.

.٢

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ  ٣ذو الحجة ١٤٢٧هـ )املوافق  ٢٤ديسمE
٢٠٠٦م( واملعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو ٢٠١٦م( كما تم تعديله بقرار مجلس هيئة
السوق املالية بتاريخ  ١٢رجب  ١٤٤٢هـ )املوافق  ٢٤فEاير .(٢٠٢١

.٣

أسس اإلعداد

 ١-٣بيان االلa-ام
ً
إن هذﻩ القوائم املالية تم إعدادها وفقا للمعاي EFالدولية للتقارير املالية املعتمدة Dي اململكة العربية السعودية واملعاي EFواإلصدارات األخرى املعتمدة
من الهيئة السعودية للمراجعFن واملحاسبFن.
ً
وقد امتثل الصندوق أيضا بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط الصندوق وأحكامه ،ومذكرة املعلومات ،وملخص
املعلومات الرئيسية (يشار إل_²ا مجتمعة بـ “الشروط واألحكام"( ،فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها .يتم اإلفصاح Dي هذﻩ القوائم املالية
ً
األولية املوجزة وفقا للمعيار الدو+ي للمحاسبة رقم ) .(٣٤التتضمن هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة كل املعلومات واإلفصاحات املطلوبة Dي القوائم
ً
املالية األولية املوجزة السنوية ويجب قرائ`_ا جنبا إ+ى جنب مع القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق للسنة املن`_ية Dي  ٣١ديسم٢٠٢٠Eم )
"القوائم املالية األولية السنوية األخEFة"(.

٧

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية

لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(
أسس اإلعداد)تتمة(

 ٢-٣أساس القياس
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ع?ى أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق املحاس  ،باستثناء االستثمارات بالقيمة
العادلة ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .
أعدت القوائم املالية األولية املوجزة باستخدام مبدأ االستمرارية.

 ٣-٣العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذﻩ القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعت Eعملة النشاط الرئيسية للصندوق .تم تقريب كافة املعلومات املالية املقدمة إ+ى أقرب
ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 ٤-٣استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد القوائم املالية األولية املوجزة يتطلب استخدام اإلدارة للتقديرات واالفEbاضات ال تؤثر ع?ى تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق
واملبالغ املدرجة لألصول ،وااللbامات ،واإليرادات ،واملصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
كانت األحكام الهامة ال اتخذ·_ا اإلدارة Dي تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية للتقديرات غ EFاملؤكدة iي نفسها ال تم
وصفها Dي آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
راجع الصندوق املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير املفصح ع_¹ا Dي القوائم املالية السنوية األخEFة عن جائحة كوفيد .١٩-وتعتقد اإلدارة أن
جميع مصادر عدم التأكد من التقدير ال تزال مماثلة لتلك املفصح ع_¹ا Dي القوائم املالية السنوية األخEFة .وسيواصل الصندوق مراقبة الحالة،
وستنعكس أي تغيEFات مطلوبة Dي فEbات التقرير املستقبلية.
.٤

املعاي الجديدة والتعديالت
ال توجد معاي EFجديدة صادرة ،ولكن هناك عدد من التعديالت ع?ى املعاي EFالسارية من  ١يناير ٢٠٢٠م واملوضحة Dي القوائم املالية السنوية األخEFة،
ً
ً
ولك_¹ا ال تؤثر تأثEFا ماديا ع?ى القوائم املالية األولية املوجزة.

.٥

السياسات املحاسبية الهامة
إن السياسات املحاسبية املطبقة Dي إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة iي نفسها تلك املطبقة Dي إعداد القوائم املالية السنوية األخEFة.

 .٦أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصاريف األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وغ EFذلك من اتعاب وجميع املصاريف األخرى .ويتم إثبات هذﻩ املصاريف ع?ى أساس االستحقاق.
ً
وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ ع?ى أسعار محددة مسبقا Dي شروط وأحكام الصندوق .السياسات التفصيلية iي كما ي?ي:
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق Dي كل يوم تقييم أتعاب إدارة بمقدارﻩ  (%٢٠ :٢٠٢٠) %٢٠من صاDي عائد الصندوق .يتم احتساب الرسوم
املستحقة Dي كل يوم تقييم.
أتعاب الحفظ
ُ ّ
حمل مدير الصندوق أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدرﻩ  (%٠٫٠١: ٢٠٢٠) %٠٫٠١من صاDي قيمة األصول Dي ¦_اية كل يوم تقييم ،يتحمل الصندوق
ي ِ
ً
أيضا رسوم الحفظ بقيمة إضافية  ٢٥ريال سعودي لكل معاملة.
مصاريف األخرى
ً
يسEbد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف أخرى يتم تكبدها وفقا لشروط واحكام الصندوق.
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النقد وما يعادله
إيضاح

النقد لدى املصرف – الحساب الجاري
النقد لدى املصرف – حساب تداول

يخصم :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م

)غ املراجعة(

)املراجعة(

١١

٨٬٨٤٨٬٢٣٧

١٬٦٧٦٬١٥٢

١١

٢٨٤٬٩٥٩٬٤١١

١٩٢٬٦٣٨٬٢٧٣

٢٩٣٬٨٠٧٬٦٤٨

١٩٤٬٣١٤٬٤٢٥

)(١٤٧

)(٢٧٢٬٠٤٠

٢٩٣٬٨٠٧٬٥٠١

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

يتم االحتفاظ بالحساب الجاري لدى بنك مح?ي وحساب استثمار لدى مدير الصندوق .يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أمFن الصندوق نيابة عن
الصندوق دون أي قيود
.

