
 

   

  

  

  

  

  

  ا�ولية�ل�صدارات��صندوق�ا�نماء

  )ل�ستثمار(ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�

  القوائم�ا!الية�ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠١٩يونيو��٣٠ا!ن/.ية�-ي� لف*�ة�الستة�أشهر

  لتقرير�فحص�مراجع�الحسابات�ا!ستقمع�

�  

  



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ل�ستثمار(ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�

 الفهرس

  

 

١ 

  صفحة  

  ا(ستقل مراجع�الحساباتفحص�  تقرير

�  

٢ 

  �ا3ولية�ا(وجزةقائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�

 

٣  

  ا3ولية�ا(وجزةقائمة�الدخل�الشامل�

  

٤  

  ا3ولية�ا(وجزة�ا(وجوداتقائمة�التغ;:ات�8ي�صا8ي�

 

٥  

  ا3ولية�ا(وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية

  

٦ 

  ا3ولية�ا(وجزةإيضاحات�حول�القوائم�ا(الية��

  

٢٠-٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    





 ليةصدارات�ا�و ل� صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  قائمة�ا!ركز�ا!اPي�ا�ولية�ا!وجزة��(غ���مراجعة)

 م�٢٠١٩يونيو�8٣٠ي�كما�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)

 

 يةجزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المال ١٧إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٣ 

 

    
  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١  
  م٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ��مراجعة)      
            ا!وجودات

  ٧٬٥٥٨٬٤٧١    ١٬٦٥٩٬٦١٣    ٦  يعادلهنقد�وما�
  ٧٤٬٣٦١٬٦٨٨    ٨٢٬١٩٦٬٢٣٨    ٧  الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

  ١٩٣٬٣٣٣    ١٤٢٬٥٨٧      توزيعات�أرباح�مدينة
  ٨٢٬١١٣٬٤٩٢    ٨٣٬٩٩٨٬٤٣٨      مجموع�ا!وجودات

            
            �طلوباتا!

  -   ٩٣٬٤٩٩      دائنة�اتاسb:داد
  ١٬٤٢٥٬٣٨٢   ١٬٥٥١٬٦٩٣    ٨  مستحقة�ومطلوبات�أخرى �مصاريف

 ١٬٤٢٥٬٣٨٢   ١٬٦٤٥٬١٩٢      مجموع�ا!طلوبات
           

  ٨٠٬٦٨٨٬١١٠    ٨٢٬٣٥٣٬٢٤٦      صا-ي�ا!وجودات�العائدة�لحامEي�الوحدات
            

  ١٠٬٣٠٠٬٠١٨    ٩٬٩٣٨٬٩٩٢      الوحدات�ا!صدرة�(عدد)
  ٧٫٨٣    ٨٫٢٩      بالريال�السعودي�-صا-ي�قيمة�ا!وجودات�للوحدة�

  
  



 صدارات�ا�وليةل� ا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)�قائمة�الدخل�الشامل

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٤ 

�    
    إيضاح

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٩

 

  
  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨

            ستثماراتا� �من�الدخل

  ١٬٥٠٢٬٠٥٤    ١٬٣٤٥٬٥٣٣      توزيعات�ا3رباح
صا8ي�مكاسب�اpستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�

  أو�الخسارة
  
١٠  

  
٣٬٧٥٨٬١٩٩  

  
٧٦٦٬٢٤٩  

  ٢٬٢٦٨٬٣٠٣    ٥٬١٠٣٬٧٣٢      استثمارات�الدخل�إجماPي
            

            ا!صاريف
  )٥٢٣٬٣٦٥(    )٤١٦٬٠٦٧(    ٩  أتعاب�إدارة

 )٧٣٬٦٩٩(    )١٩٬٣٣٧(      مصاريف�سمسرة
  )٧٬٧٢٣(    -      الخسائر�اpئتمانية�ا(توقعة

  )١٤٦٬٨٦٦(    )٨٨٬٧١١(      مصاريف�أخرى 
      )٧٥٢٬١٥٣(    )٥٢٤٬١١٥(  

  ١٬٥١٦٬١٥٠    ٤٬٥٧٩٬٦١٧      الف*�ة�الدخل�خhل-ي�صا
  -    -      الدخل�الشامل�ا�خر

  ١٬٥١٦٬١٥٠    ٤٬٥٧٩٬٦١٧      ف*�ة�خhل�ال�الشاملالدخل��إجماPي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)�ئمة�التغ��ات�-ي�صا-ي�ا!وجوداتقا

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٥ 

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        
  ٩٥٬٢٣٨٬٤٦٨    ٨٠٬٦٨٨٬١١٠  يناير���١صا-ي�قيمة�ا!وجودات�-يالرصيد�اOفتتاjي�ل

       
        التغ��ات�التشغيلية

  ١٬٥١٦٬١٥٠    ٤٬٥٧٩٬٦١٧  فb:ةال�الدخل�الشامل�خ�لإجما,ي�
        معامhت�الوحداتالتغ��ات�من�

  ٢٦٥٬٠٠٠    ٢٠٨٬٨٠٠  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�
  )١٬٩٢٥٬٤٥١(    )٣٬١٢٣٬٢٨١(  مدفوعات�مقابل�اسb:داد�وحدات�

  )١٬٦٦٠٬٤٥١(    )٢٬٩١٤٬٤٨١(  صا8ي�(�النقص)�8ي�معام�ت�الوحدات

    ٨٢٬٣٥٣٬٢٤٦  يونيو�٣٠صا-ي�قيمة�ا!وجودات�-ي�الرصيد�الختامي�ل
٩٥٬٠٩٤٬١٦٧  

  

  تمعامhت�الوحدا

  يtي:�يونيو�كما�٣٠ملخص�معام�ت�الوحدات�للفb:ة�ا(ن_^ية�8ي�

    م٢٠١٩  
  

  م٢٠١٨

  الوحدات  
  ١٠٬٩٣٩٬٦٤٦    ١٠٬٣٠٠٬٠١٨  يناير���١لوحدات�-يالرصيد�اOفتتاjي�ل

  ٢٨٬٦١٧    ٢٥٬٤٦٥  �صدرةالوحدات�ا(
 )٣١٩٬٩١٥(    )٣٨٦٬٤٩١(  الوحدات�ا(سb:دة

 )٢٩١٬٢٩٨(    )٣٦١٬٠٢٦(  8ي�الوحدات�)صا8ي�(�النقص

  ١٠٬٦٤٨٬٣٤٨    ٩٬٩٣٨٬٩٩٢  يونيو��٣٠لوحدات�-ي�الرصيد�الختامي�ل

  

  



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)�فقات�النقديةقائمة�التد

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٦ 

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        
        ا�نشطة�التشغيليةالتدفقات�النقدية�من�

  ١٬٥١٦٬١٥٠    ٤٬٥٧٩٬٦١٧  الفb:ةالدخل�خ�ل��صا8ي
       
       لــسويات�ت

مكاسب�غ;:�محققة�من�اpستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�
  الخسارة

  
)٤٬٩٢٤٬٧٨١(  

  
)٥٬٥٦٧٬٧٦٦( 

  )٤٬٠٥١٬٦١٦(    )٣٤٥٬١٦٤( 
       

       التغ��ات�-ي�ا!طلوبات�وا!وجودات�التشغيلية:
 ٣١٬٥٨٣٬٤٠٥    )٢٬٩٠٩٬٧٦٩(  صا8ي�-�ة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةاpستثمارات�بالقيم

  ٢٠٬٧١٠    ٥٠٬٧٤٦  توزيعات�أرباح�مدينة
  ١٢٥٬٤٨٤    ١٢٦٬٣١١  مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٢٧٬٦٧٧٬٩٨٣    )٣٬٠٧٧٬٨٧٦(  ا�نشطة�التشغيلية/�الناتج�من�-ي)�ا!ستخدم�(�صا-ي�النقد
        

        لتمويليةا�نشطة�افقات�النقدية�من�التد
  ٢٦٥٬٠٠٠    ٢٠٨٬٨٠٠  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

  )٤٬١٨٧٬٢٤٩(    )٣٬٠٢٩٬٧٨٢(  مدفوعات�مقابل�اسb:داد�وحدات�
  )٣٬٩٢٢٬٢٤٩(    )٢٬٨٢٠٬٩٨٢(  لتمويليةطة�اا�نش(�ا!ستخدم�-ي)��صا-ي�النقد

        
        

