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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
قائمة املركز املالي
كما في  31ديسمبر 2018
(جميع املبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خال ذلك)
 31ديسمبر
2018

إيضاح

 1يناير
2017

 31ديسمبر
2017

املوجودات
النقد وما يعادلر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
6
خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أربا مدينة
مجموع املوجودات

7.558.471

12.851.609

61.996.193

74.361.688
193.333
82.113.492

85.886.037
289.736
99.027.382

229.352.223
33.296
291.381.712

املطلوبات
اسقردادات دائنة

-

2.506.344

-

مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى 7
مجموع املطلوبات

1.425.382
1.425.382

1.282.570
3.788.914

1.342.431
1.342.431

5

حقوق املل ية العائدة لحاملي
الوحدات

80.688.110

95.238.468

290.039.281

الوحدات قيد اإلصدار  -وحدة
حقوق امللكية للوحدة – ريال

10.300.018
7.83

10.939.646
8.71

28.950.832
10.02

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من هذأل القوائم املالية .
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
قائمة الدخل الشامل
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع املبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خال ذلك)
 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر 2018
إيضاح
الدخل من اإلستثمار
توزيعات أربا

2.342.394

صافي التغيرات في قيمة األصول املالية في
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()11.057.419

)(23,893,324

()8.715.025

()20.342.658

9

صافي األرباح املحققة وغلر املحققة

3.550.666

إجمالي الدخل من اإلستثمار
املصاريف
أتعاب إدارة
أتعاب سمسرة
مصاريف أخرى

8

()964.238
()132.043
()246.242

()1.673.407
)(222,700
()510.070

()1,342,523

()2.183.477

صافي الدخل ( /الخسارة) للسنة

()10.057.523

الدخل الشامل األخر للسنة

-

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشاملة للسنة

()10.057.523

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من هذأل القوائم املالية.
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()22.748.836
()22.748.836

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
قائمة التغلرات في حقوق املل ية
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع املبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خال ذلك)
 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

صافي قيمة املوجودات في  1يناير

95.238.468

290.039.281

إجمالي الدخل الشامل للفقرة

()10.057.523

()22.748.836

التغلرات في معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل اسقرداد وحدات
صافي التغلر في معامالت الوحدات
صافي قيمة املوجودات في  31ديسمبر

315.900
()4.808.710
()4.492.810
80.688.110

699.009
()172.750.986
()172.051.977
95.238.468

تتلخص املعامالت في الوحدات للسنة املنتهية في  31ديسمبر كما يلي:
 31ديسمبر
2018
10,939,646

الوحدات في بداية السنة  1يناير

 31ديسمبر
2017
28,950,832

الوحدات املباعة
الوحدات املسقردة

34.720
()674.348

79.372
()18.090.558

صافي التغير في الوحدات

()639.628

()18.011.186

عدد الوحدات في نهاية السنة

10.300.018

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من هذأل القوائم املالية.
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10.939.646

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع املبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خال ذلك)
 31ديسمبر
2018
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل و (الخسارة) للفقرة

)(10.057.523

 31ديسمبر
2017
()22.748.836

تعديل لق:
أربا و (خسائر) ير محققة من موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التغلرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
توزيعات أربا مدينة
املصروفات املقراكمة والخصوم األخرى

2.582.580

5.349.110

()7.474.968

()17.399.726

8.941.769
96.403
142.812
()2.506.344

اسقردادات مستحقة الدفع
صافي النقدية (املستخدم في)/املتولدة من االنشطه التشغيلية

()800.328

138.117.076
()256.440
()59.861
2.506.344
122.907.393

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من الوحدات املباعة
قيمة الوحدات املسقردة

315.900
()4.808.710

699.009
()172.750.986

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

()4.492.810

()172.051.977

صافي التغلر في النقد وما يعادله
النقد وما يعادلر كما في بداية السنة

()5.293.138
12.851.609

()49.144.584
61.996.193

النقد وما يعادله كما في نهاية السنة

7.558.471

12.851.609

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ال يتجزأ من هذأل القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
 .1عام
إن صندوق اإلنماء لإلصدارات ("الصندوق") هو صندوق استثماري ير محدد املدة ،أ ش ئ بموجب اتفاق بين شركة اإلنماء لالستثمار
َ
("مدير الصندوق") شركة تابعة ملصر اإلنماء ("املصر ") واملستثمرين ("حاملي الوحدات") طبقا للتعليمات الشرعية الصادرة عن
املجل الشرعي لدى مدير الصندوق.
7
يهد الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساس في اإلصدارات للشركات السعودية املساهمة
وحقوق األولوية والطروحات املتبقية للشركات املدرجة في السوق املالية وأسهم الشركات الت لم يمض على إدراجها في السوق املالية
أكثر من ثالظ سنوات وصناديق االستثمار املماثلة ألهدا الصندوق واملرخصة من الهيئة كطر عام ،وذلك بما يتوافق مع معايير
اللجنة الشرعية للصندوق.
بدأ الصندوق عملياتر في  4رجب 1436ها (يوافق  23أبريل 2015م).بموجب قرار رقم 15و6751و5و 1من هيئة سوق املال بتاريخ 29
رجب 1436ها (يوافق  18مايو 2015م).
ً
يعتبر مدير الصندوق كوحدة محاسبية مستقلة عند التعامل مع حاملي الوحدات .وبناء على ذلك ،يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم
مالية منفصلة للصندوق .عالوة على ذلك ،يمثل أصحاب الوحدات املالكين املستفيدين ألصول الصندوق.
 .2الهيئة التنظيمية
يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية ("الهيئة") بتاريخ  3ذي الحجة  1427ها
(املوافق  24ديسمبر ًّ .)2006
املعدلة بقرار مجل هيئة السوق املالية والصادر بتاريخ  16شعبان 1437ها (املوافق  23مايو .)2016
 .3أسس اإلعداد
 1-3بيان االلتزام
بالنسبة لجميع الفقرات حت السنر املنتهية في  31ديسمبر  ، 2017أعد الصندوق بياناتر املالية وفقا للمباد املحاسبية املقبولة
عموما في اململكة العربية السعودية "مباد املحاسبة السعودية" الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن هذأل
ً
القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2018هي أول قوائم مالية للصندوق يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واملعايير واإلصدارات الرسمية األخرى الصادرة عنها .إن تاريخ تحول
الصندوق إلى املعايير الدولية للتقارير املالية هو  1يناير  .2018تم تطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم " 1تطبيق املعايير
الدولية ألول مرة" في إعداد هذأل القوائم املالية األولية .يبين إيضا  15أثر إعتماد املعايير الدولية للتقارير املالية على هذأل القوائم
املالية األولية.
امتثل الصندوق ً
أيضا للوائح صندوق االستثمار املنشورة من قبل هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق وملخص املعلومات
األساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض هذأل البيانات املالية (يشار إليها فيما يلي باسم "الشروط واألحكام").
ال يوجد لدى للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضو ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة و ير املتداولة
ً
بشكل منفصل في قائمة املركز املالي .وعوضا عن ذلك ،تعرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة .ومع ذلك ،يتم تصنيف
جميع األرصدة بشكل عام كأرصدة متداولة.

