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التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

معلومات الصندوقأ( 
اسم الصندوق:. 1

صندوق االنماء وريف الوقفي

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: . 2
- صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال 
المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ 
التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق 
علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيــع نســبة مــن العوائد )غلة 
الوقــف( بشــكل  ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة 

والطبيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة.

سياسة عوائد استثمارات الصندوق )على مصارف الوقف(:. 	
ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة 70 % )غلــة الوقــف( لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل   -
التخصصــي الخيريــة، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة 
الصنــدوق إعــادة اســتثمار جــزٍء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن 30 % مــن إجمالــي الغلــة 

لــكل ســنة ماليــة.
 لطبيعــة 

ً
سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح: ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا  -

الصنــدوق الوقفيــة.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.. 	
أداء الصندوق:	( 

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة:( 1

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث 
2018/12/312019/12/31*2017/12/31األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح:

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 
NA51,355,606.4355,948,051سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 
NA10.6510.65نهاية كل سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل 
وحدة

األقلاألعلىاألقلاألعلىاألقلاألعلى

NANA10.0210.6510.6510.00

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة 
NA5,124,300.2225,254,557.555مالية.

ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لواقفي الوحداتقيمة األرباح الموزعة لكل وحدة)حيثما ينطبق(

NA% 0.23% 1.20نسبة المصروفات

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

التقرير السنوي الموجز لصندوق اإلنماء وريف الوقفي
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التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

سجل األداء:( 2

العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس(.أ. 

سنة واحدةثالث سنواتخمس سنواتمنذ التأسيس

% 8*NA*NA% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

العائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية، )أو منذ التأسيس(.	. 

2017/12/312018/12/312019/12/31منذ التأسيس

% 8*NA% 8% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعا	 التي تحملها صندوق االستثمار منذ التأسيس :	. 

796,508مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

1.43 %إجمالي نسبة المصروفات

ال يوجدالظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 
التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق: ( 	

ال يوجد أي تغييرات جوهرية.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية: ( 	

نأمل االطاع على الملحق )1(.

تقرير مجلس اإلدارة:( 	

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

اجتمـع مجلـس ادارة الصنـدوق »المجلـس« مرتيـن خـال العـام وقـد كانـا فـي 23 مارس 2019 و20 نوفمبر 2019 وفيمـا يلـي 

 بمـا تـم مناقشـته واقـراره فـي االجتماعين.
ً
ملخصـا

جدول أعمال االجتماع:

الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابق.	 

سير عمل الصندوق.	 

استثمارات الصندوق. 	 

التحديات التي يوجهه الصندوق	 
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التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

سجل األداء:( 2

العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس(.أ. 

سنة واحدةثالث سنواتخمس سنواتمنذ التأسيس

% 8*NA*NA% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

العائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية، )أو منذ التأسيس(.	. 

2017/12/312018/12/312019/12/31منذ التأسيس

% 8*NA% 8% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعا	 التي تحملها صندوق االستثمار منذ التأسيس :	. 

796,508مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

1.43 %إجمالي نسبة المصروفات

ال يوجدالظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 
التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق: ( 	

ال يوجد أي تغييرات جوهرية.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية: ( 	

نأمل االطاع على الملحق )1(.

تقرير مجلس اإلدارة:( 	

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

اجتمـع مجلـس ادارة الصنـدوق »المجلـس« مرتيـن خـال العـام وقـد كانـا فـي 23 مارس 2019 و20 نوفمبر 2019 وفيمـا يلـي 

 بمـا تـم مناقشـته واقـراره فـي االجتماعين.
ً
ملخصـا

جدول أعمال االجتماع:

الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابق.	 

سير عمل الصندوق.	 

استثمارات الصندوق. 	 

التحديات التي يوجهه الصندوق	 
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التقرير السنوي املوجز
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

االطاع والموافقة على تعديات الشروط واالحكام	 

الموافقة والتوقيع على قرارات المجلس التي تم إقرارها بالتمرير إن وجدت.	 

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لألعضاء.	 

عرض مبادرات التسويق.	 

مستجدات مبادرات التسويق والعمل على رفع مستوى االشتراك في وحدات الصندوق.  	 

عرض تعديات مقترحة على مستندات الطرح. 	 

وضع خطة مستقبلية وهدف لتحسين أداء الصندوق.	 

ما يستجد من أعمال.	 

توصيات مجلس إدارة الصندوق.	 

قرارات المجلس / نتائج االجتماع:

تم االطاع على أداء الصندوق خال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة الصندوق.	 

 من األستاذ صالح الحناكي.	 
ً
تعديل عضوية مجلس إدارة الصندوق ليكون االستاذ عبدالمحسن الفارس بدال

عقد اجتماع مجلس ادارة بشكل ربع سنوي لمتابعة األداء واتخاذ التوصيات المناسبة. 	 

اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق تصويت الصناديق االستثمارية في الجمعيات العامة للشركات.	 

تعديات لغوية )تغييرات غير جوهرية( على مستندات الطرح.	 

الموفقة على التعديات الخاصة بمستندات الطرح )تغييرات واجبة االشعار(.	 

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:( 	

تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغال الفــرص 

االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام الصنــدوق 

قــدر اإلمــكان.

أداء الصندوق خالل الفترة:( 	

حقــق الصنــدوق عائــد صافــي بنســبة 6.55 % منــذ تأسيســه مــا يعــادل 3,402,475 ريــال. أمــا فيمــا يخــص أصــول 

الصنــدوق فقــد كان هنــاك اشــتراكات خــال فتــرة بعــد التشــغيل بمبلــغ 1,930,454.49 ريــال مــا يمثــل حوالــي نســبة 

3.76 % مــن أصــول الصنــدوق كمــا فــي بدايــة التشــغيل.

للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات او مســتندات الصنــدوق خــال ( 	
الفتــرة، نأمــل االطــالع علــى الملحــق )2( 

ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.( 9
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

التقرير السنوي لصندوق اإلنماء وريف الوقفي

معلومات الصندوقأ( 
اسم الصندوق:. 1

صندوق االنماء وريف الوقفي

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: . 2
صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال   -
المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ 
التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق 
علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيــع نســبة مــن العوائد )غلة 
الوقــف( بشــكل  ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة 

والطبيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة.

سياسة عوائد استثمارات الصندوق )على مصارف الوقف(:. 	
ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة 70 % )غلــة الوقــف( لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل   -
التخصصــي الخيريــة، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة 
الصنــدوق إعــادة اســتثمار جــزٍء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن 30 % مــن إجمالــي الغلــة 

لــكل ســنة ماليــة.
 لطبيعــة 

ً
سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح: ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا  -

الصنــدوق الوقفيــة.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.. 	
أداء الصندوق:	( 

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة:( 1

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح:

2017/12/31*2018/12/312019/12/31

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 
NA51,355,606.4355,948,051سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 
NA10.0210.65نهاية كل سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة

األقلاألعلىاألقلاألعلىاألقلاألعلى

NANA10.0210.0010.6510.00

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة 
NA5,124,300.2225,254,557.555مالية.

قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة)حيثما 
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لواقفي الوحداتينطبق(

NA% 0.23% 1.20نسبة المصروفات

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

التقرير السنوي لصندوق اإلنماء وريف الوقفي

معلومات الصندوقأ( 
اسم الصندوق:. 1

صندوق االنماء وريف الوقفي

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: . 2
صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح، يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال   -
المشــاركة فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ 
التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف، حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق 
علــى اســتثمار أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف، وتوزيــع نســبة مــن العوائد )غلة 
الوقــف( بشــكل  ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة 

والطبيــة مــن خــال الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة.

