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  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

 قائمة املركز املا�� 

 

 م٢٠١٩ د�سم�� ٣١�� كما 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱۹إلى  ۱بر اإلیضاحات المرفقة من تعت
٦ 

  
 إيضاح

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

      األصول 
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩  ٦ نقد وما �عادلھ

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١  ٧ ا�خسارة ات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أواستثمار 
 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨  ٨ ات بالت�لفة املطفأةاستثمار 
 ٥٬١٢٩٬٧٤٢  ٤٫٥٩٣٫٨٧٨   األصول  إجما��

      
       االل��امات

 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦  ٩ مستحقات وال��امات أخرى 
 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦   االل��امات إجما��

      
 ٤٬٩٠١٬٠٨١  ٤٫٣٩٧٫٥٣٢   العائدة �حام�� الوحدات األصول صا�� 

      
 ٤٠٢٬٤٤٢  ٣٥٣٫٤٦٩   الوحدات املصدرة (عدد)

   ١٢ .١٨   ١٢ .٤٤   صا�� قيمة األصول للوحدة 
 

 

 



 املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

 الشامل األخر والدخلقائمة الر�ح أو ا�خسارة 

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٧ 

   
  إيضاح

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

      اتستثمار اال الدخل من 

 ٧٣٫٣١٦  ٤٥٫٢٢٨   توزيعات األر�احدخل 
بالقيمة  العادلة لالستثماراتالتغ��ات �� القيمة صا�� 

 ٧.   ١ العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة
  

٥٠٫٠٧٢ 
 

٣٢١٫٥٠٢ 
 ١٩١٫١٤١  ١١٨٫٩٦٩   و�يداعات مرابحة دخل من ص�وك

    ٥٨٥٫٩٥٩  ٢١٤٫٢٦٩ 
      

      املصار�ف
 )١٠٠٫٧١٢(  )٥٢٫١٧٠(   أ�عاب إدارة

 )٧٫٢٠٩(  )٢٫٥٢٤(   الوساطة مصار�ف 
 )١١٤٫٩٤٧(  )٦٦٫٧٣٦(   مصار�ف أخرى 

 )٢٢٢٫٨٦٨(  )١٢١٫٤٣٠(   إجما�� املصار�ف
      

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   السنة الدخل خالل 
 -  -   الدخل الشامل اآلخر

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   إجما�� الدخل الشامل خالل السنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

   األصول قائمة التغ��ات �� صا�� 

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٨ 

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

    
 ١٧٫٦٩٦٫٨٦٦  ٤٫٩٠١٫٠٨١  يناير  ١ �� األصول صا�� 

    
    التغ��ات التشغيلية

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩ السنة  الدخل الشامل خاللإجما�� 

    معامالت الوحداتالتغ��ات من 
 ٦٣٣٫٣٠٥  ٧٤٦٫٤٤٥ متحصالت من إصدار وحدات 

 )١٣٫٧٩٢٫١٨١(  )١٫٣٤٢٫٨٣٣( مدفوعات مقابل اس��داد وحدات 
 )١٣٫١٥٨٫٨٧٦(  )٥٩٦٫٣٨٨( �� معامالت الوحدات التغ��اتصا�� 

    

 ٤٫٩٠١٫٠٨١  ٤٫٣٩٧٫٥٣٢ د�سم��  ٣١��  األصول صا�� 

 

 معامالت الوحدات

 ي��: كما د�سم�� ٣١املن��ية ��  للسنةم�خص معامالت الوحدات 

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٨

 الوحدات 
 ١٫٤٨٢٫٤٩٩  ٤٠٢٫٤٤٢ يناير  ١ لوحدات ��ا

 ٥١٫٦٢٤  ٦٠٫١٧٦  الوحدات املصدرة
 )١٫١٣١٫٦٨١(  )١٠٩٫١٤٩( الوحدات املس��دة

 )١٫٠٨٠٫٠٥٧(  )٤٨٫٩٧٣( �� الوحدات التغ��اتصا�� 

 ٤٠٢٫٤٤٢  ٣٥٣٫٤٦٩  د�سم��  ٣١لوحدات �� ا

 

 



  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

   قائمة التدفقات النقدية

 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٩إ��  ١�عت�� اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

٩ 

  
 ايضاح

 د�سم�� ٣١ 
 م٢٠١٩

 
 

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

      
      األ�شطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 ٣٦٣٫٠٩١  ٩٢٫٨٣٩   السنة  ر�ح
      
      لــسو�ات �

من االستثمارات بالقيمة  (خسارة)/م�اسب غ�� محققة
٧.   ١ العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة  

  
)١٤٫٢٣٦(  

  
٦٢٫٧١٧ 

)٤٥٫٢٢٨(   دخل توزيعات األر�اح   )٧٣٫٣١٦( 
   ٣٥٢٫٤٩٢  ٣٣٫٣٧٥ 
      

      التشغيلية: األصول و  االل��اماتالتغ��ات �� 
بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ات ستثمار اال 

 صا�� - ا�خسارة
  

٤٫٦٦١٫٩٢٥  ٣٩٫٤٦٠ 
)٣٥٨٫١٩٠(   ات بالت�لفة املطفأةاستثمار    ١٦٢٫٧٧٩ 

)٣٢٫٣١٥(   مستحقات وال��امات أخرى    ٦٩٫٦١٣ 
)٣١٧٫٦٧٠(   الناتج عن األ�شطة التشغيلية /��) النقد (املستخدم    ٥٫٢٤٦٫٨٠٩ 

 ٧٧٫٠١٤  ٤٥٫٢٢٨   مستلمھتوزيعات أر�اح 
األ�شطة عن ��) /الناتج املستخدم (صا�� النقد 

 التشغيلية
  

)٢٧٢٫٤٤١(   ٥٫٣٢٣٫٨٢٣ 
      

      لتمو�ليةاأل�شطة االتدفقات النقدية من 
 ٦٣٣٫٣٠٥  ٧٤٦٫٤٤٥   مباعةمتحصالت من وحدات 

)١٫٣٤٢٫٨٣٣(   مدفوعات مقابل اس��داد وحدات    )١٣٫٧٩٢٫١٨١(  
)٥٩٦٫٣٨٨(   لتمو�ليةطة ااأل�ش املستخدم �� النقدصا��    )١٣٫١٥٨٫٨٧٦(  