 ٢٣٬٧٥٥٬٧٣٤    )٥٬٨٩٨٬٨٥٨(  يعادلةالتغ���-ي�النقد�وما�صا-ي�
  ١٢٬٨٥١٬٦٠٩    ٧٬٥٥٨٬٤٧١  يناير�8١ي��يعادلةالنقد�وما�
  ٣٦٬٦٠٧٬٣٤٣    ١٬٦٥٩٬٦١٣  يونيو��٣٠-ي��يعادلةالنقد�وما�

 



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

٧ 

 نبذة�عامة .١

تم�تأسيسه�بموجب�إتفاقية�ب;ن�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار��مفتوح("الصندوق")�هو�صندوق��صدارات�ا3وليةل� صندوق�ا�نماء�

�تابعة�("مدير�الصندوق  �وgي�شركة �("�صرف(")، �3حكام�البنكا�نماء �الصندوق�وفًقا �8ي �وا(ستثمرين�("مالكي�الوحدات") ("

  لدى�مدير�الصندوق.�ة�الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعةالشريعة�ا�س�مي

ت�للشركات�السعودية�صدارا,ى�تنمية�رأس�ا(ال�عtى�ا(دى�الطويل�من�خ�ل�اpستثمار�بشكل�أسا¤�~�8ي�ا� إ£^دف�الصندوق�

�عtى� �يم¥�~ �لم �ال�~ �الشركات �وأسهم �ا(الية �السوق �8ي �ا(درجة �للشركات �ا(تبقية �والطروحات �ا3ولوية �وحقوق ا(ساهمة

سنوات�وصناديق�اpستثمار�ا(ماثلة�3هداف�الصندوق�وا(رخصة�من�الهيئة�كطرح�خمس�دراجها�8ي�السوق�ا(الية�أك¦:�من�إ

  يعاد�استثمار�كامل�الدخل�8ي�الصندوق�ويدرج�8ي�سعر�الوحدة.وافق�مع�معاي;:�اللجنة�الشرعية�للصندوق.�عام،�وذلك�بما�يت

� �رقم �رسال_^ا �8ي �الصندوق �إنشاء �عtى �ا(وافقة �ا(الية �السوق �هيئة ��-)١٥/٦٧٥١/٥/١(منحت هـ���١٤٣٦رجب�٤بتاريخ

  م).��٢٠١٥مايو��١٨قهـ�(ا(واف�١٤٣٦رجب��٢٩م).�بدأ�الصندوق�عملياته�8ي��٢٠١٥أبرايل���٢٣(ا(وافق

�وبناء�عtى�ذلك،�يعد�مدير� عند�التعامل�مع�حامtي�الوحدات،�يعت�:�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

  الصندوق�قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.�ع�وة�عtى�ذلك،�يعت�:�حامtي�الوحدات�مالكي�موجودات�الصندوق.

ديسم�:��٣١م�و�٢٠١٩يونيو�٣٠عtى�غالبية�الوحدات�القائمة�كم�8ي� ا�نماء�مصرف،�يمتلك��٩يضاح�رقمإكما�هو�موضح�8ي�

  تعت�:�gي�الطرف�ا(سيطر�عtى�الصندوق.نماء�ا� �مصرفن�إم�،�وبالتا,ي�ف٢٠١٨
  

 لوائح�النظاميةال .٢

ذي�الحجة��٣ادرة�عن�هيئة�السوق�ا(الية�("الهيئة")�بتاريخ�يخضع�الصندوق�3حكام�pئحة�صناديق�اpستثمار�("ال�ئحة")�الص

�٢٣هـ�(ا(وافق�١٤٣٧شعبان��١٦)�ا(عدلة�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�ا(الية�والصادر�بتاريخ�٢٠٠٦ديسم�:��٢٤هـ�(ا(وافق��١٤٢٧

  ).�٢٠١٦مايو�
  

 أسس�ا�عداد .٣

  ل*zاماOقائمة��١-٣

�(عيار�ا(حاسبة�الدو,ي�رقم�إن�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�يت
ً
"التقارير�ا(الية�ا3ولية"�ا(عتمدة�8ي��٣٤م�إعدادها�وفقا

ا(ملكة�العربية�السعودية�وا(عاي;:�وا�صدارات�ا3خرى�ا(عتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب;ن�القانوني;ن،�ومتطلبات�pئحة�

� �ا(الية �السوق �هيئة �عن �اpستثمار�الصادرة �صناديق �ا(علومات�وشروط �وملخص �ا(علومات �ومذكرة �الصندوق وأحكام

  فيما�يتعلق�بإعداد�وعرض�القوائم�ا(الية�ا(وجزة.��الشروط�وا3حكام")،يشار�إل^ا�مجتمعة�بـ"( اpساسية

شكل�ليس�للصندوق�دورة�تشغيلية�يمكن�تعريفها�بوضوح�ولذلك��pيتم�عرض�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(تداولة�وغ;:�ا(تداولة�ب

�عن�ذلك،�تعرض�ا(وجودات�وا(طلوبات�حسب�ترتيب�السيولة.�ومع�ذلك،�يتم�تصنيف�
ً
منفصل�8ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي.�وعوضا

  جميع�ا3رصدة�بشكل�عام�كأرصدة�متداولة.

  أسس�القياس٢-٣

بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��راتاpستثماباستثناء�، عtى�أساس�التكلفة�التاريخية�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�تم�إعداد�هذه�

  .�ومفهوم�اpستمرارية�ا(حاس°~باستخدام�أساس�اpستحقاق�دراجها�8ي�الربح�أو�الخسارة�إال�~�يتم�الربح�أو�الخسارة�

  عملة�العرض�والنشاط�٣-٣

  وق.:�عملة�النشاط�الرئيسية�للصندتم�عرض�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�بالريال�السعودي�والذي�يعت�

  



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

٨ 

 أسس�ا�عداد(تتمة)

  السنة�ا!الية�٤-٣

  .ديسم�:�لكل�سنة�مي�دية�8٣١ي��وتنت±~يناير��8١ي��تبدأالسنة�ا(الية�للصندوق�

  �حكام�والتقديراتااستخدام���٥-٣

اpفb:اضات�8ي�سياق�ا3عمال�العادية،�يتطلب�إعداد�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�من�ا�دارة�استخدام�ا3حكام�والتقديرات�و 

ال�~�تؤثر�8ي�تطبيق�السياسات�وعtى�ا(بالغ�ا(بينة�للموجودات�وا(طلوبات�وا�يرادات�وا(صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�

�يتم�مراجعة�التقديرات�واpفb:اضات�ا3ساسية�عtى�أساس�مستمر.�يتم�إعادة�التقديرات�ا(حاسبية�8ي� عن�هذه�التقديرات.

ا�مراجعة�التقديرات�و8ي�السنوات�التالية�لها.النطاقات�الرئيسية�ال�~�تكون�ف^ا�التقديرات�وا3حكام�هامة�السنة�ال�~�يتم�ف^

  :بالنسبة�للقوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�للصندوق�أو�عندما�يطبق�الحكم�8ي�تطبيق�السياسات�ا(حاسبية�كما�يtي

  تصنيف�اpستثمارات

� �ا3و,ى �اpعb:اف �8ي �الصندوق ��دارة�ويحدد �التجارية �ا3عمال �نموذج �أساس �عtى �ا(الية �وا(طلوبات �ا(وجودات تصنيف

  ا(وجودات�ا(الية�وشروط�تعاقدية�التدفقات�النقدية�ا(الية�ذات�الصلة.

ئر.�الصندوق�استثماراته�8ي�ا3وراق�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�ا3رباح�أو�الخسائر�8ي�قائمة�ا3رباح�أو�الخسا�وقد�صنف

الربح��اpستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�لعن�التغ;:ات�ال�حقة�8ي�القيمة�العادلة،�وعtى�بيع��لناتجةا(كاسب�أو�الخسائر�ا

 8ي�قائمة�الدخل�الشامل�ا3ولية�ا(وجزة.�ا(عb:ف�{^ا�أو�الخسارة

 ا!عاي���الجديدة�والتعديhت .٤

  !عاي���والتعديhت�الصادرة�الساريةا

ا(عاي;:�والتفس;:ات�والتعدي�ت�الجديدة�3ول�مرة�8ي�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�وال�~�لم�يكن�3ي�م³^ا�تأث;:�فيما�يtي�

  جوهري�عtى�الصندوق:

  

  العنوان  رقم�ا!عيار

  عرض�القوائم�ا(الية�واpيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيم  ١ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,ي�
توضيح�أن�جميع�تبعات�ضريبة�الدخل�عtى�توزيعات�ا3رباح�ينبµي��- ضرائب�الدخل�  ١٢ي�ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,

  اpعb:اف�{^ا�8ي�حساب�الربح�أو�الخسارة،�بصرف�النظر�عن�كيفية�نشوء�الضريبة.
"مزايا�ا(وظف;ن"،�يوضح�فيما�يتعلق�بمعالجة�تعديل�خطة�مزايا�ا(وظف;ن�أو�تقليصها�  ١٩ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,ي�

  أو�تسوي_^ا.
  تكاليف�اpقb:اض،�توضيح�بشأن�حساب�معدل�الرسملة�عtى�القروض�العامة.  ٢٣ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,ي�
�وتطبيق�ا(عيار�الدو,ي�  ٢٨ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,ي� �الشركات�الزميلة�وا(شاريع�ا(شb:كة، �8ي الفوائد�طويلة�ا3جل

حقوق�ا(لكية�عtى�جزء�من�ا(صالح�طويلة�إذا�لم�يتم�تطبيق�طريقة��٩للتقارير�ا(الية�
  ا3جل�8ي�شركة�زميلة�أو�مشروع�مشb:ك.