سياسة عوائد استثمارات الصندوق )على مصارف الوقف(:. 	
ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة 70 % )غلــة الوقــف( لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل   -
التخصصــي الخيريــة، وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا، ويحــق لمجلــس إدارة 
الصنــدوق إعــادة اســتثمار جــزٍء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن 30 % مــن إجمالــي الغلــة 

لــكل ســنة ماليــة.
 لطبيعــة 

ً
سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح: ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا  -

الصنــدوق الوقفيــة.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.. 	
أداء الصندوق:	( 

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة:( 1

جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح:

2017/12/31*2018/12/312019/12/31

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل 
NA51,355,606.4355,948,051سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في 
NA10.0210.65نهاية كل سنة مالية )يتضمن غلة الوقف(

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 
لكل وحدة

األقلاألعلىاألقلاألعلىاألقلاألعلى

NANA10.0210.0010.6510.00

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة 
NA5,124,300.2225,254,557.555مالية.

قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة)حيثما 
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لواقفي الوحداتينطبق(

NA% 0.23% 1.20نسبة المصروفات

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.
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سجل األداء:( 2

العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس(.أ. 

سنة واحدةثالث سنواتخمس سنواتمنذ التأسيس

% 8*NA*NA% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

العائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية، )أو منذ التأسيس(.	. 

2017/12/312018/12/312019/12/31منذ التأسيس

% 8*NA% 0.46% 7.55

* بداء تشغيل الصندوق في نوفمبر 2018.

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعا	 التي تحملها صندوق االستثمار منذ التأسيس:	. 

796,508مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

1.43 %إجمالي نسبة المصروفات

ال يوجدالظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها

 
التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق: ( 	

ال يوجد أي تغييرات جوهرية.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية: ( 	

نأمل االطاع على الملحق )1(.

تقرير مجلس اإلدارة:( 	

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

اجتمـع مجلـس ادارة الصنـدوق »المجلـس« مرتيـن خـال العـام وقـد كانـا فـي 23 مارس 2019 و20 نوفمبر 2019 وفيمـا يلـي 

 بمـا تـم مناقشـته واقـراره فـي االجتماعين.
ً
ملخصـا

جدول أعمال االجتماع:

الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابق.	 

سير عمل الصندوق.	 

استثمارات الصندوق. 	 

7
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التحديات التي يوجهه الصندوق	 

االطاع والموافقة على تعديات الشروط واالحكام	 

الموافقة والتوقيع على قرارات المجلس التي تم إقرارها بالتمرير إن وجدت.	 

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لألعضاء.	 

عرض مبادرات التسويق.	 

مستجدات مبادرات التسويق والعمل على رفع مستوى االشتراك في وحدات الصندوق.  	 

عرض تعديات مقترحة على مستندات الطرح. 	 

وضع خطة مستقبلية وهدف لتحسين أداء الصندوق.	 

ما يستجد من أعمال.	 

توصيات مجلس إدارة الصندوق.	 

قرارات المجلس / نتائج االجتماع:

تم االطاع على أداء الصندوق خال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة الصندوق.	 

 من األستاذ صالح الحناكي.	 
ً
تعديل عضوية مجلس إدارة الصندوق ليكون االستاذ عبدالمحسن الفارس بدال

عقد اجتماع مجلس ادارة بشكل ربع سنوي لمتابعة األداء واتخاذ التوصيات المناسبة. 	 

اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق تصويت الصناديق االستثمارية في الجمعيات العامة للشركات.	 

تعديات لغوية )تغييرات غير جوهرية( على مستندات الطرح.	 

الموفقة على التعديات الخاصة بمستندات الطرح )تغييرات واجبة االشعار(.	 

مدير الصندوق:ت( 

بيانات مدير الصندوق:( 1

شركة اإلنماء لاستثمار

ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 37 - 09134

الرياض، حي العليا، برج العنود، طريق الملك فهد.

ص.ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004413333

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:( 2

تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغال 

الفــرص االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام 

الصنــدوق قــدر اإلمــكان.

أداء الصندوق خالل الفترة:( 	

حقــق الصنــدوق عائــد صافــي بنســبة 6.55 % منــذ تأسيســه مــا يعــادل 3,402,675 ريــال. أمــا فيمــا يخــص 

أصــول الصنــدوق فقــد كان هنــاك اشــتراكات خــال فتــرة بعــد التشــغيل بمبلــغ 1,930,454.49 ريــال مــا يمثــل 

حوالــي نســبة 3.76 % مــن أصــول الصنــدوق كمــا فــي بدايــة التشــغيل.
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التحديات التي يوجهه الصندوق	 

االطاع والموافقة على تعديات الشروط واالحكام	 

الموافقة والتوقيع على قرارات المجلس التي تم إقرارها بالتمرير إن وجدت.	 

مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لألعضاء.	 

عرض مبادرات التسويق.	 

مستجدات مبادرات التسويق والعمل على رفع مستوى االشتراك في وحدات الصندوق.  	 

عرض تعديات مقترحة على مستندات الطرح. 	 

وضع خطة مستقبلية وهدف لتحسين أداء الصندوق.	 

ما يستجد من أعمال.	 

توصيات مجلس إدارة الصندوق.	 

قرارات المجلس / نتائج االجتماع:

تم االطاع على أداء الصندوق خال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة الصندوق.	 

 من األستاذ صالح الحناكي.	 
ً
تعديل عضوية مجلس إدارة الصندوق ليكون االستاذ عبدالمحسن الفارس بدال

عقد اجتماع مجلس ادارة بشكل ربع سنوي لمتابعة األداء واتخاذ التوصيات المناسبة. 	 

اعتماد السياسات المتعلقة بحقوق تصويت الصناديق االستثمارية في الجمعيات العامة للشركات.	 

تعديات لغوية )تغييرات غير جوهرية( على مستندات الطرح.	 

الموفقة على التعديات الخاصة بمستندات الطرح )تغييرات واجبة االشعار(.	 

مدير الصندوق:ت( 

بيانات مدير الصندوق:( 1

شركة اإلنماء لاستثمار

ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 37 - 09134

الرياض، حي العليا، برج العنود، طريق الملك فهد.

ص.ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004413333

www.alinmainvestment.com الموقع اإللكتروني

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:( 2

تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغال 

الفــرص االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام 

الصنــدوق قــدر اإلمــكان.

أداء الصندوق خالل الفترة:( 	

حقــق الصنــدوق عائــد صافــي بنســبة 6.55 % منــذ تأسيســه مــا يعــادل 3,402,675 ريــال. أمــا فيمــا يخــص 

أصــول الصنــدوق فقــد كان هنــاك اشــتراكات خــال فتــرة بعــد التشــغيل بمبلــغ 1,930,454.49 ريــال مــا يمثــل 

حوالــي نســبة 3.76 % مــن أصــول الصنــدوق كمــا فــي بدايــة التشــغيل.
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للتغييــرات التــي حدثــت علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق ومذكــرة المعلومــات او مســتندات الصنــدوق خــال ( 4

الفتــرة، نأمــل االطــاع علــى الملحــق )2( 

ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.( 5

اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا ( 6

الصنــدوق بشــكل كبيــر:

20 % من صافي العائد اليومي.صندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي

1.75 % من أصول الصندوق و 20 % رسوم أداء للعائد فوق 8 %صندوق سدرة للدخل

0.25 % من صافي أصول الصندوق.صندوق الباد للمرابحة بالريال السعودي

0.25 % من صافي أصول الصندوق.صندوق اتقان للمرابحات والصكوك

بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة، مبينــا بشــكل واضــح ماهيتهــا ( 7

وطريقــة االســتفادة منها: 

ال ينطبق لعدم وجود عموالت خاصة في شروط واحكام الصندوق.