      
      

)٨٦٨٫٨٢٩(   ھ�عادلالتغ�� �� النقد وما صا��    )٧٫٨٣٥٫٠٥٣(  
 ٩٫١٠١٫٢٦١  ١٫٢٦٦٫٢٠٨   بداية السنة��  ھ�عادلالنقد وما 
 ١٫٢٦٦٫٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩  ٦ السنة ��اية��  ھ�عادلالنقد وما 

 



  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

 
 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

۱۰ 

 نبذة عامة .١

 ستثمارتفاقية ب�ن شركة اإلنماء لال اتم تأسيسھ بموجب  مفتوح("الصندوق") هو صندوق  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

") واملستثمر�ن ("مال�ي الوحدات") �� الصندوق وفًقا ألح�ام املصرفاإلنماء (" صرفمل("مدير الصندوق")، و�� شركة تا�عة 

 لدى مدير الصندوق. ة الصادرة عن مجلس إدارة الشريعةالشريعة اإلسالمي

�� األدوات  ستثماريتمثل هدف الصندوق �� تنمية رأس املال ع�� املدى الطو�ل مع ال��ك�� ع�� حفظ رأس املال من خالل اال 

ات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل األسهم ستثمار �� نطاق واسع من اال  ستثمارللصندوق اال  �ة ا�ختلفة. حيث يمكنستثمار اال 

�امل الدخل ��  استثمار�ة لتحقيق أهدافھ. �عاد ستثمار املرابحة والص�وك واملنتجات املهي�لة والصناديق اال ا�حلية و�يداعات 

 الصندوق و�درج �� سعر الوحدة.

 ٥هـ (املوافق  ١٤٣٤محرم  ٢١بتار�خ -) ٢٠١٢-٦٢٤٣-٥(رقم  خطا��امنحت هيئة السوق املالية املوافقة ع�� إ�شاء الصندوق �� 

 م). ٢٠١٣أبر�ل  ٦هـ (املوافق  ١٤٣٤جمادى األو��  ٢٥م). بدأ الصندوق عملياتھ ��  ٢٠١٢د�سم�� 

عند التعامل مع حام�� الوحدات، �عت�� مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. و�ناء ع�� ذلك، �عد مدير 

 �ي موجودات الصندوق.الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق. عالوة ع�� ذلك، �عت�� حام�� الوحدات مال
 

 لوائح النظاميةال .٢

ذي ا�حجة  ٣("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية ("الهيئة") بتار�خ  ستثماريخضع الصندوق ألح�ام الئحة صناديق اال 

 ٢٣هـ (املوافق ١٤٣٧شعبان  ١٦) املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتار�خ ٢٠٠٦د�سم��  ٢٤هـ (املوافق  ١٤٢٧

 ). ٢٠١٦مايو 
 

 أسس اإلعداد .٣

 ل��اماال بيان ١-٣

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات 
ً
األخرى تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا

 املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، 

 بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق امل قدو 
ً
الية، وشروط الصندوق وأح�امھ، ومذكرة امتثل الصندوق أيضا

 الشروط واألح�ام")، فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها.“بـ �شار إل��ا مجتمعة )الرئيسية املعلومات، وم�خص املعلومات 

 أسس القياس٢-٣
استثناء األصول املالية ال�ي , ا�حاس�ياملالية ع�� أساس الت�لفة التار�خية باستخدام أساس االستحقاق  القوائمتم إعداد هذه 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة ومفهوم االستمرار�ة. 

 

املتداولة وغ�� املتداولة �ش�ل منفصل  األصول واالل��اماتليس للصندوق دورة �شغيلية يمكن �عر�فها بوضوح ولذلك ال يتم عرض 

 عن ذلك، �عرض 
ً
األصول جميع  حسب ترتيب السيولة. ومع ذلك، يتم تصنيف األصول واالل��امات�� قائمة املركز املا��. وعوضا

 �أرصدة متداولة.واالل��امات 

 الوظيفية وعملة العرضعملة ال ٣-٣

 � عملة النشاط الرئيسية للصندوق.ذي �عت�تم عرض هذه القوائم املالية بالر�ال السعودي وال

 السنة املالية ٤-٣

 .د�سم�� ل�ل سنة ميالدية ٣١��  وتنت�ييناير  ١السنة املالية للصندوق ��  تبدأ

 



  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

 
 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

۱۱ 

 أسس اإلعداد(تتمة)

 ألح�ام والتقديراتااستخدام   ٥-٣
�� سياق األعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األح�ام والتقديرات واالف��اضات ال�ي تؤثر �� تطبيق 

واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم  ، والدخل،االل��اماتو  لألصول،السياسات وع�� املبالغ املبينة 

واالف��اضات األساسية ع�� أساس مستمر. يتم إعادة التقديرات ا�حاسبية �� السنة ال�ي يتم ف��ا مراجعة  مراجعة التقديرات

  التقديرات و�� السنوات التالية لها.

النطاقات الرئيسية ال�ي ت�ون ف��ا التقديرات واألح�ام هامة بالنسبة للقوائم املالية للصندوق أو عندما يطبق ا�حكم �� تطبيق 

 :اسات ا�حاسبية كما ي��السي

 اتستثمار تصنيف اال 

يقوم الصندوق عند االع��اف املبدئي بتحديد التصنيف ذي الصلة لألصول املالية واالل��امات املالية استنادا إ�� نموذج األعمال 

 .التجار�ة إلدارة األصول املالية وشروط تدفقا��ا النقدية التعاقدية

امل�اسب أو ا�خسائر يتم إثبات وقد صنف الصندوق استثماراتھ �� األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. 

بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة �� قائمة الر�ح  وعندالناتجة عن التغ��ات الالحقة �� القيمة العادلة، 

 أو ا�خسارة.