�  ٩ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي� �رقم �التقارير�ا(الية ��عداد ��-�٩ا(عيار�الدو,ي �ا(الية �ا(تعلقة��-ا3دوات التعدي�ت
  بم;ºات�الدفع�ا(سبق�مع�التعويض�السل°~

�السنوي  ١١ا,ي�ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا( �التحس;ن �دورة �ا(شb:كة، �قياس���٢٠١٧-��٢٠١٥ةالb:تيبات �إعادة أوضحت
  ا(صالح�السابقة�ا(حتفظ�{^ا�8ي�التشغيل�ا(شb:ك.

تفس;:�لجنة�التفس;:ات�الدولية�
٢٣  

  عدم�التأكد�من�وضع�ضريبة�الدخل



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

٩ 

 (تتمة)ا!عاي���الجديدة�والتعديhت�

  ح���اOن�ا!عاي���الصادرة�لك�.ا�غ���سارية
8ي�ما�يtي�ا(عاي;:�والتفس;:ات�ال�~�صدرت�ولكن�غ;:�سارية�ح�¼�اpن�،�ح�¼�تاريخ�اصدار�القوائم�ا(الية�للصندوق�،�وال�~�من�

  الواضح�ان�اpدارة�لم�تؤثر�عtى�الصندوق�.

  

 السياسات�ا!حاسبية�الهامة .٥
  

  يعادلةلنقد�وما�ا

  .و�حساب�التداول�لدى�الوسيطمن�الحسابات�الجارية�لدى�البنوك��يعادلهالنقد�وما��يتكون 

�  
  ا�دوات�ا!الية

  اOع*�اف�ا!بدئي�والقياس

bعpاف/�عدم�ا:bعpم�يتم�اºbاف�بكافة�عمليات�الشراء�والبيع�العادية�للموجودات�ا(الية�8ي�تاريخ�ا(تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�يل:

�مشb:يات�ومبيعات�ا(وجودات�ا(الية� �إن�ا(شb:يات�وا(بيعات�بالطريقة�العادية�gي فيه�الصندوق�بشراء�أو�بيع�ا(وجودات).

  ا(حدد�عامة�بموجب�pئحة�أو�اتفاقية�8ي�السوق.�ال�~�تتطلب�تسوية�ا(وجودات�ضمن�ا�طار�الزم¾~

�8ي�ذلك�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(حددة�بالقيمة�العادلة� يتم�ا�ثبات�ا(بدئي�لكافة�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�ا3خرى�(بما

�8ي�ا3  العملية�ذات�الع�قة�من�خ�ل�قائمة�الدخل)�8ي�تاريخ
ً
  حكام�التعاقدية�لzداة.عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

يتم�القياس�ا(بدئي�للموجودات�وا(طلوبات�ا(الية�بالقيمة�العادلة.�ويتم�إثبات�تكاليف�ا(عام�ت�ا(تعلقة�باقتناء�ا(وجودات�

�ا(وجودات� �لكافة �بالنسبة �أو�الخسارة. �الربح �قائمة �8ي �أو�الخسارة �الربح �خ�ل �من �العادلة �بالقيمة �ا(الية أو�ا(طلوبات

�للموجودات�أو�ا(طلوبات�ا(الية،� �العادلة �القيمة �من �تكاليف�ا(عام�ت�أو�خصمها �يتم�إضافة �ا3خرى، �ا(الية وا(طلوبات

�عند�اpعb:اف�ا(بدئي.��
ً
  عندما�يكون�ذلك�مناسبا

  اOستبعادات�للموجودات�ا!الية

�تنت±~�الحقوق�التعاقدية �اpعb:اف�با(وجودات�ا(الية�عندما �نقل��يتم�إلغاء �أو�عند للتدفقات�النقدية�من�ا3صول�ا(الية،

  ا3صول�ا(الية�وكافة�ا(خاطر�وا(كافآت.

 

 

  

 

  تاريخ�السريان  تعديhت�متعلقة�با!واضيع�التالية

  م٢٠٢٠يناير�١  ية�واpيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيمعرض�القوائم�ا(ال�١معيار�ا(حاسبة�الدو,ي�
 م٢٠٢٠يناير��١  السياسات�ا(حاسبية�والتغ;:ات�8ي�التقديرات�ا(حاسبية�وا3خطاء�٨ا(حاسبة�الدو,ي��معيار

تتعلق�بالحصة�ا(حتفظ�{^ا�سابقا�8ي�العملية��- �تجميع�ا3عمال�٣ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي
  ا(شb:كة

  م٢٠٢٠يناير�١

  م٢٠٢١يناير�١  عقود�التأم;ن�١٧ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي�



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٠ 

  السياسات�ا!حاسبية�الهامة(تتمة)

  التصنيف�والقياس�الhحق�للموجودات�ا!الية�

  يtي:�يتم�تصنيف�ا(وجودات�ا(الية�كما

 سارة:�الخ�ا(وجودات�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو •

 ا(وجودات�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا3خر:�أو •

 ا(وجودات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة. •

  أدوات�الدين�

�نظر�ا(صدر، �من�وجهة �ا(الية �تعرف�باpلºbامات �تلك�ا3دوات�ال�~ �القروض،�gي �مثل �والشركات،��وgي وصكوك�الحكومة

  وا(رابحات.

  �حق�3دوات�الدين�يعتمد�عtى:التصنيف�والقياس�ال

)iنموذج�أعمال�الصندوق��دارة�ا(وجودات،�و�( 

)iiخصائص�التدفقات�النقدية�للموجودات�(  

 التكلفة�ا!طفأة: •

يتم�قياس�ا(وجودات�ا(الية�ا(حتفظ�{^ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�حيث�تمثل�تلك�التدفقات�النقدية�مدفوعات�

�يتم��ح�فقط�وpرأس�ا(ال�وا3ربا �ا(طفأة. �بالتكلفة �ويتم�قياسها �من�خ�ل�الربح�والخسارة، �العادلة �بالقيمة �تحديدها يتم

الخسارة.��تعديل�القيمة�الدفb:ية�لهذه�ا(وجودات�عن�طريق�تسوية�اي�خسائر�ائتمان�متوقعة�ويتم�اpعb:اف�{^ا�8ي�الربح�أو

 إيرادات�العموpت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعtي.��يتم�إدراج�ا3رباح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"

 القيمة�العادلة�من�خhل�الدخل�الشامل�ا�خر:� •

�ا3صول، �ولبيع �التعاقدية �النقدية �التدفقات �لتحصيل �{^ا �ا(حتفظ �ا(الية �النقدية��ا(وجودات �التدفقات �تمثل حيث

��pيتم� �لكن�يتم�للموجودات�مدفوعات�رأس�ا(ال�والربح�فقط�وال�~ �بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة تحديدها

�الدخل�الشامل� �من�خ�ل �الدفb:ية �القيمة �الحركات�8ي �يتم�أخذ �من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا3خر. �العادلة �بالقيمة قياسها

  ا3خر،�باستثناء�إثبات�أرباح�أو�خسائر�الهبوط.

ادات�العموpت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العم�ت�ا3جنبية�من�التكلفة�ا(طفأة�لzداة�8ي�قائمة�ا3رباح�والخسائر.�يتم�إثبات�إير 

�8ي�الدخل�الشامل�ا3خر�من��عندما�يتم�استبعاد�أصل�ما,ي،
ً
يتم�إعادة�تصنيف�ا(كاسب�أو�الخسائر�ا(b:اكمة�ا(ثبتة�مسبقا

.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"إيرادات�العموpت"�باستخدام�طريقة�حقوق�ا(لكية�إ,ى�قائمة�ا3رباح�والخسائر

  معدل�الفائدة�الفعtي.�

 القيمة�العادلة�من�خhل�الربح�أو�الخسارة:� •

p�~بالقيمة�يتم�تصنيفها�بالتكلفة�ا(طفأة�أو�القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا3خر�يتم�تصنيفها��ا(وجودات�ا(الية�ال�

العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�يتم�إظهار�الربح�أو�الخسارة�من�استثمار�الديون�الذي�يتم�قياسه�بالقيمة�العادلة�8ي�قائمة�

الدخل�8ي�السنة�ال�~�تنشأ�ف^ا.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"إيرادات�العموpت"�باستخدام�طريقة�معدل�

 الفائدة�الفعtي.