-10-

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
أسس اإلعداد (تتمة)
 2-3أسس القياس
ً
ت اام إع ااداد ه ااذأل الق ااوائم املالي ااة وفق ااا ملب اادأ التكلف ااة التاريخي ااة باس ااتخدام أس اااس االس ااتحقاق املحاس ااب ومفه ااوم االس ااتمرارية ،باس اات ناء
األصول املالية الت تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة األربا أو الخسائر.
 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
ت هر هذأل القوائم املالية بالريال السعودي ،وهو العملة الوقيفية وعملة العرض للصندوق.
 4-3السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق في  1يناير وتنته في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
 5-3إستخدام التقديرات في إعداد القوائم املالية
عند إعداد هذأل القوائم املالية ،قامت اإلدارة بعدد من التقديرات واالفقراضات املتعلقة بقياس املوجودات واملطلوبات واإليرادات
واملصروفات .وقد تختلف النتيجة الفعلية عن هذأل التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفقراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة
السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقع أحداظ مستقبلية يعتقد أنها معقولة في قل ال رو الحالية .تنقيحات للتقديرات املحاسبية
املعقر ةها في السنة الت يتم تنقيح التقديرات وفي مستقبل السنوات املتأثرة.املجاالت الرئيسية حي التقديرات أو األحكام الت كبيرة
للبيانات املالية للصندوق ،أو حي كان يمارس الحكم في تطبيق السياسات املحاسبية كما يلي:
تصنيف االستثمارات
ويحدد الصندوق في االعقرا األولى تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية على أساس نموذي األعمال التجارية إلدارة املوجودات املالية
وشروط تعاقدية التدفقات النقدية املالية ذات الصلة.
وقد صنفت الصندوق استثماراتر في األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر في قائمة األربا أو الخسائر .املكاسب
أو الخسائر الناجمة عن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ،وعلى بيع املوجودات املالية املعقر ةها في قائمة الربح أو الخسارة.
 .4السياسات املحاسبية الهامة
النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادلر من حساب جاري مع البنك وإيداعات مرابحة ،إن وجدت ،بإستحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر أو أقل.
األدوات املالية