 املعاي�� ا�جديدة والتعديالت .٤

 ع�� الصندوق: جوهري وليس لها تأث�� ألول مرة �� هذه القوائم املالية الفعالة إن املعاي�� والتعديالت والتفس��ات ا�جديدة 
 بم��ات الدفع املقدم مع التعو�ض السل�ي. التعديالت املتعلقة –االدوات املالية     ٩التقار�ر املالية  الدو��املعيار 

 

 ح�ى االن املفعول املعاي�� الصادرة لك��ا غ�� سار�ة 

 �عديالت أخرى 

 ومن غ�� املتوقع أن ي�ون لها تأث�� مهم ع�� القوائم املالية للصندوق: املفعول عاي�� غ�� سار�ة امل ع��فيما ي�� التعديالت 

 السياسات ا�حاسبية املهمة .٥
 

 �عادلھلنقد وما ا

يتش�ل النقد وما �� حكمھ من ا�حسابات ا�جار�ة لدى البنوك و�يداعات مرابحة، إن وجدت، باستحقاق أص�� ملدة ثالثة أشهر أو 

 أقل.  
 األدوات املالية

 االع��اف املبدئي والقياس

(أي التار�خ الذي يل��م فيھ التداول املالية �� تار�خ لألصول االع��اف ب�افة عمليات الشراء والبيع العادية إلغاء يتم االع��اف/ 

املالية ال�ي تتطلب  األصول بالطر�قة العادية �� مش��يات ومبيعات األصول املالية  أو بيع شراء). إن األصول الصندوق �شراء أو بيع 

 بموجب الئحة أو اتفاقية �� السوق.ت�ون ضمن اإلطار الزم�ي ا�حدد عامة  األصول �سو�ة 

 �عديالت متعلقة باملواضيع التالية السر�ان تار�خ

 واإليضاحات وتوضيح �عض املفاهيم -عرض القوائم املا��  ١ا�حاسبة الدو�� معيار  ٢٠٢٠ يناير ١

 ٢٠٢٠ يناير ١
السياسات ا�حاسبية والتغ��ات �� التقديرات ا�حاسبية واألخطاء وتوضيح �عض  ٨معيار ا�حاسبة الدو�� 

 املفاهيم
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الل خا�حددة بالقيمة العادلة من  االل��اماتو  األصول املالية األخرى (بما �� ذلك  االل��اماتو  األصول املبدئي ل�افة االع��اف يتم 

 �� األح�ام التعاقدية لألداة. العملية ذات العالقة قائمة الدخل) �� تار�خ
ً
 عندما يصبح الصندوق طرفا

 االل��اماتأو  األصول املالية بالقيمة العادلة. و�تم إثبات ت�اليف املعامالت املتعلقة باقتناء  االل��اماتو لألصول يتم القياس املبدئي 

  لعادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةاملالية بالقيمة ا
ً
املالية األخرى،  االل��اماتو  األصول �� قائمة الر�ح أو ا�خسارة. بالنسبة ل�افة فورا

 عند االع��اف املبدئي.   حسب االقتضاء،املالية،  االل��اماتأو لألصول يتم إضافة ت�اليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة 

 إلغاء االع��اف باألصول املالية

صول املالية، أو عند نقل األصول املالية املالية عندما تنت�ي ا�حقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األ  األصول يتم إلغاء االع��اف ب

 و�افة ا�خاطر وامل�افآت.

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات املالية 

 :التالية ا�حددة الفئات إ��املالية  األصول يتم تصنيف 

 املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة:  األصول  •

 املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: أو األصول  •

 املالية بالت�لفة املطفأة. األصول  •
 أدوات الدين 

االل��امات املالية من وجهة نظر املصدر، و�� مثل القروض، وص�وك ا�ح�ومة والشر�ات، ل�ي �عر�ف �� تلك األدوات ال�ي ت

 .ةاملرابح�يداعات و 

 ألدوات الدين �عتمد ع��:التصنيف والقياس الالحق 

)i واألصول ) نموذج أعمال الصندوق إلدارة ، 

)ii لألصول ) خصائص التدفقات النقدية 

 الت�لفة املطفأة: •

املالية ا�حتفظ ��ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات  األصول يتم قياس 

رأس املال واألر�اح فقط وال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح وا�خسارة، و�تم قياسها بالت�لفة املطفأة. يتم �عديل 

خسائر ائتمان متوقعة و�تم االع��اف ��ا �� الر�ح أو ا�خسارة. يتم إدراج  عن طر�ق �سو�ة اي األصول القيمة الدف��ية لهذه 

 " باستخدام طر�قة معدل الفائدة الفع��.  دخل العموالت ا�خاصةاملالية �� "  األصول األر�اح من هذه 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:  •
ية التعاقدية ولبيع األصول، حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول األصول املالية ا�حتفظ ��ا لتحصيل التدفقات النقد

مدفوعات رأس املال والر�ح فقط وال�ي ال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة لكن يتم قياسها بالقيمة 

خل الشامل األخر، باستثناء إثبات العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. يتم أخذ ا�حر�ات �� القيمة الدف��ية من خالل الد

وم�اسب وخسائر تحو�ل العمالت األجنبية من الت�لفة املطفأة  ا�خاصةالعموالت  دخلأو خسائر الهبوط. يتم إثبات  م�اسب

عندما يتم استبعاد أصل ما��، يتم إعادة تصنيف امل�اسب أو ا�خسائر امل��اكمة املثبتة  .ا�خسارة أو الر�حلألداة �� قائمة 

 �� الدخل الشامل األخر من حقوق امللكية إ�� قائمة 
ً
 دخل يتم إدراج الر�ح من هذه األصول املالية �� " .رةو ا�خساأ الر�حمسبقا

 " باستخدام طر�قة معدل الفائدة الفع��.  العموالت ا�خاصة
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 القيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة:  •

املالية ال�ي ال يتم تصنيفها بالت�لفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر يتم تصنيفها بالقيمة  األصول 

الديون الذي يتم قياسھ بالقيمة العادلة �� قائمة  استثمارالعادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. يتم إظهار الر�ح أو ا�خسارة من 

" باستخدام طر�قة معدل دخل العموالت ا�خاصةاملالية �� " األصول ��ا. يتم إدراج الر�ح من هذه الدخل �� السنة ال�ي تنشأ ف

 الفائدة الفع��.