مخالفات قيود االستثمار( 8

سبب التجاوزنوع التجاوزالتجاوز#

1
ارتفاع وزن االستثمار في األسهم المدرجة  1.06%  عن 

الحد األعلى 25 % )حاليا 22.5 % (
حركة سوق األسهمتجاوز سلبي

2
ارتفاع نسبة االستثمار في صندوق السيولة 1.13%  عن الحد 

األعلى 20 % )حاليا 18.6 %(
حركة سوق األسهمتجاوز سلبي

أمين الحفظث( 

بيانات أمين الحفظ. 1

شركة نمو المالية

“شــركة نمــو الماليــة لاستشــارات الماليــة” مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة 

الســعودية العربيــة 

المركز الرئيسي: حي المروج، طريق العليا العام

صندوق بريد 92350 الرياض 11653

هاتف:966114942444 +

فاكس: 966114944266 +

المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:

www.nomwcapital.com.sa

9

التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:. 2

األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:أ. 

 لائحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح ( 1
ً
 عــن التزاماتــه وفقــا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

، وُيعــّد 
ً
 ثالثــا

ً
المطبقــة ذات العاقــة، ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، ( 2
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الازمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول 

الصنــدوق.

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:	. 
ً
 ثالثا

ً
المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

1( حفظ أصول الصندوق.

2( حماية أصول الصندوق لصالح المشتركين بالوحدات.

3( حفظ مستندات الصندوق.

بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي: . 	

إصدار الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.  )1

سعر الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.   )2

المخالفات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.  )	

المحاسب القانوني:	. 

بيانات المحاسب القانوني  )1

بي أو دي د. محمد العمري وشركاءه 

المملكة العربية السعودية

ص.ب. 8736 الرياض 11492.

هاتف 0608 278 11 +966

فاكس 2883 278 11 +966

www.alamri.com  :الموقع االلكتروني

القوائم المالية:ح. 

نأمل االطاع على الملحق رقم )	(
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واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:. 2

األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:أ. 

 لائحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح ( 1
ً
 عــن التزاماتــه وفقــا

ً
ُيعــّد أميــن الحفــظ مســؤوال

، وُيعــّد 
ً
 ثالثــا

ً
المطبقــة ذات العاقــة، ســواٌء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا

 تجــاه مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق 
ً
أميــن الحفــظ مســؤوال

عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر الُمتعمــد.

 عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات، ( 2
ً
ُيعــدُّ أميــن الحفــظ مســؤوال

وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الازمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول 

الصنــدوق.

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:	. 
ً
 ثالثا

ً
المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

1( حفظ أصول الصندوق.

2( حماية أصول الصندوق لصالح المشتركين بالوحدات.

3( حفظ مستندات الصندوق.

بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي: . 	

إصدار الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.  )1

سعر الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.   )2

المخالفات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.  )	

المحاسب القانوني:	. 

بيانات المحاسب القانوني  )1

بي أو دي د. محمد العمري وشركاءه 

المملكة العربية السعودية

ص.ب. 8736 الرياض 11492.

هاتف 0608 278 11 +966

فاكس 2883 278 11 +966

www.alamri.com  :الموقع االلكتروني

القوائم المالية:ح. 

نأمل االطاع على الملحق رقم )	(
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ملحق )1(

سياسات التصويت

البيان

رقم السياسة: 1-0

التصنيف: سياسة عامة

مقدمة

تــم إعــداد سياســات حقــوق التصويــت )“السياســات”( لصنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي )“الصنــدوق”( المــدار من قبل شــركة اإلنماء لاســتثمار 

 للفقــرة )ج( مــن المــادة 53 مــن الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 1 – 193 – 2006 بتاريــخ 
ً
وفقــا

1424/6/19 هـــ )الموافــق 2006/7/15 م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1 – 61 – 2016 بتاريــخ 1437/8/16هـــ )الموافــق 

2016/5/23م(.

السياسات

ــح المســاهمون فــي الشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( حقــوق تصويــت بخصــوص 
َ
بشــكل عــام، ُيمن

أســهمهم. تســمح هــذه الحقــوق للمســاهمين بالتصويــت فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العامــة العاديــة وغيــر العاديــة علــى 

المســائل المعروضــة علــى جمعيــة المســاهمين. فــي بعــض الحــاالت، ســيقوم المســاهمون بــاإلدالء بأصواتهــم بالوكالــة بــدال مــن حضــور كل 

اجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين.

هــذا وتلتــزم أي شــركة مدرجــة )“شــركة” أو “الشــركة”( فــي تــداول باإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي لتــداول عــن أي دعــوة الجتمــاع 

الجمعيــات العامــة للمســاهمين العاديــة أو غيــر العاديــة مــع ذكــر المســائل التــي ســيتم مناقشــتها والتصويــت عليهــا مــن قبــل المســاهمين 

فــي االجتمــاع ذي العاقــة. ويتــم عــرض المســائل مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة على 

المســاهمين للتصويــت عليهــا.

 للصنــدوق صاحيــة ممارســة أيــة حقــوق تصويــت تمنــح للصنــدوق بصفتــه 
ً
يكــون لشــركة اإلنمــاء لاســتثمار )“مديــر الصنــدوق”( بصفتهــا مديــرا

)الصنــدوق( مالــكا لألســهم المدرجــة والتــي يقــوم الصنــدوق بتملكهــا مــن وقــت آلخــر )“األســهم”(. حيــث أن السياســة العامــة لمديــر 

الصنــدوق مبنيــة علــى ممارســة هــذه الحقــوق بمــا يتفــق مــع مصالــح الصنــدوق كتلــك التــي يحددهــا الشــخص المســؤول عــن التصويــت علــى 

األســهم وقــت اإلدالء باألصــوات. إال أنــه وفــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون مــن المصلحــة المثلــى لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق االمتنــاع عــن 

التصويــت حــول مســألة معينــة.

فيمــا يلــي بيــان بالسياســات التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد ممارســة أو عــدم ممارســة أيــة حقــوق تصويــت يمتلكهــا 

 لألســهم:
ً
الصنــدوق بصفتــه مالــكا
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) أ( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بالتصويت على المسائل الروتينية:

تتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة للشــركات المدرجــة عــادة مســائل اعتياديــة منهــا انتخــاب أعضاء مجلس 

إدارة للشــركة، وتعييــن المدققيــن الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم، واعتمــاد أو تعديــل برامــج تعويــض اإلدارة وإبــراء ذممهــم لســنة ماليــة 

محــددة، وتعديــل رســملة الشــركة )ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع تلــك التــي فــي حكمهــا مــن المســائل األخــرى والتــي يتــم عرضهــا عــادة 

فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة بـــ “المســائل الروتينيــة”(. مــن وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق، بحكــم أن مديــر الصندوق لن 

يقــوم بتبــوء أي منصــب إداري فــي الشــركة المدرجــة المســتثمر فيهــا مــن قبــل الصنــدوق، فــإن قــرار االســتثمار فــي أي شــركة مدرجــة 

يعتمــد بدرجــة معينــة علــى إدارة تلــك الشــركة وتقديرهــا وإدراكهــا لألعمــال المناطــة بهــا. وبالتالــي، فســوف يتــم بشــكل عــام التصويــت 

علــى المســائل الروتينيــة وفقــا لإلرشــادات التاليــة )“اإلرشــادات المتعلقــة بالتصويــت”( وهــي عبــارة عــن مبــادئ عامــة ســوف تســاعد فــي 

تحديــد قــرار التصويــت مــع أو ضــد باإلضافــة إلــى قــرار عــدم التصويــت علــى المســائل الروتينيــة:

مجلــس اإلدارة: ســيتم التصويــت )فــي حــال اكتمــال النصــاب القانونــي( علــى القــرارات التــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرة مجالــس إدارة    )1

الشــركات المدرجــة علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع المصالــح المثلــى للمســاهمين فــي الشــركة المدرجــة بشــكل عــام ولمالكــي الوحــدات 

فــي الصنــدوق بشــكل خــاص.