 



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١١ 

  السياسات�ا!حاسبية�الهامة(تتمة)

  حقوق�ا!لكية

أدوات�حقوق�ا(لكية�gي�أدوات�تل°~�تعريف�حقوق�ا(لكية�من�منظور�ا(صدر.�أي�ا3دوات�ال�~��pتحتوي�عtى�الºbام�تعاقدي�

  ة�ا3ساسية.بالدفع�وتثبت�وجود�فائدة�متبقية�8ي�صا8ي�أصول�ا(صدر.�تتضمن�أمثلة�أدوات�حقوق�ا(لكية�ا3سهم�العادي

بعد�ذلك،�يقوم�الصندوق�بقياس�جميع�اpستثمارات�8ي�ا3سهم�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة،�باستثناء�الحاpت�

ال�~�تكون�ف^ا�إدارة�الصندوق�قد�اختارت،�عند�اpعb:اف�ا3و,ي،�تعي;ن�استثمار�8ي�ا3سهم�بالقيمة�العادلة�بشكل��pرجعة�فيه�

دات�شاملة�أخرى.�تتمثل�سياسة�الصندوق�8ي�تعي;ن�اpستثمارات�8ي�ا3سهم�عtى�أÃ^ا�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�من�خ�ل�إيرا

�استخدام�هذه� �عند �اpستثمار. �عوائد �اpحتفاظ�بتلك�اpستثمارات�3غراض�أخرى�غ;:�توليد �يتم �عندما �أو�الخسارة الربح

قائمة�ة�8ي�خ�ل�الدخل�الشامل�اpخر�و�pيتم�إعادة�تصنيفها�pحًقا�إ,ى�اpنتخابات،�يتم�إدراج�مكاسب�وخسائر�القيمة�العادل

الربح�أو�الخسارة،�بما�8ي�ذلك�عند�اpستبعاد.��pيتم�ا�ب�غ�عن�خسائر�انخفاض�القيمة�(وعكس�خسائر�انخفاض�القيمة)�

�تمثل�عا �توزيعات�ا3رباح،�عندما �القيمة�العادلة. ئًدا�عtى�هذه�اpستثمارات،�يستمر�بشكل�منفصل�عن�التغ;:ات�ا3خرى�8ي

  الدخل�عtى�أÃ^ا�"إيرادات�ا3رباح"�عندما�يتم�إثبات�حق�الصندوق�8ي�تلقي�ا(دفوعات.�قائمةاpعb:اف�{^ا�8ي�

  انخفاض�-ي�قيمة�ا!وجودات�ا!الية

�- اpئتمان�ا(توقعة��،�يستخدم�الصندوق�معلومات�مستقبلية�للتعرف�عtى�خسائر �٩بموجب�ا(عيار�الدو,ي�للتقارير�ا(الية�

  .نموذج�خسارة�اpئتمان�ا(توقعة

يأخذ�الصندوق�8ي�اpعتبار�مجموعة�واسعة�من�ا(علومات�عند�تقييم�مخاطر�اpئتمان�وقياس�خسائر�اpئتمان�ا(توقعة،�بما�

توقع�للتدفقات�النقدية�8ي�ذلك�ا3حداث�ا(اضية،�والظروف�الحالية،�والتنبؤات�ا(عقولة�والداعمة�ال�~�تؤثر�عtى�التحصيل�ا(

  ا(ستقبلية�لzداة.

  عند�تطبيق�هذا�النهج�التطلÇي،�يتم�التمي;�ºب;ن:

�مخاطر�ائتمانية� • �عtى �تنطوي �أو�ال�~ �ا3و,ي �اpعb:اف �منذ �اpئتمان �جودة �كب;:�8ي �بشكل �تتدهور �لم �ال�~ �ا(الية ا3دوات

  ")�؛١منخفضة�("ا(رحلة�

�تدهورت�بشكل�ك • �ال�~ �ليست�ا3دوات�ا(الية �اpئتمان�منذ�اpعb:اف�ا3و,ي�وال�~�مخاطر�اpئتمان�الخاصة�{^ا ب;:�8ي�جودة

  ")�؛�و٢منخفضة�("ا(رحلة�

"�ا3صول�ا(الية�ال�~�لد£^ا�دليل�موضوËي�عtى�انخفاض�القيمة�8ي�تاريخ�التقرير.�ومع�ذلك،��pتندرج�أي�من�٣تغطي�"ا(رحلة� •

  ل�ا(الية�للصندوق�8ي�هذه�الفئة.ا3صو 

شهًرا"�للفئة�ا3و,ى،�بينما�يتم�اpعb:اف�بـ�"خسائر�اpئتمان�ا(توقعة�مدى�الحياة"��١٢يتم�إثبات�"خسائر�اpئتمان�ا(توقعة�(دة�

  للفئة�الثانية�والثالثة.

 tى�مدى�العمر�ا(توقع�لzداة�ا(الية.يتم�تحديد�قياس�خسائر�اpئتمان�ا(توقعة�من�خ�ل�تقدير�ا(رجح�لخسائر�اpئتمان�ع

  التصنيف�والقياس�للمطلوبات�ا!الية

�تم� �سواء �ا(ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة �8ي �دفعها �سيتم �ال�~ �للمبالغ �أساس�اpستحقاق يتم�اpعb:اف�با(طلوبات�عtى

 فوترÍ^ا�أو�لم�تفوتر.

 



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٢ 

  السياسات�ا!حاسبية�الهامة(تتمة)

�بالقيمة�العادلة�ويتم�تعديلها،�م�¼�ما�لزم�ا3مر،�بتكاليف�العملية�ما�لم�يحدد�الصندوق�يتم�قياس�ا(طلوبات�ا(ال
ً
ية�مبدئيا

  مطلوبات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.

  يتم�8ي�وقت�pحق�قياس�ا(طلوبات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعtي.

  عادلةقياس�القيمة�ال

القيمة�العادلة�gي�القيمة�ال�~�يتم�بموجÎ^ا�تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب;ن�أطراف�ذوي�دراية�ولد£^م�الرغبة�8ي�ذلك�

�تاريخ�القياس�8ي�راس�ا(ال�و8ي�حالة�عدم�وجوده�يتم�اخذ� �السوق�8ي وتتم�بنفس�شروط�التعامل�مع�أطراف�مستقلة�8ي

  gي�ال�~�تعكس�مخاطر�عدم�ا3داء.�ل�لºbام8ي�ذلك�التاريخ.�القيمة�العادلة�الصندوق��يمتلكهاpك¦:�فائدة�الذي�

يقوم�الصندوق�بقياس�القيمة�العادلة�لzداة�باستخدام�السعر�ا(توفر�8ي�السوق�النشط�لتلك�ا3داة.�يعت�:�السوق�نشط�8ي�

�أو� �حدوث�معام�ت�لzصل �السعر�بشكل�اpلºbامحالة �لتوف;:�معلومات�عن �كا8ي �بقياس��بحجم �الصندوق �يقوم مستمر.

  pن�هذا�السعر�يوفر�طريقة�معقولة�لسعر�الخروج.�،�ا3دوات�ا(درجة�8ي�السوق�النشط�بسعر�السوق 

  مقاصة�ا�دوات�ا!الية

وعند�وجود�حق�نظامي�ملزم�لتسوية��وا(طلوبات،تتم�مقاصة�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�ويدرج�الصا8ي�8ي�قائمة�ا(وجودات�

�وتسديد�ا(ب �ا(وجودات �بيع �أجل �من �الصا8ي �أساس �عtى �ا(طلوبات �مع �ا(وجودات �لتسوية �نية �هناك �ويكون �ا(ثبتة الغ

  ا(طلوبات�8ي�آن�واحد.

