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صافي قيمة األصول العائدة لحاملي الوحدات

13.255.575

الوحدات املصدرة (عدد الوحدات)

1.306.959

صافي قيمة األصول للوحدة  -بالريال السعودي
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10.14

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  15جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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الدخل
دخل توزيع االرباح
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح والخسارة
الدخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
ايرادات أخرى

7.4

املصروفات
أتعاب إدارة
مصروفات الوساطة
مصروفات أخرى

10
10

55.183
151.855
119.030
19.312
345.380

صافي دخل الفترة
الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  15جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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للفترة من  1أكتوبر 2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
2020م
إجمالي الدخل الشامل للفترة

185.989

متحصالت من إصدار وحدات

13.069.586

صافي قيمة األصول | في  30يونيو

13.255.575

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات للفترة من  1أكتوبر 2019م إلى  30يونيو 2020م كما يلي:
الوحدات املصدرة
الوحدات كما في  30يونيو

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  15جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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1.306.959
1.306.959
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إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
تسويات:
مكاسب غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيعات األرباح
دخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 30يونيو
2020م
185.989

4-7

التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -صافي
االستثمارات بالتكلفة املطفأة
أتعاب إدارية مستحقة وااللتزامات األخرى

()141.159
()55.183
()119.030
()129.383
()7.898.289
()3.760.706
156.358
()11.632.020
52.572
43.484
()11.535.964

صافي النقد من العمليات

توزيعات ارباح مستلمة
دخل استثمارات بالتكلفة املطفأة مستلم
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار وحدات
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

13.069.586
13.069.586

صافي التغيرفي النقد وما يعادله
نقد ومعادالت النقد في  1أكتوبر 2019
نقد ومعادالت النقد في  30يونيو 2020م

1.533.622
1.533.622
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ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  15جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
6

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 .1نبذة عامة
صندوق اإلنماء عناية الوقفي ("الصندوق") هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة اإلنماء لالستثمار
("مدير الصندوق") شركة تابعة ملصرف اإلنماء ("املصرف") وجمعية "عناية " العاملة في إطار الجمعية الخيرية الصحة لرعاية
املرض ى ("الجهة املستفيدة") في الصندوق ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.
صندوق استثماري وقفي عام مفتوح ،يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة؛ باملشاركة في دعم الرعاية الشاملة للمرض ى
؛ بتنمية األصول املوقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعي ،ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل
املوقوف ،حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف إنماء رأس املال املوقوف ،وتوزيع نسبة من العوائد
(غلة الوقف) سنويا ،ومستمر على مصارف الوقف املحددة للصندوق واملمثلة في رعاية املرض ى من خالل الجهة املستفيدة الجمعية
الخيرية الصحة لرعاية املرض ى  ،وتلتزم الجهة املستفيدة بصرف غلة الوقف على رعاية املرض ى .
منحت هيئة السوق املالية املوافقة على إنشاء الصندوق في خطابها رقم  19-529-5-3بتاريخ  17جمادى األول 1440هـ (املوافق23
يناير 2019م) .وبدأ الصندوق عملياته في  2صفر 1441هـ (املوافق  1أكتوبر  2019م) .حصل الصندوق ً
أيضا على املوافقة من
الهيئة العامة لألوقاف من خالل خطابه رقم  40900333بتاريخ  9جمادى األول  1440هـ (املوافق  15يناير  2019م) عند جمع
التمويل العام عن الوقف.
عند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء على ذلك ،يعد مدير
الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق .وعالوة على ذلك ،إن جمعية عناية مالكي أصول الصندوق.
ً
تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد  )19ألول مرة في نهاية ديسمبر 2019م وأعلن الحقا على أنه جائحة في مارس
 2020م من قبل منظمة الصحة العاملية .وتم انتشار كوفيد  ، 19في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اململكة العربية السعودية ،مما
أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في املدن  ،وبالتالي تسبب في انخفاض النشاط االقتصادي واغالق العديد من
القطاعات على املستوي العاملي وكذلك املحلي.
ً
ً
متوقعا
استلم الصندوق توزيعات أرباح من استثماراته كما هو مخطط .على الرغم من أن بعض األصول وزعت عائدا أقل مما كان
ً
اعتبارا من تاريخ التقرير ،لم يحدث تغيير جوهري في أصول الصندوق .لم يؤثر تفش ي فيروس كورونا (كوفيد )19-بشكل
،إال أنه
كبير على نشاط الصندوق .سيواصل الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه املالية  ،مع األخذ في االعتبار الهدف
طويل املدى وطبيعة الصندوق.
 .2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية ("الهيئة") بتاريخ  3ذي الحجة
 1427هـ (املوافق  24ديسمبر 2006م) .والتي تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية الصادر بتاريخ  16شعبان 1437هـ
(املوافق  23مايو 2016م).
 .3أسس اإلعداد