المدققــون وأتعــا	 المدقــق: بشــكل عــام، ســيتم دعــم توصيــات لجنــة المراجعــة للشــركة المتعلقــة بتعييــن مدققــي الحســابات    )2

 لمــا يتوافــق مــع أحــكام الحوكمــة الــواردة فــي نظــام الشــركات الســعودي والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 
ً
وأتعابهــم وذلــك وفقــا

مــن هيئــة الســوق الماليــة والتعاميــم ذات العاقــة الصــادرة منهــا.

تعويــض اإلدارة: بشــكل عــام، ســيتم دعــم ترتيبــات التعويــض المرتبطــة بــاألداء التجــاري واإلداري طويــل األجــل وتطــور حقــوق الملكيــة    )3

لألســهم. يجــب أن تحــث هــذه الترتيبــات اإلدارة علــى تحقيــق أهــداف األداء ونمــو حقوق ملكية األســهم في الشــركة لتحســين التوافق 

بيــن مصالــح اإلدارة ومصالــح المســاهمين. لــن يتــم دعــم خطــط خيــارات األســهم أو خطــط حوافــز اإلدارة التــي ال يتــم اإلفصــاح عــن 

تفاصيلهــا بشــكل كاف )أي حتــى يتــم إعطــاء المســاهمين معلومــات هامــة حــول طبيعــة ونطــاق خطــة خيــارات األســهم أو حوافــز 

اإلدارة( أو تلــك التــي تكــون ســخية بشــكل مفــرط.

4( التغييــرات فــي الرســملة: بشــكل عــام، ســيتم دعــم التغييــرات فــي الرســملة حيــن يتــم إثبــات أن الحاجــة المعقولــة للتغييــر هــي لصالــح 

أعمــال الشــركة. لــن يتــم دعــم التغييــرات التــي تــؤدي إلــى تخفيــف مفــرط لقيمــة األســهم المملوكــة مــن قبل المســاهمين المســجلين 

فــي ســجل الشــركة قبــل تاريــخ التغييــر فــي الرســملة. ســيؤخذ بعيــن االعتبــار اســتخدام العائــدات الناتجــة عــن أيــة زيــادة فــي رأس المــال 

فــي تحديــد فيمــا إذا كان ســيتم التصويــت لصالــح اقتــراح زيــادة رأس المــال أو ضــده.

5( سياســة عــدم التصويــت: علــى الرغــم مــن أنــه وبشــكل عــام ســوف يتــم التصويــت مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى المســائل المعروضــة 

علــى الجمعيــات العموميــة للمســاهمين للشــركات المدرجــة التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا وفقــا للنقــاط أعــاه، فقــد تكــون هنــاك 

حــاالت يكــون مــن المصلحــة المثلــى للصنــدوق التصويــت بطريقــة تختلــف عــن تلــك النقــاط )مثــا إذا قــام مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة 

ذات العاقــة باإلفصــاح عــن معلومــات خاطئــة أو بيانــات ومعلومــات غيــر واضحــة أو انحرفــت عــن أفضــل الممارســات المطبقــة أو عــن 

مصالــح المســاهمين فــي الشــركة المدرجــة(. ســوف يتــرك القــرار النهائــي حــول الطريقــة التــي ســيتم بهــا التصويــت مــن عدمــه علــى 

(، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح 
ً
تلــك المســائل للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق )كمديــر المحفظــة مثــا

المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.

) 	( اإلرشادات المتعلقة بالتصويت حول المسائل غير الروتينية:

يتــم تنــاول المســائل غيــر الروتينيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المســائل المتعلقــة باألعمــال الخاصــة بالشــركة أو تلــك التــي يطرحهــا المســاهمون 

فــي الشــركة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع التركيــز علــى التأثيــر المحتمــل للتصويــت علــى قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي الشــركة.
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) أ( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بالتصويت على المسائل الروتينية:

تتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة للشــركات المدرجــة عــادة مســائل اعتياديــة منهــا انتخــاب أعضاء مجلس 

إدارة للشــركة، وتعييــن المدققيــن الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم، واعتمــاد أو تعديــل برامــج تعويــض اإلدارة وإبــراء ذممهــم لســنة ماليــة 

محــددة، وتعديــل رســملة الشــركة )ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع تلــك التــي فــي حكمهــا مــن المســائل األخــرى والتــي يتــم عرضهــا عــادة 

فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة بـــ “المســائل الروتينيــة”(. مــن وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق، بحكــم أن مديــر الصندوق لن 

يقــوم بتبــوء أي منصــب إداري فــي الشــركة المدرجــة المســتثمر فيهــا مــن قبــل الصنــدوق، فــإن قــرار االســتثمار فــي أي شــركة مدرجــة 

يعتمــد بدرجــة معينــة علــى إدارة تلــك الشــركة وتقديرهــا وإدراكهــا لألعمــال المناطــة بهــا. وبالتالــي، فســوف يتــم بشــكل عــام التصويــت 

علــى المســائل الروتينيــة وفقــا لإلرشــادات التاليــة )“اإلرشــادات المتعلقــة بالتصويــت”( وهــي عبــارة عــن مبــادئ عامــة ســوف تســاعد فــي 

تحديــد قــرار التصويــت مــع أو ضــد باإلضافــة إلــى قــرار عــدم التصويــت علــى المســائل الروتينيــة:

مجلــس اإلدارة: ســيتم التصويــت )فــي حــال اكتمــال النصــاب القانونــي( علــى القــرارات التــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرة مجالــس إدارة    )1

الشــركات المدرجــة علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع المصالــح المثلــى للمســاهمين فــي الشــركة المدرجــة بشــكل عــام ولمالكــي الوحــدات 

فــي الصنــدوق بشــكل خــاص.

المدققــون وأتعــا	 المدقــق: بشــكل عــام، ســيتم دعــم توصيــات لجنــة المراجعــة للشــركة المتعلقــة بتعييــن مدققــي الحســابات    )2

 لمــا يتوافــق مــع أحــكام الحوكمــة الــواردة فــي نظــام الشــركات الســعودي والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 
ً
وأتعابهــم وذلــك وفقــا

مــن هيئــة الســوق الماليــة والتعاميــم ذات العاقــة الصــادرة منهــا.