 حقوق امللكيةأدوات 

أدوات حقوق امللكية �� أدوات تل�ي �عر�ف حقوق امللكية من منظور املصدر. أي األدوات ال�ي ال تحتوي ع�� ال��ام �عاقدي بالدفع 

 فائدة متبقية �� صا�� أصول املصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.وتثبت وجود 

ات �� األسهم بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة، باستثناء ا�حاالت ال�ي ستثمار �عد ذلك، يقوم الصندوق بقياس جميع اال 

�� األسهم بالقيمة العادلة �ش�ل ال رجعة فيھ من  استثمار، �عي�ن املبدئي ت�ون ف��ا إدارة الصندوق قد اختارت، عند االع��اف

الدخل ات �� األسهم ع�� أ��ا بالقيمة العادلة من خالل ستثمار . تتمثل سياسة الصندوق �� �عي�ن اال الدخل الشامل األخر.خالل 

، يتم ا�خيار. عند استخدام هذه ستثمارتوليد عوائد اال ات ألغراض أخرى غ�� ستثمار يتم االحتفاظ بتلك اال  ااألخر. عندمالشامل 

الر�ح أو ا�خسارة، بما قائمة إدراج م�اسب وخسائر القيمة العادلة �� خالل الدخل الشامل االخر وال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إ�� 

مة) �ش�ل منفصل عن التغ��ات �� ذلك عند االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القي

الدخل ع�� أ��ا  قائمةات، �ستمر االع��اف ��ا �� ستثمار األخرى �� القيمة العادلة. توزيعات األر�اح، عندما تمثل عائًدا ع�� هذه اال 

 " عندما يتم إثبات حق الصندوق �� تلقي املدفوعات. دخل توزيعات األر�اح "

 املالية األصول انخفاض �� قيمة 

نموذج  –�ستخدم الصندوق معلومات مستقبلية للتعرف ع�� خسائر االئتمان املتوقعة  ،٩بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

 .خسارة االئتمان املتوقعة

واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة، بما ��  مجموعةيأخذ الصندوق �� االعتبار 

ذلك األحداث املاضية، والظروف ا�حالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة ال�ي تؤثر ع�� التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية 

 املستقبلية لألداة.

 ب�ن:عند تطبيق هذا الن�ج التطل��، يتم التمي�� 

األدوات املالية ال�ي لم تتدهور �ش�ل كب�� �� جودة االئتمان منذ االع��اف األو�� أو ال�ي تنطوي ع�� مخاطر ائتمانية منخفضة  •

 )؛"١("املرحلة 

 األدوات املالية ال�ي تدهورت �ش�ل كب�� �� جودة االئتمان منذ االع��اف األو�� وال�ي مخاطر االئتمان ا�خاصة ��ا ليست منخفضة •

 و )؛"٢("املرحلة 

" األصول املالية ال�ي لد��ا دليل موضو�� ع�� انخفاض القيمة �� تار�خ التقر�ر. ومع ذلك، ال تندرج أي من األصول ٣�غطي "املرحلة  •

 املالية للصندوق �� هذه الفئة.

"خسائر االئتمان املتوقعة مدى ا�حياة" للفئة شهًرا" للفئة األو��، بينما يتم االع��اف بـ  ١٢يتم إثبات "خسائر االئتمان املتوقعة ملدة 

 الثانية والثالثة.

 يتم تحديد قياس خسائر االئتمان املتوقعة من خالل تقدير املرجح �خسائر االئتمان ع�� مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
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 املاليةلالل��امات التصنيف والقياس 
االع��اف باالل��امات ع�� أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها �� املستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار يتم 

 فاتورة من ِقبل املورد أم ال.

 يتم قياس االل��امات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وعند االقتضاء، يتم �عديلها لتغطية ت�اليف املعاملة ما لم يقم الصندوق 

بتحديد ال��ام ما�� بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة. �عد ذلك، يتم قياس االل��امات املالية بالت�لفة املطفأة باستخدام 

 طر�قة معدل الفائدة الفع��.

 قياس القيمة العادلة

 بتار�خ السوق  �� متعامل�نمعاملة نظامية ب�ن  بموجبال��امات أو سداد أصول  بيع عند استالمهاالقيمة العادلة �� القيمة ال�ي يتم 

القياس �� راس املال و�� حالة عدم وجوده يتم أخذ األك�� فائدة الذي يمتلكھ الصندوق �� ذلك التار�خ. القيمة العادلة لالل��ام �� 

 ال�ي �عكس مخاطر عدم األداء. 

وفر �� السوق النشط لتلك األداة. �عت�� السوق �شط �� حالة يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املت

حدوث معامالت لألصل أو االل��ام بحجم �ا�� لتوف�� معلومات عن السعر �ش�ل مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات املدرجة 

 الن هذا السعر يوفر طر�قة معقولة لسعر ا�خروج. السوق،�� السوق النشط �سعر 

 اليةمقاصة األدوات امل

، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسو�ة املبالغ االل��اماتو  األصول املالية و�درج الصا�� �� قائمة  االل��اماتو  األصول تتم مقاصة 

 �� آن واحد. االل��اماتو�سديد  األصول ع�� أساس الصا�� من أجل بيع  االل��اماتمع  األصول املثبتة و��ون هناك نية لتسو�ة 

 إ�� مال�ي الوحداتا�حقوق العائدة 

تتألف صا�� األصول ال�ي �عزى إ�� أ�حاب الوحدات من وحدات قابلة لالس��داد صادرة، ور�ح م��اكم ناتج عن الصندوق. و�صنف 

 الصندوق وحداتھ القابلة لالس��داد �أداة حقوق ملكية كما ي��:

 لالس��دادوحدات قابلة  )أ(

م طلبات لالكتتاب ستالاتم ي لذالتقييم م افي يوة حدولكل دات لموجواصافي بقيمة دة لمستروالمكتتبة ات الوحدايتم تسجيل 

 واالس��داد فيھ.

يصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالس��داد �أداة حقوق ملكية إذا �انت الوحدات القابلة لالس��داد �شتمل ع�� جميع امل��ات 

 التالية:

 حالة تصفية الصندوق.�سمح للمالك بحصة تناسبية من صا�� أصول الصندوق ��  •

 �� فئة األدوات ال�ي تخضع �جميع فئات األدوات األخرى.األداة  •

 خرى لها سمات متطابقة.األ األدوات ال�ي تخضع �جميع فئات األدوات املالية �� صنف األدوات جميع  •

أصول صل ما�� اخر يخالف حقوق مال�ي االسهم التناسبية لصا�� أو أي ال��ام �عاقدي بتسليم نقد أال يتضمن الصك  •

 الصندوق.