1-3بيان االلتزام
ً
تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم " 34التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية
السعودية.
ً
يلتزم الصندوق أيضا بلوائح صناديق االستثمار التي نشرتها هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق  ،ومذكرة املعلومات
وملخص املعلومات الرئيسية (يشار إليها فيما بعد باسم "الشروط واألحكام") فيما يتعلق بإعداد وعرض هذه القوائم املالية
األولية املوجزة.
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أسس اإلعداد (تتمة)
ً
إن اإلفصاحات الواردة في هذه القوائم املالية األولية املوجزة محدودة وفقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم  .34ال تتضمن
هذه القوائم املالية األولية املوجزة كافة املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية.
 2-3أساس القياس
اليوجد للصندوق دورة تشغيل محددة ،لذلك ،فإنه ال يقوم بعرض األصول وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة بشكل منفصل في
ً
قائمة املركز املالي .وبدال من ذلك ،يتم عرض األصول وااللتزامات وفقا للسيولة.
تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .باالضافة لذلك ،تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملبدأ االستحقاق املحاسبي ومفهوم االستمرارية
 3-3.العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.

 4-3السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية .باستثناء الفترة املالية األولى والتي بدأت في 1
أكتوبر 2019م (تاريخ إنشاء الصندوق) وانتهت في  30يونيو 2020م والسنة املالية األولى من  1أكتوبر 2019م إلى  31ديسمبر
2020م.
 5-3استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى املبالغ
املبينة لألصول ،وااللتزامات ،والدخل ،واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر .ويتم مراجعة التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها
مراجعة التقديرات وفي السنوات التالية لها .إن النطاقات الرئيسية التي تكون فيها التقديرات واألحكام مهمة بالنسبة للقوائم املالية
للصندوق أو عندما يطبق الحكم في تطبيق السياسات املحاسبية كما يلي:

تصنيف االستثمارات

يحدد الصندوق عند االعتراف املبدئي التصنيف ذي الصلة لألصول وااللتزامات املالية ً
بناء على نموذج األعمال إلدارة األصل املالي
وشروط التدفقات النقدية التعاقدية.
قام الصندوق بتصنيف استثماراته في محفظة استثمارية خاصة واالستثمارات في الصناديق العامة واالستثمار في الصناديق
الخاصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
قام الصندوق بتصنيف استثماراته في ودائع املرابحة والصكوك بالتكلفة املطفأة ً
بناء على نموذج األعمال إلدارة هذه االستثمارات.