تعويــض اإلدارة: بشــكل عــام، ســيتم دعــم ترتيبــات التعويــض المرتبطــة بــاألداء التجــاري واإلداري طويــل األجــل وتطــور حقــوق الملكيــة    )3

لألســهم. يجــب أن تحــث هــذه الترتيبــات اإلدارة علــى تحقيــق أهــداف األداء ونمــو حقوق ملكية األســهم في الشــركة لتحســين التوافق 

بيــن مصالــح اإلدارة ومصالــح المســاهمين. لــن يتــم دعــم خطــط خيــارات األســهم أو خطــط حوافــز اإلدارة التــي ال يتــم اإلفصــاح عــن 

تفاصيلهــا بشــكل كاف )أي حتــى يتــم إعطــاء المســاهمين معلومــات هامــة حــول طبيعــة ونطــاق خطــة خيــارات األســهم أو حوافــز 

اإلدارة( أو تلــك التــي تكــون ســخية بشــكل مفــرط.

4( التغييــرات فــي الرســملة: بشــكل عــام، ســيتم دعــم التغييــرات فــي الرســملة حيــن يتــم إثبــات أن الحاجــة المعقولــة للتغييــر هــي لصالــح 

أعمــال الشــركة. لــن يتــم دعــم التغييــرات التــي تــؤدي إلــى تخفيــف مفــرط لقيمــة األســهم المملوكــة مــن قبل المســاهمين المســجلين 

فــي ســجل الشــركة قبــل تاريــخ التغييــر فــي الرســملة. ســيؤخذ بعيــن االعتبــار اســتخدام العائــدات الناتجــة عــن أيــة زيــادة فــي رأس المــال 

فــي تحديــد فيمــا إذا كان ســيتم التصويــت لصالــح اقتــراح زيــادة رأس المــال أو ضــده.

5( سياســة عــدم التصويــت: علــى الرغــم مــن أنــه وبشــكل عــام ســوف يتــم التصويــت مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى المســائل المعروضــة 

علــى الجمعيــات العموميــة للمســاهمين للشــركات المدرجــة التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا وفقــا للنقــاط أعــاه، فقــد تكــون هنــاك 

حــاالت يكــون مــن المصلحــة المثلــى للصنــدوق التصويــت بطريقــة تختلــف عــن تلــك النقــاط )مثــا إذا قــام مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة 

ذات العاقــة باإلفصــاح عــن معلومــات خاطئــة أو بيانــات ومعلومــات غيــر واضحــة أو انحرفــت عــن أفضــل الممارســات المطبقــة أو عــن 

مصالــح المســاهمين فــي الشــركة المدرجــة(. ســوف يتــرك القــرار النهائــي حــول الطريقــة التــي ســيتم بهــا التصويــت مــن عدمــه علــى 

(، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح 
ً
تلــك المســائل للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق )كمديــر المحفظــة مثــا

المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.

) 	( اإلرشادات المتعلقة بالتصويت حول المسائل غير الروتينية:

يتــم تنــاول المســائل غيــر الروتينيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المســائل المتعلقــة باألعمــال الخاصــة بالشــركة أو تلــك التــي يطرحهــا المســاهمون 

فــي الشــركة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع التركيــز علــى التأثيــر المحتمــل للتصويــت علــى قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي الشــركة.
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وســوف يتــم أيضــا النظــر فــي اإلرشــادات أعــاه والمتعلقــة بالتصويــت فــي المســائل الروتينيــة عنــد تقريــر كيفيــة التصويــت حــول المســائل غير 

الروتينية.

) 	( التصويت على المسائل التي قد ينشأ عنها تضار	 في المصالح:

عندمــا يــؤدي تصويــت مديــر الصنــدوق أو وكيلــه علــى واحــدة أو أكثــر مــن المســائل الروتينيــة أو المســائل غيــر الروتينيــة المطروحــة للتصويت 

فــي اجتمــاع جمعيــة عامــة للشــركة إلــى نشــوء تضــارب محتمــل فــي المصالــح بيــن مديــر الصنــدوق والصنــدوق، فإنــه وألجــل تافــي تضــارب 

المصالــح آنــف الذكــر مــع وضــع مصالــح الصنــدوق فــي المرتبــة األولــى، فســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بالخطــوات التــي تضمــن أن التصويــت 

قــد تــم:

(، بحيــث يكــون 
ً
 للقــرار االســتثماري الخــاص بالشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق )كمديــر المحفظــة مثــا

ً
وفقــا   )1

غيــر متأثــر بــأي اعتبــارات عــدى تلــك التــي تصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.

 مــن أي تأثيــر مــن قبــل مديــر الصنــدوق أي مــن الشــركات التابعــة لــه وبــدون أخــذ أي اعتبــار لمصالــح مديــر الصنــدوق أو أي مــن 
ً
خاليــا   )2

الشــركات التابعــة لــه قبــل مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.

وفــي جميــع األحــوال، متــى مــا رأى الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق ضــرورة رفــع المســألة التــي قــد ينشــأ 

عنهــا تضــارب بيــن مصالــح مديــر الصنــدوق والصنــدوق لمجلــس إدارة الصنــدوق، ســيقوم أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين 

باألخــذ باالعتبــار تلــك المســألة والتوصيــة فــي شــأنها، مــع العلــم ً بــأن القــرار النهائــي المتعلــق بالتصويــت يرجــع للشــخص المكلــف 

بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق

) د( إدارة التصويت بالوكالة:

االلتــزام بسياســة التصويــت بالوكالــة: يتــم تزويــد كل شــخص أو كيــان يعهــد إليــه بالتصويــت بخصــوص األســهم المملوكــة للصنــدوق    )1

فــي الشــركات المدرجــة بنســخة عــن هــذه السياســة ويتوقــع منــه التصويــت وفقــا لهــذه السياســة فــي جميــع األوقــات. فــي حــال 

توقــع أي شــخص االنحــراف عــن السياســات المبينــة هنــا، ســيقوم بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن مديــر الصنــدوق قبــل 

التصويــت.

2( االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة: ســيتم االحتفــاظ بســجل بكافــة التوكيــات التــي تــم اســتامها وكافــة األصــوات التــي تــم اإلدالء 

بهــا )بمــا فــي ذلــك كيفيــة اإلدالء بتلــك األصــوات( مــن قبــل الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق. يتــم االحتفاظ 

بســجل التصويــت بالوكالــة وعرضــه علــى مجلــس إدارة الصنــدوق خــال اجتماعاتــه.

) هـ( قرار التصويت أو عدم التصويت حول المسائل الروتينية أو غير الروتينية:

يكــون للشــخص المســؤول عــن األســهم التــي تمنــح حــق التصويــت والمملوكــة مــن قبــل الصنــدوق حريــة اختيــار التصويــت أو عــدم التصويــت 

حــول المســائل الروتينيــة أو غيــر الروتينيــة، مــع إيــاء العنايــة الواجبــة لهــذه السياســة والمصلحــة المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه. 

فــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا ذلــك الشــخص أن التصويــت ليــس فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق، أو فــي الحــاالت التــي ال يؤدي 

فيهــا التصويــت إلــى إضافــة أيــة قيمــة، لــن يكــون هنــاك حاجــة للتصويــت.

) و( طرق حضور الجمعيات والتصويت:

تبعا للطرق المتوفرة، فقد يتم حضور أية جمعية و/أو التصويت على مسائلها )من قبل مدير الصندوق أو وكيله( بأحد الطرق التالية:

1( الحضور لموقع الجمعية والتصويت على مسائلها
2( الحضور لموقع الجمعية وعدم التصويت على مسائله

3( التصويت على مسائل الجمعية من خال القنوات االلكترونية المعتمدة
4( الحضور و/أو التصويت بأية طرق معتمدة أخرى غير تلك المذكورة أعاه.
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ملحق )2(

التغييرات على مستندات الصندوق

بعدقبلالتغيير

مراجع 
الحسابات

مراجع الحسابات – شركة برايس وترهاوس 
.)PWC( كوبرز

مراجع الحسابات - شركة الدكتور محمد العمري وشركاءه 
  .)BDO(

احقية مدير 
الصندوق في 

االشتراك

ال يحق لمدير الصندوق االشتراك في 
الصندوق.