إجما�� التدفقات النقدية املتوقعة املنسو�ة إ�� األدوات ع�� مدى عمر األداة إ�� حد كب�� ع�� األر�اح أو ا�خسائر والتغ�� �ستند  •

املع��ف ��ا وغ�� املع��ف ��ا للصندوق. ع�� مدى عمر �� صا�� األصول املع��ف ��ا أو التغ�� �� القيمة العادلة لصا�� األصول 

 األداة.
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وتفي الوحدات املشاركة �� الصندوق القابلة لالس��داد بتعر�ف األدوات القابلة للتسو�ة املصنفة �أدوات حقوق ملكية بموجب 

 لذ-أ١٦-٣٢معيار ا�حاسبة الدو�� 
ً
 تصنيفها �أدوات حقوق ملكية. لك، يتم ب، وتبعا

يقوم الصندوق بتقييم تصنيف الوحدات باستمرار. إذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امل��ات أو استيفاء جميع الشروط 

، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها �ال��امات مالية ٣٢د من معيار ا�حاسبة الدو�� رقم  ١٦وج  ١٦املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن 

وقياسها بالقيمة العادلة �� تار�خ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدف��ية السابقة املثبتة �� صا�� األصول املنسو�ة 

د  ١٦ج و  ١٦يع امل��ات واستيفاء الشروط املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن إ�� مال�ي الوحدات. �� حالة امتالك الوحدات �عد ذلك جم

، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها �أدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدف��ية لالل��امات ٣٢من معيار ا�حاسبة الدو�� رقم 

داد كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف �� تار�خ إعادة التصنيف. يتم احتساب االكتتاب واس��داد الوحدات القابلة لالس�� 

 الوحدات كحقوق ملكية.

 التداول بالوحدات )ب(

اإلنماء، من قبل أ�خاص طبيعي�ن أو  وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط �� اململكة العر�ية السعودية �� فروع مصرف

األصول لة إلجمالي دلعاالقیمة األصول (ابقسمة صافي قیمة م لتقییوم افي یدوق لصنأصول اصافي قیمة د یدتحم یتاعتبار��ن. و

 االل��امات) 
ً
 لصلة.وم التقييم ذي القائمة في یدات احولاجمالي ع�� إناقصىا

 للوحدة األصول صا�� قيمة 

أصول للوحدة املدرجة �� قائمة املركز املا�� و�تم احتسا��ا عن طر�ق قسمة صا�� قيمة  األصول يتم اإلفصاح عن صا�� قيمة 

 الصندوق ع�� عدد الوحدات املصدرة �� ��اية الف��ة. 

 باإليرادات االع��اف
يتم االع��اف باإليرادات ال�ي قد تتدفق املنافع االقتصادية إ�� الصندوق و�مكن قياس املبلغ �ش�ل موثوق، �غض النظر عن وقت 

 ا�خصومات والرواتب. باستثناءالدفع. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبار الذي تم تلقيھ أو ا�حصول عليھ، 

قة عن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة ال�ي تم بيعها ع�� أساس املتوسط تم إثبات األر�اح وا�خسائر ا�حق

 .املرجح للت�لفة

يتم االع��اف بدخل توزيعات األر�اح �� قائمة الر�ح أو ا�خسارة عند اإلعالن ع��ا (أي عندما ي�ون حق الصندوق �� استالم توزيع 

 األر�اح ا�حقق).

 الدخل الز�اة وضر�بة 

 �� القوائم املالية. و�التا�� لم يتم النص عل��اإن الز�اة وضر�بة الدخل �� من ال��امات مال�ي الوحدات 

 واملصار�ف األخرى  وأ�عاب ا�حفظ أ�عاب اإلدارة

�شمل مصار�ف الصندوق أ�عاب اإلدارة وأ�عاب ا�حفظ وجميع املصار�ف األخرى. و�تم إثبات هذه املصار�ف ع�� أساس 

 �� شروط وأح�ام الصندوق. السياسات  االستحقاق
ً
و�ستند أ�عاب اإلدارة وا�حفظ واأل�عاب األخرى ع�� أسعار محددة مسبقا

  :كمائ��التفصيلية �� 

 أ�عاب اإلدارة

) %١٫٠: م٢٠١٨ د�سم�� ٣١( %١٫٠يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق �� �ل يوم �عامل أ�عاب إدارة بمعدل سنوي مقداره 

 الصندوق. يتم احتساب هذه الرسوم واملستحقة �� �ل يوم تقييمأصول صا�� قيمة  من
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 السياسات ا�حاسبية املهمة(تتمة)

 أ�عاب ا�حفظ

من  )%٠٫٠٣: م٢٠١٨ د�سم�� ٣١( %٠٫٠٣واملستحقات بمعدل سنوي قدره  مدير الصندوق بتحميل الصندوق أ�عاب حفظ يقوم

 رسوم ا�حفظ بقيمة 
ً
 معاملة.ر�ال سعودي ل�ل  ٢٥صا�� قيمة األصول �� ��اية �ل يوم تقييم. يتحمل الصندوق أيضا

  أ�عاب أخرى 

 ندوق وفًقا لشروط وأح�ام الصندوق �س��د مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الص

 نقد وما �عادلھ .٦

 د�سم�� ٣١  
  م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

 ١٤١٬٣٣٢  ٢٣٫٩٣٩   صرفالنقد لدى امل
 ١١٠٫٨٧٥  ٣٧٣٫٤٤٠  النقد لدى حساب االستثمار

إيداعات مرابحة بتار�خ استحقاق أص�� خالل ثالثة 
 أشهر أو أقل

 
-  ١٬٠١٤٬٠٠١ 

  ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ 

مع وسيط. يحتفظ بالنقد وما �عادلھ باسم مدير الصندوق نيابة عن  استثماريتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنك مح�� وحساب 

 الصندوق دون أي قيود.

 
 ات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةاستثمار  .٧

  
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١  �� األوراق املالية املدرجة ستثماراال 

لالستثمارات املذ�ورة أعاله �� األدوات املالية تم تصنيفها بالقيمة عادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة إن االنتشار ا�جغرا�� 

 داخل اململكة العر�ية السعودية.