 .4املعاييرالجديدة والتعديالت على املعاييروالتفسيرات
ً
لم يتم إصدار معايير جديدة ،ولكن ،هناك عدد من التعديالت على املعايير السارية اعتبارا من  1يناير 2020م والتي لم يكن ألي
منها تأثير جوهري على القوائم املالية األولية املوجزة.
 .5السياسات املحاسبية الهامة
تم اعتماد السياسات املحاسبية الهامة املوضحة أدناه من قبل الصندوق عند عرض هذه البيانات املالية األولية املوجزة.
نقد ومعادالت النقد
يتكون النقد وما يعادله من الحسابات الجارية مع البنوك ومحفظة استثمارات خاصة والتي يديرها مدير الصندوق وودائع مرابحة
باستحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر أو أقل.
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات املالية
االثبات األولي والقياس
يتم إثبات  /إلغاء االثبات بجميع عمليات الشراء والبيع املنتظمة لألصول املالية في تاريخ املتاجرة (أي التاريخ الذي ينفذ فيه
الصندوق شراء األصول أو بيعها) .شراء األصول املالية أو بيعها بطريقة منتظمة ،والتي تتطلب تسوية األصول في اإلطار الزمني
املحدد بشكل عام عن طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.
جميع األصول وااللتزامات املالية األخرى (بما في ذلك األصول وااللتزامات املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة) يتم
ً
ً
مبدئيا في تاريخ العملية ذات العالقة الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
تسجيلها
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم احتساب تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على
يتم قياس األصول وااللتزامات املالية
األصول املالية أو االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة .بالنسبة لجميع األصول
وااللتزامات املالية األخرى ،وتتم إضافة تكاليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو االلتزامات املالية ،حسب
االقتضاء ،عند االثبات األولي.
إلغاء االثبات األصول املالية
يتم إلغاء االعتراف باألصول املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول املالية ،أو عند نقل األصول املالية
وكافة املخاطر العوائد.
التصنيف والقياس األولي للصول املالية
يتم تصنيف األصول املالية ،إلى الفئات املحددة التالية:
 التكلفة املطفأة
 القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين
أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوف تعريف االلتزام املالي من وجهة نظر املصدر ،مثل القروض ،والصكوك الحكومية
والخاصة و ودائع املرابحة.
ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
أ) نموذج أعمال الصندوق في إدارة األصول املالية.
ب) خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية.
 التكلفة املطفأةيتم قياس األصول املحتفظ بها؛ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس
املال واألرباح ،والتي لم يتم تصنيفها من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة املطفأة .ويتم تعديل القيمة الدفترية لهذه األصول من قبل
أي مخصصات خسائر ائتمان متوقعة معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة.
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراألصول املالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول ،حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول مدفوعات
رأس املال والربح فقط والتي ال تحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األخر .ويتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل األخر ،باستثناء إثبات أرباح الهبوط أو خسائره.
ويتم إثبات إيرادات العموالت ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التكلفة املطفأة لألداة في قائمة األرباح والخسائر.
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السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
ً
وعند استبعاد أصل مالي ،يتم إعادة تصنيف املكاسب أو الخسائر املتراكمة املثبتة مسبقا في الدخل الشامل األخر من حقوق امللكية
إلى قائمة الربح أو الخسارة.
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةال يتم تصنيف األصول املالية التي بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ،بل تصنف بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .ويتم إظهار الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
حقوق امللكية
أدوات حقوق امللكية هي أدوات تستوف تعريف حقوق امللكية من منظور املصدر .أي األدوات التي ال تتتضمن التزام تعاقدي بالدفع
وتثبت وجود فائدة متبقية في صافي أصول املصدر .وتتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.
بعد ذلك ،يقيس الصندوق جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت التي تكون
فيها إدارة الصندوق قد اختارت ،عند االثبات األولي ،تعيين استثمار في األسهم بالقيمة العادلة بشكل ال رجعة فيه من خالل إيرادات
شاملة أخرى .وتتمثل سياسة الصندوق في تعيين االستثمارات في األسهم على أنها القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر عندما يتم
االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عوائد االستثمار .وعند استخدام هذا الخيار ،يتم إدراج مكاسب وخسائر
القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر ،وال يتم إعادة تصنيفها ً
الحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة ،بما في ذلك عند االستبعاد.
انخفاض قيمة األصول املالية
بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي  ،9يستخدم الصندوق معلومات مستقبلية للتعرف على خسائر االئتمان املتوقعة  -نموذج
خسارة االئتمان املتوقعة.
يأخذ الصندوق في االعتبار مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة ،بما في
ذلك األحداث املاضية ،والظروف الحالية ،والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية
املستقبلية لألداة.
عند تطبيق هذا النهج التطلعي يتم التمييز بين:
 األدوات املالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودتها االئتمانية منذ االثبات األولي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضة
(املرحلة األولى) .
 األدوات املالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جودتها االئتمانية منذ االثبات األولي والتي لم تكن مخاطرها االئتمانية منخفضة
(املرحلة الثانية) .و
 تغطي "املرحلة الثالثة" األصول املالية التي لديها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير .ومع ذلك ال يقع أي من
أصول الصندوق في هذه الفئة.