التصنيف والقياس املبدئي للموجودات املالية
يتم إثبات والتوقف عن إثبات جميع عمليات الشراء والبيع املعتادة للموجودات املالية في تاريخ املتاجرة  ،أي التاريخ الذي يلق م فير
الصندوق بشراء أو بيع املوجودات .تتطلب عمليات الشراء أو البيع املعتادة للموجودات املالية تسليم تلك املوجودات خالل اإلطار
الزمي املحدد بشكل عام بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق.
ً
ق ً
يتم إثبات جميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيا في تاريخ املتاجرة الذي يصبح فير الصندو طرفا في األحكام التعاقدية
لألداة.
يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة .تكاليف املعامالت يمكن أن تعزى مباشرة إلى اقتناء املوجودات املالية أو
االلق امات املالية بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر هي املعقر ةها فورا في الربح أو الخسارة .لسائر األصول املالية
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
واملعامالت االلق امات املالية إضافة إلى تكاليف أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو االلق امات املالية ،حسب االقتضاء،
بشأن االعقرا األولى.
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
التوقف عن إثبات املوجودات املالية
يتم التوقف عن إثبات املوجودات املالية عندما تنته الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذأل املوجودات املالية ،أو عند تحويل
األصل املالي وجميع املخاطر وعالوات امللكية بشكل جوهري.
يتم تصنيف املوجودات املالية ،بخال تلك املخصصة والفعالة كأدوات تحوط ،في الفئات التالية:
 التكلفة املطفأة
 القيمة العادلة من خالل األربا والخسائر
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
أدوات الدين
أدوات الدين هي تلك األدوات الت تف بتعريف املطلوبات املالية من من ور املصدر ،مثل القروض ،والحكومة والشركات صكوك،
وودائع املرابحة.
يتم تحديد التصنيف عن طريق كل من:
 نموذي أعمال الصندوق في إدارة املوجودات املالية
 خصائص التدفق النقدي التعاقدية للموجودات املالية.
التكلفة املطفأة :يتم اإلحتفاظ ةها ضمن نموذي أعمال يهد إلى اإلحتفاظ باملوجودات املالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية.
أن ينت عن الشروط التعاقدية للموجودات املالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة املستحقة على مبلغ أصل
الدين القائم .تشمل هذأل الفئة املوجودات املالية ير املشتقة مثل القروض والذمم املدينة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد
و ير املدرجة في سوق شط .الت يتم قياسها بعد اإلعقرا املبدئ بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة السائد .كما يتم
حذ الخصم عندما يكون تأثيرأل ير جوهري .ويندري النقد وما يعادلر ضمن هذأل الفئة من األدوات املالية.
القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر :املوجودات املالية الت تقام لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات ،حي
تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط من املدفوعات الرئيسية واألربا  ،وأن هي لم يعين في القيمة العادلة خالل األربا
والخسائر ،تقاس بالقيمة العادلة من خالل اآلخر الدخل الشامل .حركات في القيمة الدفقرية تيخذ من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى ،باست ناء االعقرا بضعف املكاسب أو الخسائر ،العموالت الخاصة والعمالت األجنبية املكاسب والخسائر في التكلفة
املستهلكة للصك املعقر ةها في األربا أو بيان الخسائر .عندما يتم إلغاء اإلعقرا األصول املالية ،هو تصنيف القراكم املكاسب أو
الخسائر املعقر ةها سابقا في اإليرادات األخرى شاملة من اإلنصا إلى بيان الربح أو الخسارة .يتم تضمين الدخل الربح من هذأل
األصول املالية في 'العموالت الخاصة' باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة خالل األرباح والخسائر :تصنف املوجودات املالية الت ال تف بمعايير التكاليف املستهلكة أو من خالل الدخل
الشامل اآلخر القيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر .ويرد في البيان من الربح أو الخسارة في السنة الت تنشأ من الربح أو
ً
الخسارة على استثمار ديون الت يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة .يتم تضمين الدخل الربح من هذأل األصول املالية في ' العموالت
الخاصة '' باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
أدوات حقوق املل ية
أدوات حقاوق امللكيااة هاي األدوات التا تفا بتعريااف املسااواة ماان وجهااة ن ار املصاادري فالصاكوك التا ال تحتاوي علااى القا ام تعاقاادي باادفع
واألدلة املتبقية االهتمام باملصدر صافي األصول.وتشمل األمثلة من صكوك األسهم األساسية أسهم عادية.
يقوم الصندوق باستمرار بتقييم جميع االساتثمارات فاي األساهم بالقيماة العادلاة مان خاالل األرباا أو الخساائر ،إذا قاام الصاندوق بإختياار
ً
عرض أربا وخسائر القيمة العادلة الستثمارات األسهم في الدخل الشامل اآلخر ،فال يمكن إعاادة تصانيفها الحقاا ألرباا وخساائر القيماة
العادلة .يتم تسجيل أربا توزيعات األسهم في قائمة الدخل الشامل اآلخر كإيرادات أخارى عنادما ياتم تحدياد أحقياة الصاندوق فاي تلقا
املدفوعات .التوجد متطلبات هبوط الستثمارات حقوق امللكية الت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساارة .يجاب إثباات
التغي ارات ف ااي القيم ااة العادل ااة للموج ااودات املالي ااة بالقيم ااة العادل ااة م اان خ ااالل ال ااربح أو الخس ااارة ض اامن مكاس اابو خس ااائر اخ اارى ف ااي قائم ااة
الدخل الشامل عندما ينطبق ذلك.
إنخفاض قيمة املوجودات املالية
ً
تستخدم املتطلبات الجديدة إنخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9املعلومات على أساس الن رة املستقبلية إلثبات
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة  -نموذي الخسارة اإلئتمانية املتوقعة.
ً
ً
لم يعد إثبات الخسائر اإلئتمانية يعتمد على قيام الصندوق أوال بتحديد حادثة خسارة اإلئتمان .وبدال من ذلك ،عند تقييم مخاطر
اإلئتمان وقياس خسائر اإلئتمان املتوقعة يأخذ الصندوق بالحسبان نطاق أوسع من املعلومات تتضمن األحداظ املاضية وال رو
الحالية والتنبيات املعقولة والداعمة الت تيثر على إمكانية التحصيل املتوقعة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة.
عند تطبيق طريقة الن رة املستقبلية يتم التميي بين:
 األدوات املالية الت لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودتها اإلئتمانية منذ اإلعقرا املبدئ أو الت تتمتع بخاطر إئتمانية منخفضة
(املرحلة األولى)ي
 األدوات املالية الت تدهورت بشكل ملحوظ في جودتها اإلئتمانية منذ اإلعقرا املبدئ والت لم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة
(املرحلة الثانية).
 تغط "املرحلة الثالثة" املوجودات املالية الت لديها دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير .ال يقع أي من
املوجودات املالية للصندوق في هذأل الفئة.
ً
يتم إثبات " 12شهرا من الخسائر اإلئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر إئتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية
والثالثة.
يتم تحديد قياس الخسائر اإلئتمانية املتوقعة من خالل تقدير اإلحتمال املرجح للخسائر اإلئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة
املالية.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
تصنيف وقياس املطلوبات املالية
يتم اإلعقرا باملطلوبات على أساس اإلستحقاق للمبالغ الت يتوجب دفعها في املستقبل مقابل الخدمات املستلمة سواء تم عمل فواتير
ةها أم ال من قبل املورد.
املطلوبات املالية في البداية تقاس بالقيمة العادلة ،وحيثما ينطبق ذلك ،عدلت لتكاليف املعاملة إال إذا كان الصندوق قد عينت
مسيولية مالية بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر.
وفي وقت الحق ،يتم قياس الخصوم املالية التكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة' هو الثمن املستحق من بيع أحد األصول أو تدفع لنقل مسيولية في املعامالت املتعلقة بشكل من م بين املشاركين في
السوق في تاريخ القياس الرئيسية ،أو في ياةها ،السوق األكثر فائدة الت لدى الصندوق الوصول وفي ذلك التاريخ .ويعك القيمة
العادلة للمسيولية عن خطر عدم األداء.
عندما تكون متاحة ،يقاس الصندوق بالقيمة العادلة ألداة استخدام األسعار ونقلت في سوق شطة لهذا الصك .ويعتبر السوق
'النشط' إذا تجري املعامالت لألصل أو الخصم بما يكف من تواتر وحجم معلومات التسعير على أساس مستمر .الصندوق تدابير
الصكوك الت نقلت في سوق شطة بسعر السوق ،ألن هذا السعر يوفر مقياسا تقريبيا معقولة من سعر الخروي.
مقاصة األدوات املالية
يااتم اج اراء مقاصااة بااين املوجااودات املاليااة واملطلوبااات املاليااة واملبلااغ الصااافي يعاارض فااي قائمااة املركااز املااالي ،عناادما يكااون هناااك حااق ملاازم
ً
قانونيا ملقابلة املبالغ املعقر ةها أو تكون هناك نية للتسوية على أساس صا من أجل بيع املوجودات وتسوية املطلوبات في آن واحد.
حقوق املل ية العائدة لحاملي الوحدات
تشتمل حقوق امللكية العائدة لحاملي الوحدات على وحدات مصدرة قابلة لالسقرداد واألربا املقراكمة الناتجة عن الصندوق .يتم
تصنيف الوحدات القابلة لالسقرداد كحقوق ملكية كما هو موقح أدناأل.
(أ) الوحدات القابلة لالسقرداد
يتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بقيمة صاف الموجودات لكل وحدة ف يوم التقييم الذي تم استالم طلبات لالكتتاب
واالسقرداد فير.
يصنف الصندوق وحداتر القابلة لالسقرداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالسقرداد تشتمل على جميع املي ات التالية:
 يسمح لحامل الوحدات بحصة تناسبية من صاف موجودات الصندوق ف حالة تصفية الصندوق.
 األداة في فئة األدوات الت تخضع لجميع فئات األدوات األخرى.
 يكون لجميع األدوات املالية في فئة األدوات الت تخضع لجميع فئات األدوات األخرى سمات متطابقة.
 ال تتضمن األداة أي الق ام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر ير حقوق املالك في الحصص التناسبية لصافي موجودات
الصندوق.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
حقوق املل ية العائدة لحاملي الوحدات (تتمة)
 يستند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة العائدة لألداة على مدى عمر األداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة أوالتغير في صافي
املوجودات املعقر ةها أو التغير في القيمة العادلة لصافي املوجودات املعقر ةها و ير املعقر ةها للصندوق على مدى عمر األداة.
ينطبق تعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار املحاسبة الدولي 16-32أ-ب على الوحدات
ً
القابلة لالسقرداد املشاركة في الصندوق ،وتبعا لذلك ،يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.
يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات .إذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من املي ات أو استيفاء جميع الشروط
املنصوص عليها في الفقرتين  16ي و  16د من املعيار املحاسب الدولي رقم  ،32سو يقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات
مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ،مع أي اختالفات من القيمة الدفقرية السابقة املثبتة في صافي املوجودات
املنسوبة إلى مالك الوحدات .يتم قياس االكتتاب واسقرداد الوحدات القابلة لالسقرداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف
الوحدات كحقوق ملكية.
يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات األربا املدفوعة في قائمة التغيرات في حقوق امللكية العائدة لحاملي الوحدات.
(ب) التداول بالوحدات
وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في اململكة العربية السعودية في فروع بنك اإلنماء من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين .يتم
ً
تحديد صاف قيمة موجودات الصندوق ف يوم التقييم بقسمة صاف قيمة الموجودات (القيمة العادلة إلجمال املوجودات ناقصا
املطلوبات) باإلجمال للوحدات القائمة ف يوم التقييم ذي الصلة.
صافي قيمة حقوق املل ية للوحدة
يتم إحتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة مدرجة في قائمة املركز املالي عن طريق تقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد
الوحدات قيد اإلصدار في نهاية السنة.
اإلعتراف باإليرادات
يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فير من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس املبلغ بشكل موثوق
بر ،بغض الن ر عن وقت السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم  ،باست ناء الخصومات والضرائب.
يتم إثبات األربا والخسائر املحققة من بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم إثبات توزيعات األربا عند اإلعالن عنها (أي عندما يكون حق الصندوق في إستالم توزيعات األربا محقق).
الزكاة والضرائب
تعتبر الزكاة وضريبة الدخل إلق امات على مالك الوحدات وهي ير مدرجة في القوائم املالية املرفقة.
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السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصاريف األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وأتعاب أخرى وجميع املصاريف األخرى .ويتم إدراج هذﻩ املصاريف ع-ى أساس
ً
اإلستحقاق .وتستند ا8ى معدالت محددة مسبقا Eي شروط وأحكام الصندوق .السياسات التفصيلية =ي كماي-ي:

أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق Eي كل يوم تقييم أتعاب إدارة بمعدل سنوي مقدارﻩ  (%١٫٧٥ :٢٠١٧) %١٫٠٠من صاEي قيمة
أصول الصندوق .يتم احتساب هذﻩ الرسوم واملستحقة Eي كل يوم تقييم.

أتعاب الحفظ
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب حفظ بمعدل سنوي قدرﻩ  :٢٠١٧) %٠٫٠٣ال ^]\ء( من صاEي قيمة األصول Eي `_اية كل
ً
يوم تقيم ،يحتمل الصندوق ايضا رسوم الحفظ ،بقيمة اضافية  ٢٥ريال سعودي لكل معاملة.

أتعاب أخرى

ً
يسfgد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف أخرى يتم تكبدها بالنيابة عن الصندوق وفقا لشروط واحكام الصندوق.
 .٥النقد وما /ي حكمه
 ٣١ديسم56
٢٠١٨م
٧٫٥٥٨٫٤٧١

النقد وما يعادله

 ٣١ديسمfi

 ١يناير

٢٠١٧م

٢٠١٧

١٢٫٨٥١٫٦٠٩

٦١٫٩٩٦٫١٩٣

يتم االحتفاظ االرصدﻩ مع البنك املح-ي وحساب االستثمار مع وسيط.
 .٦املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ايضاح
االستثمار Eي األسهم املدرجة
االستثمار Eي الصناديق العامة

١٠
١٠

 ٣١ديسم56

 ٣١ديسمfi

 ١يناير

٢٠١٨م

٢٠١٧م

٢٠١٧

٦٦٫١٦١٫٠١٤
٨٫٢٠٠٫٦٧٤

٧٧٫٨٦٥٫٨٦٥
٨٫٠٢٠٫١٧٢

١٨٥٫٧٨٣٫١٣٣
٤٣٫٥٦٩٫٠٩٠

٧٤٫٣٦١٫٦٨٨

٨٥٫٨٨٦٫٠٣٧

٢٢٩٫٣٥٢٫٢٢٣

يمثل االستثمار Eي صندوق مشfgك االستثمار Eي وحدات صندوق اإلنماء للسيولة )صندوق مفتوح( تديرﻩ شركة اإلنماء لالستثمار.
يتمثل النشاط األسا{]\ لصندوق املستثمر Eي االستثمار Eي عقود املرابحة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يخضع االستثمار Eي
الصندوق لألتعاب اإلدارية بما يتما^]} مع شروط وأحكام صندوق املستثمر.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
 .7مستحقات ومطلوبات آخرى
 31ديسمبر
2018م
أتعاب الحفي املستحقة
مطلوبات أخرى

 1يناير
2017

 31ديسمبر
2017م

308.766
1,116,616

1.282.570

1.324.431

1.425.382

1.282.570

1.324.431

 .8معامالت مع أطراف ذات عالقة
ً
يتعامل الصندوق مع األطرا ذات عالقة في سياق أ شطتر اإلعتيادية .تتم املعامالت مع األطرا ذات العالقة وفقا شروط وأحكام
الصندوق .تتم املوافقة على جميع معامالت األطرا ذات العالقة من قبل مجل إدارة الصندوق .تشمل األطرا ذات العالقة مدير
الصندوق ،بنك اإلنماء (الشركة األم ملدير الصندوق) واملنشآت املتعلقة بالبنك ومدير الصندوق.
تمثل رسوم اإلدارة الواردة في قائمة الدخل الشامل الرسوم الت يتقاضاها مدير الصندوق خالل الفقرة.
َ
صر بإعتبارأل البنك الذي يتعامل معر الصندوق.
يعمل امل ِ
يتم تلخيص املعامالت الهامة مع االطرا ذوي العالقة في سياق أعمال الصندوق اإلعتيادية املدرجة في القوائم املالية أدناأل:
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018
طبيعة املعاملة
طبيعة العالقة
الطرف ذي عالقة
شركة االنماء لالستثمار
مجل

إدارة الصندوق

مدير الصندوق

أتعاب إدارية
نفقات السمسرة

964.238
132.043

1.673.407
222.700

عضو املجل

أتعاب مجل

24.000

24.000

األرصدة مع األطراف ذوي العالقة املدرجة في قائمة املركز املالي أدناه:
الطرف ذي
عالقة

طبيعة
العالقة

بنك االنماء

الشركة األم
ملدير الصندوق

طبيعة املعاملة

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

 1يناير
2017

نقد لدى البنك

7,558,471

12,851,609

61,996,193
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
.9

صافي التغلرات في قيمة األصول املالية في بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر
2018
خسارة محققة
خسارة ير محققة

 31ديسمبر
2017

)(8.474.839
()2.582.580

()18.544.214
()5.349.110

()11.057.419

()23.893.324

 .10اإلبالغ
ً
الصندوق يحمل مجموعة من أدوات امللكية للشركات املدرجة في "البورصة السعودية" .يقيم األداء مدير الصندوق دوريا ،ويتم
تخصيص املوارد الالزمة للعمل كوحدة واحدة ،وعلى هذا النحو ،حددت القطاعات التشغيل منفصلة أل راض إعداد التقارير املالية.
ونتيجة لذلك ،لم يكشف الجزء املتعلق باإلبالغ حسبما يقتضير املعيار الدولي ' 8قطاعات التشغيل'.
 .11القيمة العادلة لألدوات املالية
تتشكل األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية .وتتكون موجودات ومطلوبات الصندوق املالية من األرصدة لدى
البنوك وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة توزيعات اربا مدينة ومصاريف مستحقة واسقردادات دائنة.
القيمة العادلة هي القيمة الت يتم بموجبها تبادل موجودات أو سداد مطلوبات بين أطرا ذوي دراية ولديهم الر بة في معاملة قائمة
على التناف الحر.
يتم تجميع املوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسالت الهرمية للقيمة
العادلة .ويتم تحديد هذأل املجموعات على أساس أد ى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة في قياس القيمة العادلة .كما يلي:
 املستوى األول :األسعار املدرجة ( ير املعدلة) في أسواق شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
 املستوى الثا  :املدخالت عدا عن األسعار املدرجة املتضمنة في املستوى األول والت يمكن مالح تها للموجودات أو املطلوبات .إما
بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل ير مباشر (مشتقة من األسعار).
 املستوى الثال  :املدخالت للموجودات أو املطلوبات الت ال تستند على بيانات السوق الت يمكن مالح تها (مدخالت ال تخضع
للمالح ة).
تشتمل االستثمارات الت تستند قيمتها علﯽ أسعار السوق المدرجة ف األسواق النشطة ،وبالتال ﯾتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،
علﯽ أدوات حقوق امللكية المدرجة النشطة .ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذأل األدوات.
لم يكن هناك أي تحوالت بين املستويات خالل السنة.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)

القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة)
يبين الجدول أدناأل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية .بما في ذلك مستوياتها في التسلسالت الهرمية للقيمة العادلة كما
في  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر  2017و  1يناير .2017
املوجودات املالية محتجزة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017
 1يناير 2017

املستوى 1
66.161.014
77.865.865
185.783.133

املستوى 2
8.200.674
8.020.172
43.569.090

املستوى 3
-

تصنيف األدوات املالية
 31ديسمبر
2018
املجودات املالية بالتكلفة املطفأة
النقد وما يعادلر

7.558.471

املجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
استثمارات في األسهم املدرجة
استثمارات في صناديق عامة

66.161.014
8.200.674

 31ديسمبر
2017

12.851.609

77.865.865
8.020.172

 1يناير
2017

61.996.193

185.783.133
43.569.090

 .12إدارة املخاطر
تتمثل أهدا اإلستثمار الرئيسية للصندوق في توفير إيرادات للمستثمرين وفي نمو رأس املال على املدى املتوسط والطويل من خالل
اإلستحواذ على استثمارات في أسهم وأدوات أخرى.
تعرض أ شطة الصندوق تعرضر ملجموعة متنوعة من املخاطر املالیة :ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة مخاطر السوق.
يتحمل مدير الصندوق مسيولية تحديد ومراقبة املخاطر .يشر مجل
عن اإلدارة العامة للصندوق.

-19-

إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسيول في النهاية

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
إدارة املخاطر (تتمة)
يتم مراقبة مخاطر والتحكم ةها في املقام األول على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجل إدارة الصندوق .لدى الصندوق وثيقة
الشروط واألحكام الت تحدد اسقراتيجيات أعمالر العامة ،وتعرضر للمخاطر وإدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة
التوازن للمحف ة بما يتماش مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر الت يتعرض لهاي فيما يلي شر هذأل األساليب.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد أطرا األداة املالية من تسوية إلق امر والتسبب بخسارة مالية للطر اآلخر.
يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان على النقد أرصدتر البنكية توزيعات االربا املدينة .يسعى مدير الصندوق الى الحد من مخاطر
االئتمان من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية .ال يوجد لدى الصندوق آلية رسمية للتصنيف .تتم إدارة مخاطر االئتمان
والتحكم فيها من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من املعامالت مع أطرا محددة واإلستمرار في تقييم الجدارة االئتمانية
لألطرا االخرى .تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتما الخارجي للطر األخر.
يوقح الجدول أدناأل الحد األقص للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املالي األولية.
 31ديسمبر
2018
النقد وما يعادلر

توزيعات االربا

7

 31ديسمبر
2017

 1يناير
2017م

7.558.471
193.333

12.851.609
289.736

61.996.193
33.296

7.751.804

13.141.345

62.029.489

يتم االحتفاظ برصيد الصندوق لدى البنك الذي يتمتع بتصنيف ائتما جيد .فيما يتعلق بأربا األسهم املدينة ،ال
يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية كبيرة.
يقي الصندوق مخاطر االئتمان والخسائر االئتمان املتوقعة باستخدام إحتماالت التخلف عن السداد ،والتعرض لخطر للتخلف
عن السداد والخسارة املسببة للتخلف عن السداد .تن ر اإلدارة في كل من التحليل التاريخي والن رة املستقبلية في تحديد أي خسارة
ائتمانية متوقعة.
تقاس جميع املوجودات املالية بالتكلفة املستهلكة باعتبار الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في  1يناير  2018و  31ديسمبر  .2018كما
أن تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذأل املوجودات كان ير جوهري كما أن الصندوق لم يتعرض ملخاطر ائتمانية هامة ،ولي
هنالك تاريخ افقراض في التعافي من هذأل األرصدة.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة في جمع األموال للوفاء بالق اماتر املرتبطة باملطلوبات املالية .قد تنت مخاطر
السﯾولة عن عدم القدرة علﯽ بﯾع موجودات مالﯾة بسرعة وبمبلغ قرﯾب من قﯾمتر العادلة.
االسبوع ،وبالتالي ،يتعرض الصندوق ملخاطر

تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشقراك واإلسقرداد للوحدات خالل نف
السيولة بشأن اسقردادات حاملي الوحدات في أي وقت .يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانت ام لضمان وجود أموال
كافية للوفاء بأي الق امات عند شوئها.
مخاطر السوق

مخاطر سعر العمولة
تنشأ مخاطر سعر العمولة من إحتمالية تأثير التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة
لألدوات املالية.
ال يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار عمولة كبيرة حي أن حميع املوجودات واملطلوبات كما في تاريخ قائمة املركز املالي ال تحمل عمولة.

مخاطر العملة
مخاطر صر العمالت هي مخاطر تذبذب القيمة ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صر العمالت األجنبية.
يتم عرض املوجودات واملطلوبات املالية للصندوق بالعملة الوقيفية ،وبالتالي ال يتعرض الصندوق ملخاطر صر العمالت األجنبية.