يحق لمدير الصندوق االشتراك في الصندوق.

تم تغيير 
رئيس مجلس 

اإلدارة

األستاذ/ صالح بن عبدالله صالح الحناكي 
)رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير 

مستقل(

الدكتور / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن السويلم )رئيس 
مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(

تعديل مجلس 
اإلدارة

األستاذ/ صالح بن عبدالله صالح الحناكي ) عضو 
غير مستقل ( 

األستاذ / عبد المحسن عبد العزيز فارس الفارس )عضو غير 
مستقل(

مجلس إدارة 
الصندوق

د. يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة 
الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية:

األستاذ / صالح الحناكي عضو غير مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء العقاري.. 1
صندوق دانة الهدا العقاري.. 2
صندوق درة الهدا العقاري.. 3
صندوق اإلنماء إيوان العقاري.. 4
صندوق دانية مكة الفندقي.. 5
صندوق رياض التعمير العقاري األول.. 6
صندوق القيروان اللوجستي.. 7
صندوق ضاحية سمو العقاري.. 8
صندوق اإلنماء المدر للدخل.. 9

الدكتور / محمد السحيباني عضو مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية . 1
العقاري.

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 2
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 3
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال . 4

السعودي.
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 5
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 6

د. يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتين 
الصناديق االستثمارية اآلتية:

األستاذ / عبد المحسن الفارس عضو غير مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.. 1
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.. 2

الدكتور / محمد السحيباني عضو مستقل في الصناديق 
التالية:

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري.. 1
صندوق رياض التعمير العقاري االول.. 2
صندوق اإلنماء التعليمي.. 3
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.. 4
صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.. 5
صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد.. 6
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 7
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 8
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.. 9

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 10
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 11

المهندس / عبد الله بقشان عضو مستقل في الصناديق 
التالية:

صندوق اإلنماء العقاري.. 1
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

ملحق )2(

التغييرات على مستندات الصندوق

بعدقبلالتغيير

مراجع 
الحسابات

مراجع الحسابات – شركة برايس وترهاوس 
.)PWC( كوبرز

مراجع الحسابات - شركة الدكتور محمد العمري وشركاءه 
  .)BDO(

احقية مدير 
الصندوق في 

االشتراك

ال يحق لمدير الصندوق االشتراك في 
الصندوق.

يحق لمدير الصندوق االشتراك في الصندوق.

تم تغيير 
رئيس مجلس 

اإلدارة

األستاذ/ صالح بن عبدالله صالح الحناكي 
)رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضو غير 

مستقل(

الدكتور / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن السويلم )رئيس 
مجلس إدارة الصندوق وعضو غير مستقل(

تعديل مجلس 
اإلدارة

األستاذ/ صالح بن عبدالله صالح الحناكي ) عضو 
غير مستقل ( 

األستاذ / عبد المحسن عبد العزيز فارس الفارس )عضو غير 
مستقل(

مجلس إدارة 
الصندوق

د. يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة 
الصندوق اآلتين الصناديق االستثمارية اآلتية:

األستاذ / صالح الحناكي عضو غير مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء العقاري.. 1
صندوق دانة الهدا العقاري.. 2
صندوق درة الهدا العقاري.. 3
صندوق اإلنماء إيوان العقاري.. 4
صندوق دانية مكة الفندقي.. 5
صندوق رياض التعمير العقاري األول.. 6
صندوق القيروان اللوجستي.. 7
صندوق ضاحية سمو العقاري.. 8
صندوق اإلنماء المدر للدخل.. 9

الدكتور / محمد السحيباني عضو مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية . 1
العقاري.

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 2
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 3
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال . 4

السعودي.
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 5
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 6

د. يقع تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتين 
الصناديق االستثمارية اآلتية:

األستاذ / عبد المحسن الفارس عضو غير مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.. 1
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.. 2

الدكتور / محمد السحيباني عضو مستقل في الصناديق 
التالية:

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري.. 1
صندوق رياض التعمير العقاري االول.. 2
صندوق اإلنماء التعليمي.. 3
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.. 4
صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.. 5
صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد.. 6
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 7
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 8
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.. 9

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 10
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 11

المهندس / عبد الله بقشان عضو مستقل في الصناديق 
التالية:

صندوق اإلنماء العقاري.. 1
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

بعدقبلالتغيير

المهندس / عبد الله بقشان عضو مستقل 
في الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء العقاري.. 1

األستاذ / مازن بغدادي عضو غير مستقل في 
الصناديق التالية:

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 1
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 2
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال . 3

السعودي.
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 4
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 5

األستاذ / مازن بغدادي عضو غير مستقل في الصناديق 
التالية:

صندوق اإلنماء مكة العقاري.. 1
صندوق اإلنماء العقاري.. 2
صندوق دانة الهدا العقاري.. 3
صندوق درة الهدا العقاري.. 4
صندوق اإلنماء إيوان العقاري.. 5
صندوق دانية مكة الفندقي.. 6
صندوق رياض التعمير العقاري األول.. 7
صندوق القيروان اللوجستي.. 8
صندوق ضاحية سمو العقاري.. 9

صندوق اإلنماء المدر للدخل.. 10
صندوق اإلنماء الثريا العقاري.. 11
صندوق اإلنماء العقارية العقاري.. 12
صندوق اإلنماء عناية الوقفي.. 13
صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام.. 14
صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد.. 15
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.. 16
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية.. 17
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.. 18
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول.. 19
صندوق اإلنماء المتحفظ متعدد األصول.. 20

تم إعادة 
توزيع األصول 
بصورة أدق 

 لمتطلبات 
ً
تبعا

الئحة صناديق 
االستثمار.

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر ب. 

الصندوق فيها بشكل أساسي:
األسهم )وتشمل أسهم الشركات 	 

المدرجة والطروحات األولية وحقوق 
األولوية والطروحات المتبقية(. )0 % 

)% 25 -
النقد وصفقات المرابحة واالستثمارات 	 

في أسواق النقد. )0 % - 100 %(
صناديق المرابحة وأسواق النقد 	 

والصكوك. )0 % - 40 %(
صناديق المؤشرات المتداولة 	 

وصناديق االستثمار. )0 % - 15 %(
أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل 	 

)تشمل الصناديق العقارية المتداولة(. 
)% 80 - % 0(

استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال 	 
الجريء )0 % 30- %(

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها ب. 

بشكل أساسي:
األسهم )وتشمل أسهم الشركات المدرجة 	 

والطروحات األولية وحقوق األولوية والطروحات 
المتبقية(. )0 % - 30 %(

النقد، صفقات وصناديق المرابحة واستثمارات في 	 
أسواق النقد. )0 % - 100 %( 

الصكوك وصناديق الصكوك واي إصدارات مدرة للدخل 	 
الثابت. )0 % - 60 %( 

صناديق المؤشرات المتداولة. )0 % - 40 %(	 
أصول وصناديق عقارية مدرة للدخل )تشمل الصناديق 	 

العقارية المتداولة(. )0 % - 80 %(
استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء 	 

)مباشرة( او من خال الصناديق. )0 % - 30 %(
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

بعدقبلالتغيير

تم إعادة 
تحديد القيود 
بصورة أدق 

 لمتطلبات 
ً
تبعا

الئحة صناديق 
االستثمار

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
قيود االستثمار:

لن يتملك الصندوق أكثر من )5 %( من أوراق 
مالية صادرة من   صدر واحد.