ً
يتم إثبات " 12شهرا من الخسائر االئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة
الثانية والثالثة.
يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تقدير االحتمال املرجح للخسائر االئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
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السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
تصنيف وقياس االلتزامات املالية
يتم إثبات االلتزامات على أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها في املستقبل مقابل خدمات مستلمة ،سواء تم إصدار فاتورة
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة ،وعند االقتضاء ،يتم تعديلها لتغطية تكاليف املعاملة ما
من ِقبل املورد أم ال .يتم قياس االلتزامات املالية
لم يقم الصندوق بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .بعد ذلك ،يتم قياس االلتزامات املالية بالتكلفة
املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها عند بيع أصول أو سداد التزامات بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ
القياس في رأس املال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األكثر فائدة الذي يمتلكه الصندوق في ذلك التاريخ .القيمة العادلة لاللتزام هي
التي تعكس مخاطر عدم األداء.
يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعلن في السوق النشط لتلك األداة .يعتبر السوق نشط في حالة حدوث
معامالت لألصل أو االلتزام بحجم كاف لتوفير معلومات عن السعر بشكل مستمر .ويقيس الصندوق األدوات املدرجة في السوق
النشط بسعر السوق ،ألن السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة األصول وااللتزامات املالية ويدرج الصافي في قائمة األصول وااللتزامات ،وعند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ
املثبتة ،يكون هناك نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد االلتزامات في آن واحد.
الحقوق العائدة إلى حاملي الوحدات
صافي األصول املنسوبة إلى حاملي الوحدات تتكون من وحدات قابلة لالسترداد وأرباح متراكمة حققها الصندوق  .ويصنف الصندوق
وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:
يتم تسجيل الوحدات المكتتبة القيمة االسمية الذي تم استالم طلبات لالكتتاب فيه .ويصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق
ملكية إذا كانت الوحدات تشتمل على جميع امليزات التالية:
 ﯾسمح للحامل بحصة تناسبﯾة مع صافي أصول الصندوق في حالة تصفﯾة الصندوق.
 األداة في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى.
 جميع األدوات املالية في صنف األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.
 ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر غير حقوق املالك في األسهم التناسبية لصافي أصول
الصندوق.
 يستند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسائر
والتغير في صافي األصول املعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول املعترف بها وغير املعترف بها للصندوق .على
مدى عمر األداة.
وتطابق الوحدات املشاركة في الصندوق القابلة لالسترداد تعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب
ً
معيار املحاسبة الدولي رقم  32فقرة  16أ،ب  ،وتبعا لذلك  ،تصنف كأدوات حقوق ملكية.
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السياسات املحاسبية الهامة(تتمة)
يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات .وإذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امليزات أو استيفاء جميع الشروط املنصوص
عليها في الفقرتين  16ج و  16د من معيار املحاسبة الدولي رقم  ، 32يعيد الصندوق تصنيفها كالتزامات مالية وقياسها بالقيمة
العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ،مع أي اختالفات من القيمة الدفترية السابقة املثبتة في صافي األصول املنسوبة إلى حاملي
الوحدات .وفي حالة امتالك الوحدات بعد ذلك ،فإن جميع امليزات واستيفاء الشروط املنصوص عليها في الفقرتين  16ج و  16د
من معيار املحاسبة الدولي رقم  ،32سيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية لاللتزامات في تاريخ
إعادة التصنيف .يتم احتساب االكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف الوحدات
كحقوق ملكية.
صافي قيمة األصول  /العائدة للوحدة
يتم اإلفصاح عن صافي قيمة األصول العائدة للوحدة املدرجة في قائمة املركز املالي ويتم احتسابها عن طريق قسمة صافي قيمة
أصول الصندوق على عدد الوحدات املصدرة في نهاية الفترة .ويتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم بتقسيم صافي
ً
القيمة لألصول (القيمة العادلة إلجمالي األصول
مطروحا منها الخصوم) على إجمالي عدد الوحدات املستحقة في يوم التقييم.
توزيع األرباح
يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ال تقل عن  ٪70من عائد الوقف بشكل دوري على املستفيد .يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة توزيع
األرباح على النحو املبين في شروط وأحكام الصندوق.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات من االستثمارات في ودائع املرابحة على أساس العائد الفعلي.
يتم إثبات األرباح والخسائر املحققة عن استثمارات املتاجرة في وقت إلغاء االعتراف بهذه األصول املالية.
يتم إثبات األرباح لألسهم عند اإلعالن عنها (أي عندما يكون حق الصندوق في استالم أرباح األسهم محقق).
الزكاة
تعتبر الزكاة من التزامات مالكي الوحدات .وبالتالي ،لم يتم النص عليها في القوائم املالية األولية املوجزة.
أتعاب اإلدارة ,أتعاب الحفظ واملصروفات األخرى
تشمل مصروفات الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من أتعاب وجميع املصروفات األخرى .ويتم إثبات هذه املصروفات
ً
على أساس االستحقاق .وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا في شروط وأحكام الصندوق .السياسات
التفصيلية هي كما يلي:
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمقدار  %0.75من عائد الصندوق صافي قيمة األصول .يتم
احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم.
أتعاب الحفظ
تم االتفاق على رسوم الحفظ مع أمين الحفظ بنسبة  ٪0.1من صافي قيمة األصول .يتم احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم
تقييم.
املصروفات األخرى
ً
يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.
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 .6نقد ومعادالت النقد
 30يونيو
2020م
1.157.811
375.811
1.533.622