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى ير حركة
أسعار العمالت األجنبية والعموالت.
تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساس من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية الت يمتلكها الصندوق .يراقب مدير
الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواتر املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية .يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع
محف تر االستثمارية عن طريق االستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
إدارة املخاطر (تتمة)
يوقح الجدول أدناأل القركي الصناعي ملحف ة الصندوق االستثمارية ،باست ناء االستثمارات في الصناديق املشقركة:
 31ديسمبر 2018
القطاع الصناعي

٪

 31ديسمبر 2017

ريال سعودي

٪

الخدمات التجارية واملهنية

16

10.440.009

-

ريال سعودي
-

 1يناير 2017
٪
-

ريال سعودي
-

الخدمات اإلستهالكية
الرعاية الصحية
املواد األساسية
إدارة وتطوير العقارات
تجزئة السلع الكمالية

17
25
10
6
17

11.147.924
16.568.944
6.453.300
4.206.331
11.366.067

7
33
12
13

5.680.620
25.564.035
8.884.205
10.202.321

19
38
9
7
1

35.696.372
70.085.163
17.346.127
13.048.188
2.362.017

النقل
تجزئة األ ذية

9
-

5.978.439
-

18
17

14.221.172
13.313.512

24
2

43.667.254
3.578.012

185.783.133
100
77.865.865
100
66.161.014 100
ى
تأثير ارتفاع  %10في قيمة االستثمارات في األسهم الت عقدت في تاريخ اإلبالغ ،جميع املتغيرات األخر الدائمة ،قد أدت إلى زيادة في
الربح الصافي في املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األربا أو الخسائر ،وصافي املوجودات  6,616,101ريال (:2017
 7,786,586ريال سعودي).انخفاض  %10في قيمتها ،على نف
من خالل األربا أو الخسائر ،وصافي املوجودات بنف

األساس ،انخفضت مكاسب صافي املوجودات املالية بالقيمة العادلة

املقدار.

فيما يلي التأثير على صافي الدخل املتعلق باستثمار الصندوق في صناديق مشقركة:
 31ديسمبر
االستثمار في صنادي عامة
2018
8.200.674
صندوق اإلنماء للسيولة  -طر ذو عالقة
صندوق األول للمرابحة
8.200.674

 31ديسمبر
2017
8.020.172
-

 1يناير
2017
21.781.711
21.787.379

8.020.172

43.569.090

اإلستثمارات في صناديق اإلستثمار األخرى تمثل إستثمار في وحدات صندوق اإلنماء للسيولة (صندوق ير محدد املدة) يدار من قبل
شركة اإلنماء لإلستثمار .هد هذا الصندوق هو اإلستثمار في عقود مرابحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يتم إحتساب رسوم
إدارة على اإلستثمارات في الصندوق متوافقة مع شروط وأحكام الصندوق املستثمر فير.
 .13إدارة رأس املال
يتمثل رأس مال الصندوق في حقوق امللكية الخاصة بمالك الوحدات القابلة لالسقرداد .يمكن أن يتغير مبلغ حقوق امللكية العائد إلى
حاملي الوحدات القابلة لالسقرداد بشكل ملحوظ في كل يوم تقييم ،حي يخضع الصندوق الشقراكات واسقردادات ً
وفقا لتقدير حملة
الوحدات في كل يوم تقييم  ،باإلضافة إلى التغييرات الناتجة عن أداء الصندوق .يتمثل هد الصندوق عند إدارة رأس املال في
الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفير عوائد ألصحاب الوحدات ،وتوفير املنافع ألصحاب
املصلحة اآلخرين والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أ شطة الصندوق االستثمارية.
يقوم مجل إدارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال على أساس قيمة صافي األصول العائدة إلى مالك الوحدات.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
 .14تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم 1و6و1872و 17بتاريخ  13ربيع الثا  1439ها (املوافق  31ديسمبر  ،)2017قرر مجل إدارة الهيئة في  10ربيع
الثا  1439ها (املوافق  28ديسمبر  )2017تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم
ً
 9فقط لغرض القوائم املالية لصندوق االستثمار .يتم حساب مطابقة سعر الوحدة وفقا للقوائم املالية وسعر الوحدة املحتسب
أل راض املتاجرة.
تقاس جميع املوجودات املالية بالتكلفة املستهلكة باعتبار الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في  1يناير  2018و  31ديسمبر  .2018كما
أن تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذأل املوجودات كان ير جوهري ،وبناء على ذلك ،هذأل القوائم املالية ال تحتوي على
تعديالت في الخسائر االئتمانية املتوقعة وبالتالي مصالحة وحدة السعر املحسوبة وفقا إلطار اإلبالغ املالي املنطبقة على سعر الوحدة
املحسوب لغرض املعامالت لي مطلوبا.
يوم التقييم األخلر
يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذأل القوائم املالية كان في  31ديسمبر  31 :2017( 2018ديسمبر(.
 .15إعتماد املعايلر الدولية إلعداد التقارير املالية ألول مرة
كما هو موقح في إيضا  3.1اعتمد الصندوق املعيار الدولي  1في إعداد هذأل القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر ،2018
جنبا إلى املعلومات املقارنة كما في  31ديسمبر  2017و  1يناير  2017وعن السنة املنتهية في  31ديسمبر .2017
كجزء من التحول إلى املعايير الدولية ،و التقييم لتحديد نموذي األعمال الذي يعقد من املوجودات املالية ،على أساس الوقائع
وال رو الت كانت موجودة في تاريخ التحول إلى املعايير الدولية أي 1يناير .2017
طب الصندوق اإلعفائات االلزامية
التقديرات
ً
تتوافااق التق ااديرات فااي  1ين اااير  2017و  31ديساامبر  2017م ااع التق ااديرات الخاصااة ب اانف التااواريخ وفق ااا للمباااد املحاس اابية املقبول ااة
عموما ًاا ف ااي اململك ااة العربي ااة الس ااعودية .تعك ا التق ااديرات املس ااتخدمة م اان قب اال الص ااندوق لتق ااديم ه ااذأل املب ااالغ ً
وفق ااا للمع ااايير الدولي ااة
للتقارير املالية ،وتاريخ االنتقال إلى املعايير الدولية للتقارير املالية في  1يناير2017م وكما في  31ديسمبر 2017م.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
إعتماد املعايلر الدولية إلعداد التقارير املالية ألول مرة (تتمة)