 .٨استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

٢٬٠٧٨٬٢٤٤٬٦٦٤

االستثما رات Dي الصناديق العامة )ايضاح (٨٫١

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

يتم تقييم االستثمار Dي هذﻩ الصناديق بصاDي قيمة األصول املعلنة Dي تداول .يكون التشتت الجغراDي لالستثمارات املذكورة أعالﻩ داخل اململكة
العربية السعودية.
 ٨٫١صا0ي التغات 0ي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

.٩

مكاسب غ EFمحققة بالقيمة العادلة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(
١١٬٦٧٠٬١٦٨

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ EFاملراجعة(
٢٫٧٥٣٫١٦٢

مكاسب محققة بالقيمة العادلة

٣٧٬٧٠٢

-

١١٬٧٠٧٬٨٧٠

٢٫٧٥٣٫١٦٢

االستثمارات بالتكلفة املطفأة
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

٧٬٠٧٠٬٣٠٨٬٣٦١
٤١٧٬٤٧٧٬٦١٦
٢٩٬٤٦٣٬١٩٢
٧٬٥١٧٬٢٤٩٬١٦٩
)(٤٢٦٬٦٤٣
٧٬٥١٦٬٨٢٢٬٥٢٦

ايداعات مرابحة
صكوك
دخل مستحق ع?ى استثمارات مرابحة وصكوك
يخصم :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
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 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٥٬١٤٠٬٣٨٠٬٩٦٤
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٨٬٧٠٩٬٢٣٤
٥٬١٧٩٬٠٩٠٬١٩٨
)(٧٬١١٨٬٠٥٧
٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١
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 .١٠أتعاب مستحقة والa-امات اخرى
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
أتعاب إدارية مستحقة )ايضاح (١١
رسوم حفظ مستحقة
الbامات اخرى

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٢٬٠٦٨٬٩٦٦
٢٩١٬٣٤٨
٤٠٢٬٥٠٧

١٬٣٧٣٬١٥٣
٢١٧٬٦٣٣
٣٣٩٬١٢٩

٢٬٧٦٢٬٨٢١

١٬٩٢٩٬٩١٥

 .١١املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
Dي سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط الصندوق وأحكامه.
تتم املوافقة ع?ى جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس الصندوق ،وتشمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق ،ومدير
الصندوق ،ومصرف اإلنماء أي :الشركة األم ملدير الصندوق )"املصرف"( ،والشركات ذات العالقة املصرف ومدير الصندوق.
يتضمن حساب حام?ي الوحدات الوحدات اململوكة من قبل األطراف ذات العالقة ع?ى النحو التا+ي:
صا0ي قيمة األصول
وحدات يمتلكها مدير الصندوق
 %من إجماEي الوحدات
ريال سعودي
الوحدات )بالعدد(
٠٫٠٢٪
٨٢٥٬٢٨٧٬٠١٤
٢٠١٬٩٦٥
 ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ مراجعة(
٧٪
٢٢١٬٣٤٤٬٢٧٦
١٩٬٢٦٠٬٣٤٣
 ٣١ديسم٢٠٢٠ Eم )مراجعة(
املعامالت
تتضمن املعامالت املهمة مع األطراف ذات عالقة Dي سياق األعمال العادية ألنشطة الصندوق Dي القوائم املالية األولية املوجزة.
أطرف ذات عالقة
شركة اإلنماء لالستثمار

طبيعة العالقة
مدير الصندوق

طبيعة املعامالت
أتعاب أدارة
مصاريف الوساطة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(
)(١١٬٨٤٣٬٥٥٣
)(١٧٬٩٦٦

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ EFاملراجعة(
)(٧٬٢١٦٬٩٣٧
)(١٠٬٧٥٢

مجلس الصندوق

عضو املجلس الصندوق

أتعاب مجلس الصندوق

)(١٢٬٠٠٠

)(١٢٬٠٠٠

األرصدة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة Dي قائمة املركز املا+ي كما ي?ي:

أطراف ذوي عالقة

طبيعة العالقة

طبيعة الحساب

مصرف اإلنماء

الشركة األم ملدير
الصندوق

شركة اإلنماء لالستثمار

مدير الصندوق

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)املراجعة(

النقد لدى املصرف

٨٬٨٤٨٬٢٣٧

١٬٦٧٦٬١٥٢

إيداع مرابحة

١٬٣٧١٬٣٦١٬٣٠٧

٨٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠

أتعاب إدارة مستحقة
النقد لدى حساب

)(٢٬٠٦٨٬٩٦٦

)(١٬٣٧٣٬١٥٣

االستثمار

٥٩٬٩٥٧٬٧٩٤

١٩٢٬٦٣٨٬٢٧٣

١٠
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 .١٢تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم  ١٧/٧٢١٨/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم ،(٢٠١٧ Eقرر مجلس إدارة الهيئة Dي  ١٠ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
)املوافق  ٢٨ديسم (٢٠١٧ Eتقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للمعيار الدو+ي إلعداد التقارير املالية رقم  ٩فقط لغرض التقارير
ً
املالية لصندوق االستثمار .يتم حساب مطابقة سعر الوحدة وفقا للقوائم املالية وسعر الوح ـدة املحتسب ألغراض املتاجرة ع?ى النحو التا+ي:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
يتم احتساب سعر الوحدة ً
وفقا للقوائم املالية

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

تأث EFخسائر االئتمان املتوقعة لسعر الوحدة )أ(

١١٫٦٣
٠٫٠٠٠٥

١١٫٥٥
٠٫٠٢

سعر الوحدة املحتسب ألغراض املتاجرة

١١٫٦٢

١١٫٥٧

ً
)أ( تمثل التعديالت أثر خسارة االئتمان املتوقعة املحتسبة وفقا للمعيار الدو+ي إلعداد التقارير املالية رقم  ٩املتعلق باألصول املالية املحتفظ _ا
بالتكلفة املطفأة.
 .١٣االلa-امات واالرتباطات
لم تكن هناك ارتباطات والbامات Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و  ٣١ديسم٢٠٢٠ Eم.
 .١٤القيمة العادلة لألدوات املالية
تشتمل األدوات املالية ع?ى األصول املالية وااللbامات املالية .تتكون األصول وااللbامات املالية للصندوق من األرصدة البنكية ،واألصول املالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،واالستثمار بالتكلفة املطفأة ،وتوزيع األرباح املستحقة ،واملصروفات املستحقة واالسEbدادات الدائنة.
القيمة العادلة iي القيمة ال يتم بموج_Âا تبادل أصل أو سداد الbام بFن أطراف ذوي علم وراغبFن Dي ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع
األطراف األخرى.
يتم تصنيف األصول وااللbامات ال تم قياسها بالقيمة العادلة Dي قائمة املركز املا+ي Dي ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم
تحديد هذﻩ التصنيفات بناء ع?ى أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة Dي قياس القيمة العادلة ،ع?ى النحو التا+ي:
• املستوى األول-األسعار املتداولة Dي األسواق األنشطة )غ EFاملعدلة( ألصول أو الbامات مماثلة.
• املستوى الثاني  -مدخالت غ EFاألسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال يمكن مالحظ`_ا لألصول أو االلbامات ،إما مباشر
)كاألسعار( أو بطريقة غ EFمباشرة )كاملشتقة من األسعار(؛ و
• املستوى الثالث-مدخالت األصول أو االلbامات ال ال تستند إ+ى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غ EFقابلة للمالحظة(.
تشتمل االستثمارات التي تستند قيم`_ا علی أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي یتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،علی أدوات
حقوق امللكية المدرجة النشطة .ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذﻩ األدوات.
لم يكن هناك تحويالت بFن املستويات خالل العام.
يحلل الجدول التا+ي ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،أصول الصندوق وخصومه )حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة
األصول املالية املحتفظ 1ا من خالل الربح والخسارة

املستوى األول

املستوى الثاني

0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ املراجعة(

-

٢٬٠٧٨٬٢٤٤٬٦٦٤

املستوى الثالث
-

Dي  ٣١ديسم٢٠٢٠ Eم )املراجعة(

-

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

-

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

تصنيف األدوات املالية
االستثمارات املالية بالتكلفة املطفأة
نقد وما يعادله
إيداعات املرابحة
صكوك
دخل مستحق ع?ى استثمارات مرابحة وصكوك

٢٩٣٬٨٠٧٬٥٠١
٧٬٠٧٠٬٣٠٨٬٣٦١
٤١٧٬٤٧٧٬٦١٦
٢٩٬٤٦٣٬١٩٢
١١

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥
٥٬١٤٠٬٣٨٠٬٩٦٤
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٨٬٧٠٩٬٢٣٤

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
)املدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية

لفEbة الستة أشهر املن`_ية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع?ى خالف ذلك(
القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات Dي صناديق عامة
االلa-امات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أتعاب مستحقة والbامات أخرى
اسEbدادات دائنة

٢٬٠٧٨٬٢٤٤٬٦٦٤

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

٢٬٣٩٦٬٤٤٢
٢٨٧٬١٦٣٬١٦٧

١٬٩٢٩٬٩١٥
١٩١٬٠٧٧

 .١٥يوم التقييم األخ
يوم التقييم األخ EFلغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية Dي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ) ٣١ديسم ٢٠٢٠ Eم(
 .١٦اعتماد القوائم املالية
تم اعتماد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مدير الصندوق Dي  ١٠محرم ١٤٤٣هـ املوافق  ١٨أغسطس ٢٠٢١م.

١٢

 ٣١ديسمE
٢٠٢٠م
)مراجعة(