النقد لدى حساب استثماري
النقد في محفظة استثمارية خاصة
يتم حفظ النقد وما يعادله من قبل أمين الحفظ نيابة عن الصندوق بدون قيود.
 .7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 30يونيو
2020م
4.713.095
2.276.353
1.050.000
8.039.448

االستثمارات في الصناديق العامة (ايضاح )1-7
االستثمار في املحافظ الخاصة (ايضاح )2-7
الصناديق الخاصة (ايضاح )3-7
1-7صناديق عامة

 30يونيو
2020م
1.109.025
1.250.815
2.353.255
4.713.095

صندوق الرياض ريت
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق اتقان للمرابحة والصكوك

يتم تقييم االستثمار ات في هذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي األصول املتاحة .إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات في األدوات
املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة املذكورة أعاله هو داخل اململكة العربية السعودية.
 2-7محفظة استثمارية خاصة
يمثل هذا املبلغ املستثمر في محفظة استثمارية خاصة من األسهم املدرجة في تداول .يدار من قبل مدير الصندوق.
 3-7الصناديق الخاصة
ً
مرخصا من هيئة السوق املالية مسجل في اململكة العربية
ويمثل هذا االستثمار في صندوق السدرة للدخل صندوق أسهم خاصة
السعودية .ويركز هذا الصندوق على االستثمار في معامالت سلسلة توريد البنية التحتية في إندونيسيا .تتم معامالت الصندوق
بالدوالر األمريكي ،لم يصدر الصندوق أول قوائم مالية مراجعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)
 8-4صافي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 30يونيو
2020م
10.696
141.159
151.855

أرباح محققة بالقيمة العادلة
أرباح غير محققة بالقيمة العادلة
 .8االستثمارات بالتكلفة املطفأة

 30يونيو
2020م
2.500.000
ودائع مرابحة *
1.260.706
صكوك**
75.546
دخل مستحق على ودائع املرابحة والصكوك
3.836.252
*ودائع املرابحة لدى بنك يعمل في دول الخليج ولها تاريخ استحقاق أصلي ملدة سنة واحدة .يحمل معدل ربح  ٪3.55سنوياً.
**تم إصدار الصكوك املذكورة أعاله من قبل الحكومة في اململكة العربية السعودية بتاريخ استحقاق أصلي مدته ً 30
عاما (تاريخ
االستحقاق في ابريل 2049م) وتحمل معدل عمولة ثابت بنسبة ً ٪4.64
سنويا .هذه الصكوك مدرجة في تداول.