  الحقوق�العائدة�إPى�مالكي�الوحدات

  يصنف�الصندوق�وحداته�القابلة�ل�سb:داد�كأداة�حقوق�ملكية�كما�يtي:

 وحدات�قابلة�ل�س*�داد  ) أ(

�طلبات�مست�ا�تم�يلذا�لتقييما�ميو�في�ةحدو�لكل�داتلموجوا�صافي�بقيمة�دةلمستروا�لمكتتبةا�اتلوحدا�تسجيل�يتم

  .فيه�واpسb:داد�ل�كتتاب

�جميع��يصنف�الصندوق�وحداته �تشتمل�عtى �ل�سb:داد �القابلة �كانت�الوحدات �إذا �ملكية �حقوق �كأداة �ل�سb:داد القابلة

  ا(;ºات�التالية:

 يسمح�للمالك�بحصة�تناسبية�من�صا8ي�أصول�الصندوق�8ي�حالة�تصفية�الصندوق. •

 الصك�8ي�فئة�اpدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اpدوات�اpخرى. •

 اpدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اpدوات�اpخرى�لها�سمات�متطابقة.�جميع�اpدوات�ا(الية�8ي�صنف •

�لصا8ي� • �التناسبية �اpسهم �مالكي �اخر�يخالف�حقوق �ما,ي �او�اصل �نقد �بتسليم �تعاقدي �الºbام �اي �الصك �pيتضمن

  موجودات�الصندوق.

يستند�اجما,ي�التدفقات�النقدية�ا(توقعة�ا(نسوبة�ا,ى�اpدوات�عtى�مدى�عمر�اpداة�ا,ى�حد�كب;:�عtى�اpرباح�او�الخسائر� •

وغ;:�ا(عb:ف�{^ا�للصندوق��{^اوالتغ;:�8ي�صا8ي�اpصول�ا(عb:ف�{^ا�او�التغ;:�8ي�القيمة�العادلة�لصا8ي�ا(وجودات�ا(عb:ف�

 عtى�مدى�حياة�اpداة.

�كأدوات�حقوق�وح �ا(صنفة �ل�ستبدال�تفي�بتعريف�اpدوات�القابلة�للتسوية بموجب�ا(عيار��ملكيةدات�الصندوق�القابلة

  .وبالتا,ي�تصنف�كأدوات�حقوق�ملكية�٣٢ا(حاس°~�الدو,ي�



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٣ 

  السياسات�ا!حاسبية�الهامة(تتمة)

�ت �إذا �ل�سb:داد. �تصنيف�الوحدات�القابلة وقفت�الوحدات�عن�امت�ك�أي�من�ا(;ºات�أو�يقوم�الصندوق�باستمرار�بتقييم

�8ي�الفقرت;ن� ،�سوف�الصندوق��٣٢د�من�ا(عيار�ا(حاس°~�الدو,ي�رقم��١٦ج�و��١٦استيفاء�جميع�الشروط�ا(نصوص�عل^ا

ة�بإعادة�تصنيفها�كمطلوبات�مالية�وقياسها�بالقيمة�العادلة�8ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اخت�فات�من�القيمة�الدفb:ي

�يتم�قياس�اpكتتاب�واسb:داد�الوحدات�القابلة�ل�سb:داد� السابقة�ا(ثبتة�8ي�صا8ي�ا(وجودات�ا(نسوبة�إ,ى�مالكي�الوحدات.

  كمعام�ت�حقوق�ملكية�دامت�الوحدات�كحقوق�ملكية.

 التداول�بالوحدات ) ب(

ستثمار�� ل�ا�نماءوفروع�شركة���نماءا�مصرفوحدات�الصندوق�متاحة�للشراء�فقط�8ي�ا(ملكة�العربية�السعودية�8ي�فروع�

بشروط،�وذلك�لكل�شخص�طبيÇي�أو�اعتباري�تقر�به�أنظمة�من�خ�ل�ا(وقع��نb:نت�(عtى�مستوى�العالم)� وا(بيعات�ع�:�ا

�السعودية. �العربية �ملتقییا�ومی"�في�دوق لصنا�موجودات�قیمة�صافي�دیدتح�میت�ا(ملكة �وداتجولما�قیمة�صافي�قسمةب"

 �ا(وجودات��جمالي�لةدلعاا�لقیمة(ا
ً
  .لصلةا�ذي�التقييم�ومی�في�لقائمةا�داتحولا��جماليبا)�ا(طلوبات�ناقصىا

  صا-ي�قيمة�ا!وجودات�للوحدة

8ي�قيمة�يتم�ا�فصاح�عن�صا8ي�قيمة�ا(وجودات�للوحدة�ا(درجة�8ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�ويتم�احتسا{^ا�عن�طريق�قسمة�صا

  موجودات�الصندوق�عtى�عدد�الوحدات�ا(صدرة�8ي�Ã^اية�الفb:ة.�

  ا�ع*�اف�با�يرادات

يتم�إثبات�ا�يرادات�إ,ى�الحد�الذي�يكون�فيه�من�ا(حتمل�تدفق�ا(نافع�اpقتصادية�إ,ى�الصندوق�ويمكن�قياس�ا(بلغ�بشكل�

�قياس �يتم �وقت�السداد. �بغض�النظر�عن �به، �الخصومات��يرادات�بالا�موثوق �باستثناء ،� �ا(ستلم �للمقابل �العادلة قيمة

  لدخل�من�اpستثمارات�8ي�ودائع�ا(رابحة�عtى�أساس�العائد�الفعtي.عb:اف�باا� يتم��والضرائب.

بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ا(باعة�عtى�أساس�ا(الية�يتم�تحديد�اpرباح�والخسائر�ا(حققة�من�ا(وجودات�

  التكلفة�ا(رجح.متوسط�

  .يتم�إثبات�إيرادات�ا3رباح�عند�ا�ع�ن�ع³^ا�(أي�عندما�يكون�حق�الصندوق�8ي�تلقي�ا3رباح)

  الزكاة�وضريبة�الدخل�

  جزة.8ي�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(و �وبالتا,ي�لم�يتم�النص�عل^اإن�الزكاة�وضريبة�الدخل�gي�من�الºbامات�مالكي�الوحدات�

  وا!صاريف�ا�خرى و�أتعاب�الحفظ�أتعاب�ا�دارة�

�ا(صاريف�عtى�أساس��الحفظ�تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�وأتعاب �ويتم�إثبات�هذه وجميع�ا(صاريف�ا3خرى.

�الصندوق.� �وأحكام �شروط �8ي
ً
�مسبقا �أسعار�محددة �عtى �ا3خرى �وا3تعاب �والحفظ �ا�دارة �أتعاب �وتستند ا�ستحقاق

  سياسات�التفصيلية�gي�كمايtي:ال

  أتعاب�ا�دارة�

 %)�من١:�م٢٠١٨يونيو��٣٠%�(١يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�8ي�كل�يوم�تعامل�أتعاب�إدارة�بمعدل�سنوي�مقداره�

 مصا8ي�قيمة�موجودات�الصندوق.�يتم�احتساب�هذه�الرسوم�وا(ستحقة�8ي�كل�يوم�تقيي

  أتعاب�الحفظ

)��%٠٫٠٣:�م٢٠١٨يونيو��٣٠%��(٠٫٠٣بمعدل�سنوي�قدره��وا(ستحقات�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�أتعاب�حفظ�يقوم

�رسوم�الحفظ�بقيمة�من�صا8ي�قيمة�ا3صول�
ً
  .ريال�سعودي�لكل�معاملة��8٢٥ي�Ã^اية�كل�يوم�تقييم.�يتحمل�الصندوق�أيضا



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٤ 

 )السياسات�ا!حاسبية�الهامة(تتمة

    تعاب�أخرى أ

  .ندوق�وفًقا�لشروط�وأحكام�الصندوق يسb:د�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الص

  نقد�وما�يعادله .٦

  يونيو�٣٠  
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ���مراجعة)  

  ٤٦٥٬١٥٣    ٢٠٥٬٥٨٢  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنك�

  ٧٬٠٩٣٬٣١٨    ١٬٤٥٤٬٠٣١  حساب�تداول �–النقد�لدى�الوسيط�
  ٧٬٥٥٨٬٤٧١    ١٬٦٥٩٬٦١٣ 

  نيابة�عن�الصندوق�بدون�قيود.حساب�اpستثمار�مع�الوسيط��ا3رصدة�مع�البنوك�ا(حلية�ويتم�حفظ�

 ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خhل�الربح�أو�الخسارة .٧

    
  ايضاح

  يونيو�٣٠
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

  جعة)(مرا    (غ���مراجعة)    

 ٦٦٬١٦١٬٠١٤    ٨٢٬٠٩٠٬٣٣٥  ١٢  اpستثمار�8ي�ا3وراق�ا(الية�ا(درجة
  ٨٬٢٠٠٬٦٧٤    ١٠٥٬٩٠٣  ١٢  اpستثمار�8ي�الصناديق�العامة

    ٧٤٬٣٦١٬٦٨٨    ٨٢٬١٩٦٬٢٣٨  

ار.�يمثل�اpستثمار�8ي�وحدات�صندوق�ا�نماء�للسيولة�بالريال�السعودي�(صندوق�مفتوح)�مدار�من�قبل�شركة�ا�نماء�ل�ستثم

�يخضع��فيهيقوم�النشاط�اpسا¤�~�للصندوق�ا(ستثمر� اpستثمار�8ي�عقود�ا(رابحة�ا(توافقة�مع�احكام�الشريعة�اpس�مية.