لن يتجاوز االستثمار في الصندوق ط. 
الواحد ما نسبته )20 %( من قيمة أصول 

الصندوق في وحدات صندوق آخر، ولن 
يتجاوز استثمار مدير الصندوق في 
وحدات صناديق االستثمار العقارية 

المتداولة ما نسبته( 50 %) من أصول 
الصندوق.

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
قيود االستثمار:

لن يتملك الصندوق أكثر من )10 %( من أوراق مالية صادرة 
من مصدر واحد

لن يتجاوز االستثمار في الصندوق الواحد ما نسبته )25 ط. 
%( من قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق آخر، 

ولن يتجاوز استثمار مدير الصندوق في وحدات صناديق 
االستثمار العقارية المتداولة ما نسبته( 50 % )من أصول 

الصندوق.

تغيير رسوم 
أمين الحفظ 

لتخفيض 
التكلفة

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 5
.
ً
مصاريف خدمات الحفظ: 200,000 سنويا

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 5
سوف يتم احتساب االتعاب بنسبة )10( نقاط أساس 

 من األصول المدرجة، على ان ال تتجاوز االتعاب 
ً
سنويا

 وقدرة )100,000( فقط مائة ألف ريال.
ً
مبلغا
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التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

بعدقبلالتغيير

تم إعادة 
تحديد القيود 
بصورة أدق 

 لمتطلبات 
ً
تبعا

الئحة صناديق 
االستثمار

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
قيود االستثمار:

لن يتملك الصندوق أكثر من )5 %( من أوراق 
مالية صادرة من   صدر واحد.

لن يتجاوز االستثمار في الصندوق ط. 
الواحد ما نسبته )20 %( من قيمة أصول 

الصندوق في وحدات صندوق آخر، ولن 
يتجاوز استثمار مدير الصندوق في 
وحدات صناديق االستثمار العقارية 

المتداولة ما نسبته( 50 %) من أصول 
الصندوق.

سياسات االستثمار وممارساته:. 2
قيود االستثمار:

لن يتملك الصندوق أكثر من )10 %( من أوراق مالية صادرة 
من مصدر واحد

لن يتجاوز االستثمار في الصندوق الواحد ما نسبته )25 ط. 
%( من قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق آخر، 

ولن يتجاوز استثمار مدير الصندوق في وحدات صناديق 
االستثمار العقارية المتداولة ما نسبته( 50 % )من أصول 

الصندوق.

تغيير رسوم 
أمين الحفظ 

لتخفيض 
التكلفة

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 5
.
ً
مصاريف خدمات الحفظ: 200,000 سنويا

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:. 5
سوف يتم احتساب االتعاب بنسبة )10( نقاط أساس 

 من األصول المدرجة، على ان ال تتجاوز االتعاب 
ً
سنويا

 وقدرة )100,000( فقط مائة ألف ريال.
ً
مبلغا
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(

 صندوق اإلنماء وريف الوقفي
 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 املستقل مراجع الحساباتالقوائم املالية وتقرير 
 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 

 

1 
 

 صفحة الفهرس

 املستقل مراجع الحسابات تقرير
2-5 

 6 قائمة املركز املالي 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 7 

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات
8 

 قائمة التدفقات النقدية 
9 

  إيضاحات حول القوائم املالية
10-22 
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 صندوق اإلنماء وريف الوقفي
 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 املستقل مراجع الحساباتالقوائم املالية وتقرير 
 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 

 

1 
 

 صفحة الفهرس

 املستقل مراجع الحسابات تقرير
2-5 

 6 قائمة املركز املالي 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 7 

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات
8 

 قائمة التدفقات النقدية 
9 

  إيضاحات حول القوائم املالية
10-22 
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 اإلنماء وريف الوقفيصندوق 
  قائمة املركز املالي

 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 الريال السعود  ما لم ينص على خالف ذلك(ب)جميع املبالغ 
 

 جزءا  ال يتجزأ من اذه القوائم املالية. 18إلى رقم  1 عتبر اإليضاحات من رقم 
6 

 

  
 إيضاح

 ديسمبر 31 
 م2019

    األصول 
 433,371  6 نقد وما يعادله

 44.660.513  7 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 11.443.897  8 استثمارات بالتنلفة املطفأة

 15.467   أرباحتوزيعات 

 56.553.248   األصول  إجمالي

    

     االلتزامات

 605,197  9 والتزامات أخرم  مستحقات

 3.402.475  11 ارباح مستحقةتوزيع 

 4.007.672   االلتزامات  إجمالي
    

 52.545.576   صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات
    

 5,254,558   الوحدات املصدرة )عدد(

    

 10  13 صافي قيمة األصول للوحدة 
 

 

 

 

 

 

 صندوق اإلنماء وريف الوقفي 
 قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر

  2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 الريال السعود  ما لم ينص على خالف ذلك(ب)جميع املبالغ 

 

 جزءا  ال يتجزأ من اذه القوائم املالية. 18إلى رقم  1 عتبر اإليضاحات من رقم 
7 

 

 
 

 إيضاح

 للفترة من 
 إلى 2018نوفمبر  1من  

 2019ديسمبر  31
    

    الدخل من االستثمارات
 560,104   االرباح دخل توزيع

 2.971.413  7.4 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح والخسارة
 556.918   املرابحةإيداعات الدخل من 

     110.548   الدخل من الصنوه
   4.198.983 

    املصاريف
 (484,828)   أ عاب إدارة

 (8,550)   مصاريف الوساطة
 (303,130)   مصاريف أخرم 

 (796,508)   إجمالي املصاريف
    

 3.402.475   صافي الدخل خالل الفترة
    

 -   الدخل الشامل األخر 
 3.402.475   إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة 
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 صندوق اإلنماء وريف الوقفي 
 قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر

  2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 الريال السعود  ما لم ينص على خالف ذلك(ب)جميع املبالغ 

 

 جزءا  ال يتجزأ من اذه القوائم املالية. 18إلى رقم  1 عتبر اإليضاحات من رقم 
7 

 

 
 

 إيضاح

 للفترة من 
 إلى 2018نوفمبر  1من  

 2019ديسمبر  31
    

    الدخل من االستثمارات
 560,104   االرباح دخل توزيع

 2.971.413  7.4 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح والخسارة
 556.918   املرابحةإيداعات الدخل من 

     110.548   الدخل من الصنوه
   4.198.983 

    املصاريف
 (484,828)   أ عاب إدارة

 (8,550)   مصاريف الوساطة
 (303,130)   مصاريف أخرم 

 (796,508)   إجمالي املصاريف
    

 3.402.475   صافي الدخل خالل الفترة
    

 -   الدخل الشامل األخر 
 3.402.475   إجمالي الدخل الشامل خالل الفترة 
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 للفترة من إيضاح 
 إلى 2018نوفمبر  1من 
 2019ديسمبر  31

   
 -  م2018 نوفمبر  1 قيمة األصول في

   
   التغيرات التشغيلية

 3.402.475   إجمالي الدخل الشامل خالل الفترةالربح و 

   

 (3.402.475) 11 توزيع األرباح

   
   التغيرات من معامالت الوحدات
 52,545,576  متحصالت من إصدار وحدات 

 م2019 ديسمبر  31في  صافي قيمة األصول 
 52.545.576 

 معامالت الوحدات

 كما يلي: ديسمبر 31ملخص معامالت الوحدات للفترة املنتهية في 

 للفترة من 
 إلى 2018نوفمبر  1من 
 2019ديسمبر  31

 الوحدات 
 - م2018 نوفمبر  1 الوحدات في

 5,254,558 الوحدات املصدرة 

 5,254,558 م2019 ديسمبر  31الوحدات في 
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 إيضاح