 .9أتعاب إدارية مستحقة والتزامات أخرى

 30يونيو
2020م
73.575
9.944
29.973
42.866
156.358

أتعاب إدارية مستحقة (إيضاح )10
أتعاب حفظ مستحقة
أتعاب مجلس إدارة مستحقة (إيضاح )10
أخرى

 .10املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
في سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع الشركات ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط
الصندوق وأحكامه .وتشمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق ،ومدير الصندوق ،ومصرف اإلنماء (الشركة األم ملدير
الصندوق).
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
املعامالت:
ملخص املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة في سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية األولية املوجزة
كما يلي:
للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 30يونيو
2020م
طبيعة املعامالت
طبيعة العالقة
أطرف ذات عالقة
شركة اإلنماء لإلستثمار مدير الصندوق
73.575
أتعاب أدارة
1.143
مصاريف السمسرة
مجلس ادارة الصندوق
أعضاء مجلس ادارة
ق
ق
29.973
أتعاب مجلس ادارة الصندو
لصندو
األرصدة:
األرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي األولية املوجزة كما يلي:
أطراف ذات عالقة
شركة االنماء لالستثمار

طبيعة العالقة
مدير الصندوق

مجلس ادارة الصندوق

أعضاء مجلس ادارة
الصندوق

طبيعة الحساب
نقد ومعادالت النقد
أتعاب إدارة مستحقة
أتعاب مجلس ادارة الصندوق

 30يونيو
2020م
1.533.622
73.575
29.973

 .11تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم  17/1872/6/1بتاريخ  13ربيع الثاني  1439هـ (املوافق  31ديسمبر  ،)2017قرر مجلس إدارة الهيئة في 10
ربيع الثاني  1439هـ (املوافق  28ديسمبر  )2017تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للتقرير الدولي لتقرير املالي
رقم  9فقط لغرض القوائم املالية لصندوق االستثمار.
تم مراجعة جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة لخسائر االئتمان املتوقعة كما في  30يونيو 2020م .ومع ذلك  ،كان
تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غير مهمً .
وفقا لذلك ،ال تحتوي هذه القوائم املالية على أي تعديل في خسائر
االئتمان املتوقعة ،وبالتالي ،ال يلزم تسوية سعر الوحدة املحسوب ً
وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة
املحسوب لغرض معامالت الوحدة.
 .12القيمة العادلة للدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل مع األطراف األخرى.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

القيمة العادلة للدوات املالية (تتمة)
يتم تصنيف األصول وااللتزامات املقاسة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد هذه التصنيفات بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة في قياس القيمة العادلة ،على النحو
التالي:
 املستوى األول-األسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات مماثلة.
 املستوى الثاني  -مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول أو االلتزامات ،إما مباشر
(كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار).
 املستوى الثالث-مدخالت األصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).
تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها علﯽ أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي ﯾتم تصنيفها ضمن المستوى
األول  ،علﯽ أدوات حقوق امللكية المدرجة النشطة .وال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.
يبين الجدول التالي ،التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،أصول الصندوق والتزاماته (حسب الفئة) املقاسة بالقيمة العادلة في 30
يونيو 2020م.
املستوى األول
2.276.353

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املستوى الثاني
5.763.095

املستوى الثالث
-

الصكوك املصنفة بالتكلفة املطفأة وتبلغ قيمتها الدفترية 1,260,706ريال سعودي يتم تداولها في السوق النشطة بقيمة عادلة تبلغ
 1،355،181ريال سعودي في  30يونيو 2020م.
بالنسبة لألصول وااللتزامات األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة  ،فإن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.
 30يونيو
2020م