 صا�� التغ��ات �� االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة    ٧.   ١

  
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ٣٨٤٫٢١٩  ٣٥٫٨٣٦  أر�اح محققة

 )٦٢٫٧١٧(  ١٤٫٢٣٦  أر�اح /(خسائر) غ�� محققة
  

٣٢١٫٥٠٢  ٥٠٫٠٧٢ 
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 بالت�لفة املطفأةات استثمار  .٨

 
 د�سم�� ٣١

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ٢٬٧١١٬٣٦٩  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ )٢٠٢٠(تار�خ االستحقاق د�سم��  ص�وك

 ١٦٬٢٧٩  ٣٫٢٦٨ إيداع مرابحة وص�وكدخل مستحق ع�� 
 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ 

 املستحقات وال��امات أخرى  .٩

 د�سم�� ٣١ 
  م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

 ٢٠  ١٢٢ أ�عاب حفظ مستحقة
 -  ٤٫٠٧٧ )١٠أ�عاب إدار�ة دائنة (إيضاح

 ٢٢٨٬٦٤١  ١٩٢٫١٤٧ أ�عاب أخرى 
 ٢٢٨٬٦٦١  ١٩٦٫٣٤٦ 

 مع أطراف ذات عالقة واألرصدة عامالتامل .١٠

�� سياق أ�شطتھ العادية، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط 

األطراف ذات  و�شمل الصندوق مجلس  بواسطةاملوافقة ع�� جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة  تتمالصندوق وأح�امھ. 

ومصرف اإلنماء (الشركة األم ملدير الصندوق) والشر�ات ذات العالقة مع معامالت  العالقة مجلس الصندوق ومدير الصندوق 

 املصرف ومدير الصندوق املهمة مع األطراف ذات العالقة �� السياق العادي ألعمال الصندوق املو�حة �� القوائم املالية كما ي��:

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩

 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨

 مدير الصندوق  ستثمارشركة اإلنماء لال 

 

 ١٠٠٫٧١٢ ٥٢٫١٧٠ أ�عاب أدارة

 ٧٫٢٠٩ ٢٫٥٢٤ مصار�ف الوساطة

 ٣٠٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ الصندوق مجلس أ�عاب  ا�جلس الصندوق أعضاء  الصندوق مجلس 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة �� قائمة املركز املا�� كما ي��:

 ا�حسابطبيعة  طبيعة العالقة عالقةأطراف ذوي 
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 الشركة األم ملدير  مصرف اإلنماء

 الصندوق 

 ١٤١٫٣٣٢ ٢٣٫٩٣٩ النقد �� املصرف
    

النقد �� حسابات  مدير الصندوق   شركة اإلنماء لالستثمار
 ١١٠٫٨٧٥ ٣٧٣٫٤٤٠ االستثمار

 - ٤٫٠٧٧ أ�عاب إدارة دائنة
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 تقار�ر القطاعات .١١

يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشر�ات املدرجة �� السوق املالية السعودية. يقوم مدير الصندوق بتقييم األداء 

�ش�ل دوري و�خصص املوارد لألعمال �وحدة واحدة، و�التا��، لم يتم تحديد قطاعات �شغيل منفصلة ألغراض إعداد التقار�ر 

 "قطاعات التشغيل". ٨كما هو مطلوب �� املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� تقار�ر القطاعات صاح عن املالية. و�التا��، لم يتم اإلف

 
 القيمة العادلة لألدوات املالية .١٢

�شتمل األدوات املالية ع�� األصول املالية واالل��امات املالية. تت�ون األصول واالل��امات املالية للصندوق من األرصدة البنكية، 

 لية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة، وتوزيع األر�اح املدينة، واملستحقات وال��امات أخرى.واألصول املا

القيمة العادلة �� القيمة ال�ي يتم بموج��ا تبادل أصل أو سداد ال��ام ب�ن أطراف ذوي علم وراغب�ن �� ذلك وتتم بنفس شروط 

 التعامل مع األطراف األخرى. 

األصول واالل��امات ال�ي تم قياسها بالقيمة العادلة �� قائمة املركز املا�� �� ثالثة مستو�ات من التسلسل الهرمي للقيمة  تصنيفيتم 

بناء ع�� أد�ى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة �� قياس القيمة العادلة، ع�� النحو  التصنيفاتالعادلة. يتم تحديد هذه 

 التا��:

 األسعار املتداولة �� األسواق األ�شطة (غ�� املعدلة) ألصول أو ال��امات مماثلة. -املستوى األول  •

مدخالت غ�� األسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال�ي يمكن مالحظ��ا لألصول أو االل��امات، إما مباشر  -املستوى الثا�ي  •

 و ؛)(�األسعار) أو بطر�قة غ�� مباشرة (�املشتقة من األسعار

 مدخالت األصول أو االل��امات ال�ي ال �ستند إ�� بيانات السوق القابلة للمالحظة (غ�� قابلة للمالحظة). -الثالث املستوى   •

وى لمستن اضمم تصنيفها بالتالي یت، وةطلنشواق األساجة في درلموق السر اسعاأعلی �ستند قيم��ا لتي �شتمل االستثمارات ا

 ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.ة. طلنشاجة درلموق امللكية احقأدوات علی ول، ألا

 لم تكن هناك تحو�الت ب�ن املستو�ات خالل العام.

يحلل ا�جدول التا��، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، أصول الصندوق وال��اماتھ (حسب الفئة) املقاسة بالقيمة العادلة 

 م. ٢٠١٨د�سم��  ٣١وم ٢٠١٩د�سم��  ٣١��

بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو  االستثمارات
 املستوى الثالث املستوى الثا�ي املستوى األول  ا�خسارة

    
 - - ١٫٥٩٢٫٨٣١ م٢٠١٩د�سم��  ٣١�� 

 - - ١٬١٣٥٬٨٨٦  م ٢٠١٨د�سم��  ٣١�� 
    

 التصنيف لألدوات املالية  

 
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٩
 

 د�سم�� ٣١
 م٢٠١٨

    املالية بالت�لفة املطفأة األصول 
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ نقد وما �عادلھ

 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ ات بالت�لفة املطفأةاستثمار 
    
    بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة استثمارات 

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٫١١٠٫٦٦١ �� األوراق املالية املدرجة ستثماراال 
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 إدارة ا�خاطر املالية .١٣

من خالل  الطو�لو  املتوسط رأس املال ع�� املدى ونموبدخل  املستثمر�ن تزو�د الرئيسية للصندوق �� ستثمارتتمثل أهداف اال 
 ات �� أسهم وأدوات أخرى.استثمار ع��  االستحواذ

 مخاطر السوق.و  مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. اط الصندوق �خاطر مالية متنوعة،يتعرض �ش

 عن تحديد ومراقبة ا�خاطر، 
ً
�قوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف ع�� مدير الصندوق وهو و �عت�� مدير الصندوق مسؤوال

 املسؤول ال��ائي ل�ل عمليات إدارة الصندوق.