  اpستثمار�8ي�الصندوق�لرسوم�اpدارة�الذي�يتوافق�مع�شروط�وأحكام�صندوق�اpستثمار.

 مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .٨

 يونيــــو�٣٠  
  م�٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

 (مراجعة) (غ���مراجعة)  
 - ٦٢٬٩٥٢  أدارية�مستحقةأتعاب�

 ٣٠٨٬٧٦٦ ٣٠٥٬٥٢٨  أتعاب�حفظ�مستحقة
 ١٬١١٦٬٦١٦ ١٬١٨٣٬٢١٣  مطلوبات�أخرى 

  ١٬٤٢٥٬٣٨٢ ١٬٥٥١٬٦٩٣ 

 مع�أطراف�ذات�عhقة�وا�رصدة�عامhتا! .٩

�يتعامل�الصندوق�مع�الشركات �العادية�، �ا(عام�ت�مع�ا3طراف�ذات�الع�قة�متوافقة�مع��8ي�سياق�أنشطته ذات�الع�قة.

ا�نماء�(الشركة��مصرفمدير�الصندوق�،� ،�الصندوق �أعضاء�مجلستشمل�ا3طراف�ذات�الع�قة�شروط�وأحكام�الصندوق.�

  ا3م�(دير�الصندوق).

 

 

 



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٥ 

 )(تتمة مع�أطراف�ذات�عhقة�وا�رصدة�عامhتا!

  ويتضمن�حساب�الوحدات�ال�~�تحتفظ�{^ا�ا3طراف�ذات�الع�قة�كما�يtي:

  نماءا� �مصرفالوحدات�ا!ملوكة�بواسطة�

  

  اتالوحد

  (عدد)

صا-ي�قيمة�  

  ا!وجودات

    يريال�سعود

  اجماPي�%

  الوحدات

  %٧٨    ٦٤٬٢٦٤٬٦٢٦   ٧٬٧٥٥٬٩٢٥    (غ���مراجعة)�٢٠١٩يونيو��٣٠

  %٧٥    ٦١٬٨٨٩٬٠٦٨   ٧٬٧٥٥٬٩٢٥    (مراجعة)�م٢٠١٨ديسم�:�٣١

�القوائم�ا(الية�ا3ولية� �8ي �ا3طراف�ذات�الع�قة�8ي�سياق�العادي�لzعمال�الصندوق�ا(وضحة ملخص�ا(عام�ت�الهامة�مع

  :�ا(وجزة�كما�يtي

  طبيعة�ا!عامhت  طبيعة�العhقة  ذات�عhقة�أطرف
 يونيو�٣٠

  م�٢٠١٩

 يونيو�٣٠

  م�٢٠١٨

  مدير�الصندوق   ستثمارشركة�ا�نماء�ل� 
  

  ٥٢٣٬٨٦٥  ٤١٦٬٠٦٧  أتعاب�أدارة
  ٧٣٬٦٩٩  ١٩٬٣٣٧  مصاريف�السمسرة

    
      

  ١٢٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق �أعضاء�مجلس
    

      

  ا3رصدة�مع�ا3طراف�ذات�الع�قة�8ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�ا3ولية�ا(وجزة�كما�يtي:

  الحسابطبيعة�  طبيعة�العhقة  أطراف�ذوي�عhقة
 يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
  ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨
  (مراجعة)  )(غ���مراجعة      

 ٧٬٠٩٣٬٣١٨  ١٬٤٥٤٬٠٣١  النقد�لدى�الوسيط  مدير�الصندوق   شركة�اpنماء�ل�ستثمار
 -  ٦٢٬٩٥٢  تحقةمسأتعاب�إدارة�

 - ١٢٬٠٠٠ الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق �أعضاء�مجلس
  الصندوق الشركة�ا3م�(دير   نماءا� �مصرف

  
  ٤٦٥٬١٥٣  ٢٠٥٬٥٨٢  النقد�لدى�البنك

  

 صا-ي�ا!كاسب�من�اOستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خhل�الربح�أو�الخسارة .١٠

 
 ويوني�٣٠

 م٢٠١٩
 

 يونيو�٣٠

   م٢٠١٨

  )٤٬٨٠١٬٥١٧(   )١٬١٦٦٬٥٨٢(  محققة��ر ئخسا

  ٥٬٥٦٧٬٧٦٦   ٤٬٩٢٤٬٧٨١  مكاسب�غ;:�محققة�

  ٧٦٦٬٢٤٩   ٣٬٧٥٨٬١٩٩  

 تقارير�القطاعات .١١

�وأداوت�الدين�يحمل�الصندوق�محفظة�من�أدوات�حقوق�ا(لكية�للشركات�ا(درجة�8ي�السوق�ا(الية�السعودية مثل�ودائع�.

يقوم�مدير�الصندوق�بتقييم�ا3داء�بشكل�دوري�ويخصص�ا(وارد�لzعمال�كوحدة�واحدة�،�وبالتا,ي�،�لم�يتم�بحة�وصكوك.�مرا

�هو� �كما �القطاËي �ا�ب�غ �عن �ا�فصاح �يتم �لم ،� �وبالتا,ي �التقارير�ا(الية. �3غراض�إعداد �منفصلة �قطاعات�تشغيل تحديد

  "قطاعات�التشغيل".��٨مطلوب�8ي�ا(عيار�الدو,ي�للتقارير�ا(الية

  



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٦ 

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا!الية .١٢

ا(الية�للصندوق�من�النقد�وما�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية.�تتكون�وا(طلوبات�ا(الية��(وجوداتتشتمل�ا3دوات�ا(الية�عtى�ا

��،يعادلة �الربح �خ�ل �من �العادلة �بالقيمة �واستثمارات �والخسارة �مدينة �أرباح �دائنةاس ووتوزيعات مستحقات� و�b:دادات

  ومطلوبات�أخرى.

القيمة�العادلة�gي�القيمة�ال�~�يتم�بموجÎ^ا�تبادل�أصل�أو�سداد�الºbام�ب;ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب;ن�8ي�ذلك�وتتم�بنفس�

  شروط�التعامل�مع�ا3طراف�ا3خرى.�

ركز�ا(ا,ي�ا3ولية�ا(وجزة�8ي�ث�ثة�مستويات�من�يتم�تجميع�ا(وجودات�وا(طلوبات�ال�~�تم�قياسها�بالقيمة�العادلة�8ي�قائمة�ا(

التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة.�يتم�تحديد�هذه�ا(جموعات�بناء�عtى�أدنى�مستوى�من�ا(دخ�ت�الهامة�ا(ستخدمة�8ي�قياس�

  القيمة�العادلة،�عtى�النحو�التا,ي:

 )�(وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.ا3سعار�ا(تداولة�8ي�ا3سواق�ا3نشطة�(غ;:�ا(عدلة-ا(ستوى�ا3ول  •

 إما�مباشر��مدخ�ت�غ;:�ا3سعار�ا(درجة�ضمن�ا(ستوى�ا3ول�وال�~�يمكن�م�حظ_^ا�للموجودات�أو�ا(طلوبات،�-�ا(ستوى�الثاني •

 (كا3سعار)�أو�بطريقة�غ;:�مباشرة�(كا(شتقة�من�ا3سعار).�

 تستند�إ,ى�بيانات�السوق�القابلة�للم�حظة�(غ;:�قابلة�للم�حظة).مدخ�ت�ا(وجودات�أو�ا(طلوبات�ال�~��p-ا(ستوى�الثالث •

وى�لمستن�اضمم�تصنيفها�بالتالي یت،�وةطلنشواق�ا3ساجة في درلموق�السر�اسعاأعلی تستند�قيم_^ا�لتي تشتمل�اpستثمارات�ا

  لهذه�ا3دوات.�pيقوم�الصندوق�بتعديل�السعر�ا(عروض�ة. طلنشاجة درلموق�ا(لكية�احقأدوات�علی ول�،�3ا

يحلل�الجدول�التا,ي�،�ضمن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�،�أصول�الصندوق�وخصومه�(حسب�الفئة)�ا(قاسة�بالقيمة�

 م.�٢٠١٨ديسم�:���٣١م�و٢٠١٩يونيو��٣٠العادلة�8ي

ا!وجودات�ا!الية�بالقيمة�العادلة�من�خhل�الربح�
  توى�الثالثا!س  ا!ستوى�الثاني  ا!ستوى�ا�ول   أو�الخسارة

       
  -  ١٠٥٬٩٠٣  ٨٢٬٠٩٠٬٣٣٥  (�غ��مراجعة)�م�٢٠١٩يونيو�٣٠-ي�

  -  ٨٬٢٠٠٬٦٧٤  ٦٦٬١٦١٬٠١٤  (مراجعة)�م�٢٠١٨ديسم�:��8٣١ي��

  لم�تكن�هناك�تحوي�ت�ب;ن�ا(ستويات�خ�ل�الفb:ة.