تصنيف األدوات املالية
األصول املالية بالتكلفة املطفأة
نقد ومعادالت النقد
االستثمار بالتكلفة املطفأة
توزيعات أرباح مستحقة

1.533.622
3.836.252
2.611

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
االستثمار في الصناديق العامة
االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية الخاصة
االستثمار في الصناديق الخاصة
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4.713.095
2.276.353
1.050.000

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 .13إدارة املخاطراملالية
يتعرض نشاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة ،مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .مخاطر السوق.
ً
يعتبر مدير الصندوق مسؤوال عن تحديد ومراقبة املخاطر ،ويقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق وهو
املسؤول النهائي لكل عمليات إدارة الصندوق.
تتم متابعة املخاطر بشكل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق .ولدى الصندوق وثيقة للشروط
واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر واستراتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ
إجراءات إلعادة توازن املحفظة بما يتماش ى مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها .يتم شرح هذه الطرق أدناه.
مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يوضح الجدول أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املالي األولية املوجزة.
 30يونيو
2020م
1.533.622
نقد ومعادالت النقد
3.836.252
استثمارات بالتكلفة املطفأة
2.611
توزيعات ارباح مستحقة
5.372.485
يتم ايداع النقد وما يعادله لصندوق واالستثمارات بالتكلفة املطفأة لدى بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني سليم .فيما يتعلق بأرباح
األسهم املدينة  ،ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية كبيرة.
يقوم الصندوق بقياس مخاطر الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك لخسارة .وتأخذ
اإلدارة في االعتبار التحليالت التاريخية وكذلك املعلومات التطلعية في تحديد أي خسائر ائتمانية متوقعة.
تم النظر في جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة في  30يونيو  .2020ومع ذلك ،تأثير
الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غير جوهري حيث أن الصندوق ال يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ
للتخلف عن سداد هذه األرصدة.
مخاطرالسيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته املتعلقة باألداة املالية .قد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد األصول املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.
يمكن تحقيق استثمارات الصندوق بسهولة ،ويمكن بسهولة استرداد االستثمار في األموال العامة في أي وقت .ويراقب مدير
الصندوق متطلبات السيولة بشكل منتظم ويسعى للتأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشأتها.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

إدارة املخاطراملالية (تتمة)
ملف االستحقاق

يوضح الجدول أدناه تحليل األصول وااللتزامات ً
وفقا للوقت املتوقع استردادها أو تسويتها على الترتيب .املبلغ املفصح عنه هو
التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة والتي تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس كبيرا.
األصول املالية
نقد ومعادالت النقد
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات بالتكلفة املطفأة
توزيعات أرباح مستحقة

أقل من سنة واحدة
1.533.622
6.989.448
2.575.546
2.611
11.101.227

أكثرمن سنة واحدة
1.050.000
1.260.706
2.310.706

االلتزامات املالية
مستحقات والتزامات أخرى

156.358
156.358

-

يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.
مخاطرالسوق

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

مخاطر العملة

ً
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .العملة الوظيفية
للصندوق هي الريال السعودي .كما أن األصول املالية وااللتزامات املالية للصندوق مقومة بعملتها الوظيفية ،فإن الصندوق ال
يتعرض ملخاطر العملة.

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير العمالت
األجنبية وتحركات أسعار العملة.
تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساس ي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق .ويراقب مدير
الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية .ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه املخاطر
من خالل تنويع محفظته االستثمارية عن طريق االستثمار في مختلف األسهم من مختلف القطاعات.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
للفترة من  1أكتوبر2019م إلى  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 .14يوم التقييم األخير
يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة هو  30يونيو 2020م.
 .15اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة
تم اعتماد هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مدير الصندوق في  6محرم 1442هـ املوافق  25أغسطس2020م.
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