إدارة  س��اتيجيةالدى الصندوق وثيقة للشروط واألح�ام ا�خاصة بھ ال�ي تحدد اس��اتيجيات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر و 
 .ستثمارا�خاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن ا�حفظة بما يتما��ى مع إرشادات اال 

 �ستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس و�دارة مختلف أنواع ا�خاطر ال�ي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.

 االئتمانمخاطر 

 فشل أحد أطراف أداة مالية �� الوفاء بال��اماتھ و�تسبب �� تكبد الطرف اآلخر �خسارة مالية.تتمثل مخاطر االئتمان �� احتمال 

ات بالت�لفة املطفأة ومستحقات دخل املرابحة وتوزيعات ستثمار يتعرض الصندوق �خاطر االئتمان ع�� النقد أرصدتھ البنكية واال 

االئتمان من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدى  االر�اح املدينة.  �س�� مدير الصندوق ا�� ا�حد من مخاطر

الصندوق آلية رسمية للتصنيف. تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم ف��ا من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية وا�حد من 

م إدارة مخاطر االئتمان �ش�ل عام ع�� ستمرار �� تقييم ا�جدارة االئتمانية لألطراف االخرى. تتاملعامالت مع أطراف محددة واال 

 أساس التصنيف االئتما�ي ا�خار�� للطرف األخر.

 املا��. قائمة املركزيو�ح ا�جدول أدناه ا�حد األق��ى للتعرض �خاطر االئتمان مل�ونات 
 د�سم�� ٣١ 

  م٢٠١٩
 د�سم�� ٣١

 م٢٠١٨
 ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٣٩٧٫٣٧٩ نقد وما �عادلھ

 ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  ٣٫٠٨٥٫٨٣٨ املطفأةات بالت�لفة استثمار 

 ٣٬٩٩٣٬٨٥٦  ٣٫٤٨٣٫٢١٧ 

ات بالت�لفة املطفأة لدى بنوك تتمتع بتصنيف ائتما�ي جيد. فيما يتعلق بأر�اح ستثمار يتم حفظ النقد وما �عادلھ لصندوق واال 
 األسهم املدينة، ال يتعرض الصندوق �خاطر ائتمانية كب��ة.

ا�خسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك �خسارة. تقوم يقوم الصندوق بالقياس مخاطر 
 االدارة االخذ �� االعتبار من التحليالت التار�خية وكذلك املعلومات التطلعية �� تحديد أي خسائر ائتمانية متوقعة.

 ٣١وم ٢٠١٩ د�سم�� ٣١� ا�خسائر االئتمانية املتوقعة كما �� املالية ا�حتفظ ��ا بالت�لفة املطفأة � األصول تم النظر �� جميع 
الصندوق ال يتعرض  أن حيث جوهري األصول غ��  هذه ع��. بالنسبة لذلك ت�ون ا�خسائر االئتمانية املتوقعة م٢٠١٨د�سم�� 

 هذه األرصدة. سداد عن للتخلف�خاطر ائتمانية كب��ة وال يوجد تار�خ 

 مخاطر السيولة

قد تنتج مخاطر  للوفاء بال��اماتھ املتعلقة باألداة املالية. األموال جمع �� صعو�ةالصندوق  يواجھ أن مخاطر ��مخاطر السيولة 
 السيولة عن عدم القدرة ع�� بيع أحد األصول املالية �سرعة و�مبلغ يقارب قيمتھ العادلة.

و�التا��، يتعرض  ،األسبوعحدات يتم تنفيذها �� أيام التعامل خالل أن االش��اك واالس��داد للو  تنص شروط وأح�ام الصندوق ع��
الصندوق �خاطر السيولة �شأن اس��دادات حام�� الوحدات �� أي وقت. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام 

 لضمان وجود أموال �افية للوفاء بأي ال��امات عند �شأتھ.
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 تتمة) )املاليةإدارة ا�خاطر 

 مخاطر السوق 

 العمولة    سعرمخاطر 

لتغ��ات �� أسعار العموالت ا�خاصة بالسوق ع�� األر�اح املستقبلية أو القيمة ااحتمال أن تؤثر  منالعموالت  سعرمخاطر  تنشأ
 العادلة لألدوات املالية. 

العمولة ألن جميع األصول املالية واالل��امات  كما �� تار�خ قائمة املركز املا��، ال يتعرض الصندوق �خاطر مهمة تتعلق بمعدل
 املالية ال تحمل عمولة.

    العملة مخاطر

 املالية �سبب التغ��ات �� أسعار صرف العمالت األجنبية. األدوات�� مخاطر تذبذب قيمة 

بالر�ال السعودي، و�التا�� ال تنشأ هذه ا�خاطر عن األدوات املالية املقومة �عمالت أجنبية. تتم جميع معامالت وأرصدة الصندوق 

 يتعرض الصندوق �خاطر صرف العمالت األجنبية.

 رمخاطر األسعا

مخاطر األسعار �� مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغ��ات �� أسعار السوق �سبب عوامل أخرى غ�� حركة 

 أسعار العمالت األجنبية والعموالت.