 تصنيف�ا�دوات�ا!الية
 يونيو�٣٠

 م٢٠١٩
 

 ديسم�:��٣١
 م٢٠١٨

  (مراجعة)   (غ���مراجعة) 
      ا!وجودات�ا!الية�بالتكلفة�ا!طفأة

  ٧٬٥٥٨٬٤٧١  ١٬٦٥٩٬٦١٣  يعادلهنقد�وما�
  ١٩٣٬٣٣٣  ١٤٢٬٥٨٧  توزيعات�أرباح�مدينة

من�خhل�الربح�أو�بالقيمة�العادلة�ا!وجودات�ا!الية��
      الخسارة

  ٦٦٬١٦١٬٠١٤  ٨٢٬٠٩٠٬٣٣٥  اpستثمار�8ي�ا3وراق�ا(الية�ا(درجة
  ٨٬٢٠٠٬٦٧٤  ١٠٥٬٩٠٣  اpستثمار�8ي�الصناديق�العامة

      ا!الية�بالتكلفة�ا!طفأة�!طلوباتا
  -   ٩٣٬٤٩٩  اسb:دادات�دائنة

  -  ٦٢٬٩٥٢  مستحقة�أدارية�أتعاب

  ٣٠٨٬٧٦٦   ٣٠٥٬٥٢٨  مستحقة�حفظ�أتعاب
  



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٧ 

 ا!خاطر�ا!اليةإدارة� .١٣

� �ا(دى�تتمثل�أهداف�ا�ستثمار�الرئيسية�للصندوق�8ي �استثمارات�8ي�نمو�رأس�ا(ال�عtى الطويل�من�خ�ل�ا�ستحواذ�عtى

 أسهم�وأدوات�أخرى.

  السوق.مخاطر��مخاطر�اpئتمان�ومخاطر�السيولة.اط�الصندوق�(خاطر�مالية�متنوعة،يتعرض�نش

�عن�تحديد�ومراقبة�ا(خاطر،�
ً
pى�مدير�الصندوق�وهو�و يعت�:�مدير�الصندوق�مسؤوtيقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�با�شراف�ع

  ا(سؤول�ال³^ائي�لكل�عمليات�إدارة�الصندوق.

�العامة،�وتحمله�للمخاطر�و ل �به�ال�~�تحدد�اسb:اتيجيات�أعماله �أسb:اتيجيةدى�الصندوق�وثيقة�للشروط�وا3حكام�الخاصة

  .إدارة�ا(خاطر�العامة�وهو�ملزم�باتخاذ�إجراءات��عادة�توازن�ا(حفظة�بما�يتما��¼�مع�إرشادات�اpستثمار

  ا(خاطر�ال�~�يتعرض�لها.�يتم�شرح�هذه�الطرق�أدناه.�يستخدم�الصندوق�طرق�مختلفة�لقياس�وإدارة�مختلف�أنواع

  مخاطر�ا�ئتمان

تتمثل�مخاطر�اpئتمان�8ي�احتمال�فشل�أحد�أطراف�أداة�مالية�8ي�الوفاء�بالºbاماته�ويتسبب�8ي�تكبد�الطرف�ا�خر�لخسارة�

  مالية.

ة.��يسÇى�مدير�الصندوق�ا,ى�الحد�من�مخاطر�توزيعات�اpرباح�ا(دينو �ومايعادلةيتعرض�الصندوق�(خاطر�اpئتمان�عtى�النقد�

�مخاطر� �إدارة �تتم �للتصنيف. �رسمية �آلية �لدى�الصندوق ��pيوجد �التعرض�للمخاطر�اpئتمانية. اpئتمان�من�خ�ل�مراقبة

�تقيي �وا�ستمرار�8ي �أطراف�محددة �من�خ�ل�مراقبة�التعرضات�اpئتمانية�والحد�من�ا(عام�ت�مع م�اpئتمان�والتحكم�ف^ا

�مخاطر�اpئتمان�بشكل�عام�عtى�أساس�التصنيف�اpئتماني�الخار×ي�للطرف� �تتم�إدارة �اpئتمانية�لzطراف�اpخرى. الجدارة

  ا3خر.

 ا(ركز�ا(ا,ي.قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا3ق�Ø¼�للتعرض�(خاطر�اpئتمان�(كونات�

  يونيو�٣٠  
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

  )(مراجعة    (غ���مراجعة)  

  ٧٬٥٥٨٬٤٧١    ١٬٦٥٩٬٦١٣  يعادلهنقد�وما�

 ١٩٣٬٣٣٣    ١٤٢٬٥٨٧  توزيعات�أرباح�مدينة
  ٧٬٧٥١٬٨٠٤    ١٬٨٠٢٬٢٠٠ 

،��pيتعرض�ا(دينةباح�توزيعات�ا3ر تصنيف�ائتماني�جيد.�فيما�يتعلق�ب�لصندوق�لدى�بنوك�تتمتع�وما�يعادله�النقد�حفظ�يتم

  ائتمانية�كب;:ة.�الصندوق�(خاطر 

يقوم�الصندوق�بالقياس�مخاطر�الخسائر�اpئتمانية�ا(توقعة�باستخدام�احتمالية�عدم�السداد�والتعرض�من�ذلك�لخسارة.�

  تقوم�اpدارة�اpخذ�8ي�اpعتبار�من�التحلي�ت�التاريخية�وكذلك�ا(علومات�التطلعية�8ي�تحديد�أي�خسائر�ائتمانية�متوقعة.

و��٢٠١٩يونيو��٣٠ا(توقعة�كما�8ي��اpئتمانيةا(وجودات�ا(الية�ا(حتفظ�{^ا�بالتكلفة�ا(طفأة�8ي�الخسائر�يتم�النظر�8ي�جميع�

يتعرض��.�بالنسبة�لذلك�تكون�الخسائر�اpئتمانية�ا(توقعة�8ي�ا(وجودات�ا(الية�غ;:�مهمة�pن�الصندوق�٢٠١٨pديسم�:��٣١

pداد�هذه�ا3رصدة.يوجد�تاريخ�للتقص�(خاطر�ائتمانية�كب;:ة�و:b8ي�اس�:;  

  مخاطر�السيولة

�قد�تنتج� تتمثل�مخاطر�السيولة�8ي�عدم�مقدرة�الصندوق�عtى�توف;:�التمويل�ال�زم�للوفاء�بالºbاماÍ^ا�ا(تعلقة�با3داة�ا(الية.

 مخاطر�السيولة�عن�عدم�القدرة�عtى�بيع�أحد�ا3صول�ا(الية�بسرعة�وبمبلغ�يقارب�قيمته�العادلة.



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٨ 

 )(تتمةا!الية�ة�ا!خاطر دار إ

وبالتا,ي،��أن�اpشb:اك�واpسb:داد�للوحدات�يتم�تنفيذها�8ي�أيام�التعامل�خ�ل�ا3سبوع، عtىتنص�شروط�وأحكام�الصندوق�

�الوحدات�8ي�أي� �بشأن�اسb:دادات�حامtي �يقوم�مدير�الصندوق�بمراقبة�متطلبات�يتعرض�الصندوق�(خاطر�السيولة وقت.