استثناءات اختيارية يعتمدها الصندوق
لم يستخدم الصندوق أي إعفاءات اختيارية للتطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

تسوية للقائمة املركز املالي
يبين الجدول التالي تسوية القيم الدفقرية للموجودات املالية ،املعروضة سابقا ً
وفقا ملعايير الهيئة السعودﯾة للمحاسبﯾن القانونيين إلى
فئات القياس الجديدة الخاصة ةها عند وفقا املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9في  1يناير .2018
معايلر املحاسبة
السعودية

املعيار الدولي للتقارير
املالية

اعادة تصنيف
كما في  31ديسمبر 2017

استثمارات متداولة
استثمار في صناديق مشقركة

77.865.865
8.020.172

()77.865.865
()8.020.172

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

-

85.886.037

85.886.037

املجموع

85,886,037

-

85,886,037

معايلر املحاسبة
السعودية

املعيار الدولي للتقارير
املالية

اعادة تصنيف
كما في  1يناير 2017

استثمارات متداولة
استثمار في صناديق مشقركة

185,783,133
43,569,090

()185,783,133
()43,569,090

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

-

229,352,223

229,352,223

املجموع

229,352,223

-

229,352,223
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
إعتماد املعايلر الدولية إلعداد التقارير املالية ألول مرة (تتمة)
تسوية للقائمة الدخل الشامل
معايلر املحاسبة
السعودية

اعادة تصنيف

املعيار الدولي للتقارير
املالية

كما في  31ديسمبر 2017
خسائر محققة من استثمارات متداولة
خسائر ير محققة من استثمارات متداولة
خسائر ير محققة استثمار في صناديق مشقركة
صافي تغيرات املوجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
 خسائر محققة -خسائر ير محققة

()18,766,915
()4,997,667
()351,443

18,766,915
4,997,667
351,443

-

-

()18,544,214
()5,349,110

()18,544,214
()5,349,110

مصاريف سمسرة

()24,116,025
-

222,701
()222,701

()23,893,324
()222,701

املجموع

()24,116,025

-

()24,116,025

 .16معايلر جديدة صادرة ل نها لم تدخل حلز التنفيذ بعد
فيما يلي املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير الت ستدخل حي التنفيذ للفقرات السنوية الت تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م
ً
مع السما بالتطبيق املبكر .ومع ذلك .لم يعتمدها الصندوق مبكرا في إعداد هذأل القوائم املالية االولية.
أ) املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  16عقود اإليجار
يقدم املعيار نموذي محاسب لورقة عقد إيجار منفردة شاملة للمستأجرين .ويعقر املستأجر بأصل حق اإلستخدام الذي يمثل
حقر في األصل األساس وإلق ام عقد اإليجار يمثل إلق امر بدفع اإليجار .هناك إعفاءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل
ُ
يجر مماثلة للمعيار الحالي  -أي يستمر امليجرين بتصنيف عقود اإليجار كعقود
وعقود اإليجار املنخفضة القيمة .وتبقى محاسبة امل ِ
إيجار تمويلية أو تشغيلية.
أكمل الصندوق التقييم املبدئ لألثر املحتمل على قوائمر املالية وتتوقع اإلدارة أنر قد يكون هنالك تغيرات هامة.
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صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر خالف ذلك)
معايلر جديدة صادرة ل نها لم تدخل حلز التنفيذ بعد (تتمة)
ب) تعديالت أخرى
التعديالت التالية على املعايير لم تدخل حي التنفيذ بعد ولي

من املتوقع أن يكون لها أثر هام على القوائم املالية للصندوق:

تاريخ نفاذ املعيار

وصف التعديالت

 1يناير 2021
 1يناير 2020

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  17عقود التأمين
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ، 3دم األعمال  -توضيح بشأن تعريف "العمل".

 1يناير 2019

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  - 9األدوات املالية  -التعديالت املتعلقة بمي ات الدفع
املسبق مع التعويض السلب
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  11القرتيبات املشقركة ،دورة التحسين السنوي - 2015

 1يناير 2019

 2017أوقحت إعادة قياس املصالح السابقة املحتفي ةها في التشغيل املشقرك.
 1يناير 2020

املعيار املحاسب الدولي  1عرض البيانات املالية

 1يناير 2020

املعيار املحاسب الدولي رقم  8السياسات املحاسبية ،التغييرات في التقديرات واألخطاء املحاسبية

 1يناير 2019

املعيار املحاسب الدولي رقم  12ضرائب الدخل  -توضيح أن جميع تبعات ضريبة الدخل على
توزيعات األربا ينبغي االعقرا ةها في حساب الربح أو الخسارة  ،بصر الن ر عن كيفية شوء
الضريبة.

 1يناير 2019

املعيار املحاسب الدولي " 19مزايا املوقفين"  ،يوقح فيما يتعلق بمعالجة تعديل خطة مزايا
املوقفين أو تقليصها أو تسويتها.

 1يناير 2019

املعيار املحاسب الدولي رقم  ، 23تكاليف االققراض  ،توضيح بشأن حساب معدل الرسملة على
القروض العامة.

 1يناير 2019

املعيار املحاسب الدولي رقم  28الفوائد طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشقركة ،
وتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9إذا لم يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية على جزء من
املصالح طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشقرك.

 1يناير 2019

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  23عدم اليقين بشأن أوضاع ضريبة الدخل.

 .17اعتماد القوائم املالية
اعتمد مجل

اإلدارة القوائم املالية بتاريخ  25رجب 1440ها (املوافق 01ابريل .)2019
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