أسا��ي من عدم التأكد �شأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية ال�ي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير تنشأ مخاطر األسعار �ش�ل 

 خالل من االستثمار�ة محفظتھ تنويع خالل من ا�خاطر الصندوق  يدير .الصندوق �ش�ل دقيق حركة أسعار أدواتھ املالية

 من مختلف القطاعات الصناعية. األسهم مختلف �� االستثمار
 ات األسهم �� الصندوق ع�� النحو التا��:استثمار تركز الصناعة �� 

 م٢٠١٨ د�سم�� ٣١  م٢٠١٩ د�سم��  ٣١ القطاع الصنا��

 ر�ال سعودي  ٪  ر�ال سعودي  ٪ 
 ٣١٧٬٨٨٢  ٢٨  ٣٣٩٫٣٠١  ٣٠ البنوك
 ٤٤٬٧٨٩  ٤  ١٠٨٫١٨٢  ١٠ الطاقة
 ٤٤٬٩٢٨  ٤  ٣٢٫٥١٨  ٣ األغذية تجزئة

 ٩٧٬٦٤١  ٩  ٣٨٫١٢٠  ٣ التأم�ن
 ٤٨٨٬٩٨٥  ٤٣  ٢٢٩٫٥٨٦  ٢١ األساسية املواد

 ٣٦٬٦٣١  ٣  ١١٨٫٢٧١  ١١ التجزئة
 ١٠٥٬٠٣٠  ٩  ١٢٨٫١٥٤  ١١ االتصاالت خدمات
 -  -  ٦٥٫١٩٢  ٦ واملشرو�ات األغذية

 -  -  ٣٢٫٧٦٠  ٣ والتطو�ر العقارات دارةإ
 -  -  ١٨٫٥٧٧  ٢ رأسمالية السلع

 ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٠٠  ١٫١١٠٫٦٦١  ١٠٠ 

ات األسهم ا�حتفظ ��ا �� تار�خ التقر�ر، مع ثبات جميع املتغ��ات األخرى، �ان سيؤدي استثمار ٪ �� قيمة ١٠إن تأث�� الز�ادة بنسبة 
ر�ال سعودي  ١١١٫٠٦٦بقيمة  األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة وصا��  األصول إ�� ز�ادة �� صا�� الر�ح ع�� 

 األصول ٪ ع�� نفس األساس، فقد �ان سيقلل من صا�� الر�ح ع�� ١٠القيمة بنسبة  انخفاضأما سعودي).  ١١٣٫٥٨٨: ٢٠١٨(
 بنفس املقدار. األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة وصا�� 

 



  املتحفظ متعدد األصول صندوق اإلنماء 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

 
 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 الر�ال السعودي ما لم ينص ع�� خالف ذلك)ب(جميع املبالغ 

۲۱ 

 إدارة رأس املال .١٤

�حام�� الوحدات القابلة لالس��داد. يمكن أن يتغ�� صا�� األصول بقيمة األسهم  يمثل رأس مال الصندوق صا�� األصول املنسو�ة

املنسو�ة إ�� حام�� الوحدات القابلة لالس��داد �ش�ل كب�� �� �ل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق لالش��ا�ات واالس��داد وفًقا 

أداء الصندوق. يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال لتقدير مال�ي الوحدات �� �ل يوم تقييم، وكذلك التغي��ات الناتجة عن 

�� حماية قدرة الصندوق ع�� االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توف�� عوائد أل�حاب الوحدات، وتوف�� فوائد أل�حاب 

 �ة للصندوق.ستثمار املص�حة اآلخر�ن وا�حفاظ ع�� قاعدة رأسمالية قو�ة لدعم تطو�ر األ�شطة اال 

 ألصول العائدة إ�� مال�ي الوحدات.إدارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال ع�� أساس قيمة صا�� ايقوم مجلس 

 �سو�ة قيمة الوحدة .١٥

)، قرر مجلس إدارة ٢٠١٧د�سم��  ٣١هـ (املوافق  ١٤٣٩ر�يع الثا�ي  ١٣بتار�خ  ١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا لتعميم هيئة السوق املالية رقم 

 ٢٠١٧د�سم��  ٢٨هـ (املوافق ١٤٣٩يع الثا�ي ر� ١٠هيئة السوق املالية �� 
ً
) تقييد ��جيل خسائر االئتمان املتوقعة ا�حسو�ة وفقا

 ستثمارفقط لغرض القوائم املالية لصندوق اال  ٩للمعيار الدولية للتقار�ر املالية 

د�سم��  ٣١م و٢٠١٩د�سم��  ٣١جميع األصول املالية ال�ي تم االحتفاظ ��ا بت�لفة مطفأة خسارة ائتمانية متوقعة ��  اعتبارتم 
تمانية املتوقعة ع�� هذه األصول غ�� جوهري. و�ناء ع�� ذلك، فإن هذه األصول املالية ال تتضمن أثر ا�خسارة االئ ولكنم. ٢٠١٨

املا�� املنطبق ع�� سعر  التقر�ر�التا�� ال يلزم �سو�ة سعر الوحدة ا�حسوب وفقا إلطار أي �سو�ة متوقعة �خسارة االئتمان و 
 الوحدة ا�حسوب لغرض معامالت الوحدة.

 
 يوم التقييم األخ�� .١٦

 .م) ٢٠١٨د�سم��  ٣١: ٢٠١٨(م ٢٠١٩ د�سم�� ٣١يوم التقييم األخ�� لغرض إعداد هذه القوائم املالية �� 

 
 التصنيف إعادة .١٧

 التدفقات النقدية لتتوافق مع عرض السنة ا�حالية. قائمةتصنيف األرقام املقارنة الواردة ��  إعادة تم

 
 األحداث الالحقة .١٨

وانتشر �� جميع أنحاء العالم، مما �سبب �� ار�اك قطاع  ٢٠٢٠) �� بداية عام ١٩تأكد ظهور الف��وس التا�� املستجد (�وفيد

مؤشرات أسواق املال �� تلك املناطق. �عت�� الصندوق أن هذا الو�اء �عد حدثا �عد ف��ة  األعمال والنشاط االقتصادي وانخفاض

 ألن الوضع متقلب وسريع التطور، فإننا ال �عتقد أنھ من املمكن عمليا تقدير األثر املا�� ا�حتمل 
ً
التقر�ر ال يتطلب �عديالت. نظرا

 .لهذا الو�اء ع�� الصندوق 

 

 اعتماد القوائم املالية   .١٩

  م.٢٠٢٠ ابر�ل ٧املوافق هـ ١٤٤١شعبان  ١٤الصندوق ��  مجلسهذه القوائم املالية من قبل  اعتمادتم 