  أته.للوفاء�بأي�الºbامات�عند�نش�السيولة�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافية

  مخاطر�السوق�

 مخاطر�معدل�العمولة���

�تمثل�مخاطر�معدل�العموpت�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�العموpت�الخاصة�بالسوق�عtى�اpرباح�ا(ستقبلية�أو�القيمة�العادلة

  لzدوات�ا(الية.�

�تاريخ�قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�،�لم�يتعرض�الصندوق�(خاطر�كب;:ة�وهامة�8ي�معدل�العمولة�. �8ي ا(وجودات��حيث�أن�جميع�كما

   .ا(الية��pتحمل�عموpت�ا(طلوباتو 

 مخاطر�العم�ت���

�للتغ;:ات�8ي�
ً
أسعار�صرف�العم�ت�ا3جنبية.�وتتم�معام�ت�تتمثل�مخاطر�العم�ت�8ي�احتمال�تذبذب�قيمة�أداة�مالية�ما�نظرا

�الوظيفية� �بنفس�العملة �تكون �ا(الية �وا(طلوبات �ا(الية �للموجودات �بالنسبة �السعودي. �بالريال �أسا¤�~ �بشكل الصندوق

  ن�الصندوق�pيتعرض�(خاطر�العم�ت.إ،�فالرئي�Ù~�للصندوق�الريال�السعودي�لعم�Í^ا�وgي�عملة�النشاط

  رمخاطر�ا3سعا

مثل�مخاطر�ا3سعار�ا(خاطر�الناتجة�عن�تذبذب�قيمة�أداة�مالية�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�السوق،�سواء�كانت�هذه�التغ;:ات�ت

�تحركات�العم�ت�ا3جنبية�أو�أسعار�العموpت�ناتجة�عن�عوامل تنشأ�مخاطر�ا3سعار�بشكل�أسا¤�~�من�عدم�التأكد�بشأن�.

�ا �لzدوات�ا(الية �ا(الية�ا3سعار�ا(ستقبلية �أسعار�أدواته �يراقب�مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة �الصندوق. �يمتلكها ل�~

ا(خاطر�من�خ�ل�تنويع�محفظته�اpستثمارية�عن�طريق��دارة�هذهإب�الصندوق �يقوم�مدير ا(درجة�8ي�سوق�ا3سهم�السعودية.�

  .القطاعات�الصناعيةمن�مختلف�ا3سهم�اpستثمار�8ي�مختلف�

   



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

١٩ 

  )(تتمةا!الية�دارة�ا!خاطر إ
  :النحو�التا,ي�تركز�الصناعة�8ي�استثمارات�ا3سهم�8ي�الصندوق�عtى

 القطاع�الصنا�ي
 �يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
 ديسم�:�٣١

  �م٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ���مراجعة)  

  ريال�سعودي    ٪    ريال�سعودي   ٪  

 ١١٬١٤٧٬٩٢٤   ١٧   ١٥٬٤٤٩٬٩٤٥   ١٩  س_^�كيةالخدمات�ا� 

 ١٦٬٥٦٨٬٩٤٤   ٢٥   ١٥٬٤١٠٬٣١٥   ١٩  ات�الرعاية�الصحيةمعد

 ٦٬٤٥٣٬٣٠٠   ١٠   ١١٬١٣٥٬٢٣٢   ١٤  ا(واد�ا3ساسية

 ١١٬٣٦٦٬٠٦٧   ١٧   ١١٬٢١٦٬٥٣٨   ١٣  تجزئة

 ١٠٬٤٤٠٬٠٠٩   ١٦   ١٠٬٩٩٨٬٥٠٠   ١٣  خدمات�مهنية�وتجارية

 -   -   ٧٬٢٤٥٬١٢٥   ٩  الخدمات�ال�:مجية

 ٥٬٩٧٨٬٤٣٩   ٩   ٥٬٥١٤٬٠٩٥   ٧  النقل

 ٤٬٢٠٦٬٣٣١   ٦   ٥٬١٢٠٬٥٨٥   ٦  دارة�العقارات�والتطويرإ

  ٦٦٬١٦١٬٠١٤   ١٠٠   ٨٢٬٠٩٠٬٣٣٥   ١٠٠ 

�كان�،�ا3خرى �ا(تغ;:ات�جميع�ثبات�مع�،�التقرير�تاريخ�8ي�{^ا�ا(حتفظ�ا3سهم�استثمارات�قيمة�8ي٪��١٠بنسبة�الزيادة�تأث;:�إن

�بقيمة�ا(وجودات�وصا8ي�الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�ليةا(ا�ا(وجودات�عtى�الربح�صا8ي�8ي�زيادة�إ,ى�سيؤدي

�كان�فقد�ا3ساس،�نفس�عtى٪��١٠بنسبة�القيمة�إنخفاض�أماريال�سعودي).��٢٠١٨�:٦٬٦١٦٬١٠١ريال�سعودي�( ٨٬٢٠٩٬٠٣٤

  .را(قدا�بنفس�ا(وجودات�وصا8ي�الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�ا(الية�ا(وجودات�عtى�الربح�صا8ي�من�سيقلل

  يونيو�٣٠  
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ���مراجعة)  ات�-ي�الصناديق�العامةاOستثمار 

  ٨٬٢٠٠٬٦٧٤    ١٠٥٬٩٠٣  للسيولة�بالريال�السعودي�نماءصندوق�ا� 

 إدارة�رأس�ا!ال .١٤

�يمكن�أن�يتغ;:�صا8ي�ا3صول�بقيمة� �الوحدات�القابلة�ل�سb:داد. �ا3صول�ا(نسوبة�لحامtي يمثل�رأس�مال�الصندوق�صا8ي

�الوحدات�القابلة�ل�سb:داد�بشكل�كب;:�8ي�كل�يوم�تقييم�،�حيث�يخض �حامtي �إ,ى ع�الصندوق�ل�شb:اكات�ا3سهم�ا(نسوبة

�هدف� �يتمثل �الصندوق. �أداء �عن �الناتجة �التغي;:ات �وكذلك ،� �تقييم �يوم �كل �الوحدات�8ي �لتقدير�مالكي �وفًقا واpسb:داد

�من�أجل�توف;:�عوائد�3صحاب� �مستمرة �اpستمرار�كمنشأة �الصندوق�عtى �قدرة �حماية �8ي �رأس�ا(ال الصندوق�عند�إدارة

صحاب�ا(صلحة�ا�خرين�والحفاظ�عtى�قاعدة�رأسمالية�قوية�لدعم�تطوير�ا3نشطة�اpستثمارية�الوحدات�،�وتوف;:�فوائد�3

  .3صول�العائدة�إ,ى�مالكي�الوحداتيقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�وا(دير�بمراقبة�رأس�ا(ال�عtى�أساس�قيمة�صا8ي�ا�للصندوق.

   



 صدارات�ا�وليةل� صندوق�ا�نماء�

 )ارستثمل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا!وجزة�(غ���مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�

 (يتم�تقريب�جميع�ا(بالغ�إ,ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عtى�خ�ف�ذلك.)�

 

٢٠ 

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٥

)،�قرر�مجلس�٢٠١٧ديسم�:��٣١هـ�(ا(وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا�لتعميم�هيئة�السوق�ا(الية�رقم�

� �8ي �السوق�ا(الية �هيئة ��١٠إدارة �الثاني �(ا(وافق�١٤٣٩ربيع �تقييد�تسجيل�خسائر�اpئتمان�ا(توقعة�٢٠١٧ديسم�:��٢٨هـ (

�للمعيار�الدولية�للتقارير�ا(الية�
ً
  .لصندوق�اpستثمارا3ولية�ا(وجزة�ية�فقط�لغرض�القوائم�ا(ال�٩ا(حسوبة�وفقا

�8�٣٠ي�كما�ا(توقعة�اpئتمانية�الخسائر�نموذج�أجل�من�ا(طفأة�بالتكلفة�{^ا�ا(حتفظ�ا(الية�ا(وجودات�جميع�8ي�النظر�تم

�غ;:�اتا(وجود�هذه�عtى�ا(توقعة�اpئتمانية�الخسائر�نموذج�تأث;:�كان�فقد�،�ذلك�ومع.�م�٢٠١٨ديسم�:��٣١و�م�٢٠١٩يونيو

�فإن�وبالتا,ي.�ا(توقعة�اpئتمانية�الخسائر�نموذج�خ�ل�من�تعديل�أي�عtى�ا(الية�القوائم�هذه�تحتوي �ف��،�لذلك�ووفًقا.�هام

�معام�ت�لغرض�ا(حسوب�الوحدة�وسعر�ا(طبقة،�ا(الية�التقارير��طار�وفًقا�أحتسا{^ا�وطريقة�الوحدة�سعر�ب;ن�التسوية

 .مطلوبة�غ;:�الوحدة،

 يوم�التقييم�ا�خ�� .١٦

  .م)�٢٠١٨ديسم�:��٣١م�(٢٠١٩يونيو��٢٦لقوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�8ي�يوم�التقييم�ا3خ;:�لغرض�إعداد�هذه�ا

  
  اعتماد�القوائم�ا!الية��� .١٧

 م.�٢٠١٩أغسطس٢٥ �هـ�ا(وافق�١٤٤٠لحجةذو�ا� ٢٤الصندوق�8ي�مديرتم�إعتماد�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�من�قبل�

    