 للفترة من
 إلى 2018نوفمبر  1من 
 2019ديسمبر  31

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 3.402.475  خالل الفترة  الربح

   تعديالت لـ:

 (2.427.607) 7.4 مناسر غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (560,104)  رباحدخل توزيعات األ 

 (556.918)  املرابحة  إيداعاتدخل من 

 (110.548)  دخل من الصنوه 
  (252,702) 

   التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

 (42.232.906)  صافي -االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 (11.383.797)  االستثمارات بالتنلفة املطفأة

 605,197  أ عاب إدارية مستحقة وااللتزامات األخرم 

 (53.264.208)  األنشطة التشغيلية املستخدم فيالنقد 

 544.637   ارباح مستلمةتوزيعات 

 607.366  املرابحة و الصنوه من إيداعاتدخل عموالت مستلمة 

 (52,112,205)  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 52,545,576  وحدات متحصالت من إصدار

 52,545,576  األنشطة التمويلية في املستخدمصافي النقد 
   

 433,371  صافي التغير في النقد وما يعادله

 -  2018نوفمبر  1النقد وما يعادله في 

 433,371 6 2019ديسمبر  31النقد وما يعادله في نهاية السنة 
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 52,545,576  وحدات متحصالت من إصدار
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 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 السعود  ما لم ينص على خالف ذلك()جميع املبالغ بالريال  

 

10 

 نبذة عامة .1
ستثمار تفاقية بيق شركة اإلنماء لال وجر اصندوق اإلنماء وريف الوقفي )"الصندوق"( او صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بم

"( ومؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية )"اليهة املصرف)"مدير الصندوق"(، شركة تامعة ملصرف اإلنماء )"
ا ألحنام الشريعة   اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدم مدير الصندوق.املستفيدة"( في الصندوق وفق 

تنمية ب ؛الرعاية الصحيةاملشاركة في دعم يز الدور التنمو  لألوقاف الخاصة؛ بصندوق استثمار  وقفي عام مفتوح، يهدف إلى  عز 
ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل املوقوف،  ،األصول املوقوفة للصندوق واستثماراا بما يحقق مبدأ التنافل االجتماعي

زيع  سبة من العوائد حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس املال املوقوف، وتو 
ومستمر على مصارف الوقف املحددة للصندوق واملمثلة في الخدمات الصحية والطبية من خالل اليهة  ا،سنوي)غلة الوقف( 

املستفيدة مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية، وتلتزم اليهة املستفيدة بصرف غلة الوقف على الخدمات الصحية 
 والطبية. 

 11اا )املوافق1439رمضاق  27بتاريخ  -(3-5-4234-18رقم ) خطابهاالصندوق في منحت ايةة السوق املالية املوافقة على إ شاء 
ا املوافقة من و م(.  2018نوفمبر  1اا )املوافق 1440صفر  23بدأ الصندوق عملياته في و م(. 2018يونيو  حصل الصندوق أيض 

م( عند جمع التمويل  2018مايو  23وافق اا )امل 1439رمضاق  8بتاريخ  5/1/116الهيةة العامة لألوقاف من خالل رسالته رقم 
 العام عن الوقف.

عند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أق الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناء على ذلك، يعد مدير 
 الصندوق. أصول وريف الخيرية مالني  إقعالوة على ذلك، و  الصندوق قوائم مالية منفصلة للصندوق.

 لنظاميةاللوائح ا .2
ذ  الحية  3يخضع الصندوق ألحنام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن ايةة السوق املالية )"الهيةة"( بتاريخ 

اا )املوافق 1437شعباق  16(. والتي تم  عديلها بقرار مجلس ايةة السوق املالية والصادر بتاريخ 2006ديسمبر  24اا )املوافق  1427
 (.2016مايو  23

 
 أسس اإلعداد .3

 
 االلتزام قائمة3-1

املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات  تقاريرلل ةالدولي رييالمعلوفقا  اذه القوائم املالية  تم إعداد
 .األخرم املعتمدة من الهيةة السعودية للمحاسبيق القانونييق

، وملخص ومذكرة املعلوماتوأحنامه، ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن ايةة السوق املالية وشروط الصندوق  
 .وعرضها فيما يتعلق بلعداد القوائم املالية املوجزة )يشار إليها مجتمعة با"الشروط واألحنام"( ساسيةاملعلومات األ 

 
 أساس القياس 3-2

باستثناء االستثمارات املقاسة  ،باستخدام مبدأ االستحقاق املحاسبي ،املالية على أساس التنلفة التاريخية القوائمتم إعداد اذه 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وباستخدام مفهوم االستمرارية.

املتداولة وغير املتداولة مشنل  االلتزاماتو  صول ال يوجد لدم للصندوق دورة  شغيلية يمكن  عريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض األ 
تصنف االستثمارات حسر ترتير السيولة. ومع ذلك، االلتزامات  و صول األ  منفصل في قائمة املركز املالي. وعوضا  عن ذلك،  عرض

ا لنموذج العمل التجار  إلدارة اذه االستثمارات. ا على أنها غير متداولة نظر   في الصناديق الخاصة عموم 
 العرض والنشاطعملة  3-3

 تم عرض اذه القوائم املالية بالريال السعود  والذ  يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. 

السنة املالية 3-4  
 1باستثناء الفترة املالية األولى والتي بدأت في  ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق في 

  م.2019ديسمبر  31)تاريخ إ شاء الصندوق( وانتهت في  2018نوفمبر 
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 )تتمة( أسس اإلعداد

 استخدام األحكام والتقديرات 3-5
في سياق األعمال العادية، يتطلر إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحنام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق 

 واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن اذه التقديرات. والدخل، لألصول، وااللتزامات،السياسات وعلى املبالغ املبينة 
يتم إعادة التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها و يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. و  

بالنسبة للقوائم املالية  مهمةالنطاقات الرئيسية التي تنوق فيها التقديرات واألحنام إق  مراجعة التقديرات وفي السنوات التالية لها.
 طبق الحكم في تطبيق السياسات املحاسبية كما يلي:للصندوق أو عندما ي

 املعايير الجديدة والتعديالت .4
 في ما يلي املعايير والتعديالت والتفسيرات اليديدة الفعالة ألول مره في اذه القوائم املالية, وليس لها تأثير جوار  على الصندوق: 

 
 يالت املتعلقة بميزات الدفع املقدم مع التعويض السلبي.التعد –األدوات املالية  9املعيار الدولي للتقرير املالي 

 
 املعايير الصادرة لكنها غير سارية املفعول حتى االن

 تعديالت أخرى 
 فيما يلي التعديالت على املعايير غير سارية املفعول ومن غير املتوقع أق ينوق لها تأثير مهم على القوائم املالية للصندوق:

 مةاملهالسياسات املحاسبية  .5
 يعادلهالنقد وما 

ملدة ثالثة أشهر  يأصل باستحقاقمرابحة  وإيداعات الوسيط وحساب مع الحسابات اليارية مع البنوه من يعادلهالنقد وما  يتنوق 
 أو أقل.

 
 األدوات املالية

 االعتراف املبدئي والقياس 
في تاريخ املتاجرة )أ  التاريخ الذ  ينفذ فيه  لألصول املاليةاملنتظمة  والبيعجميع عمليات الشراء االعتراف بيتم االعتراف / إلغاء 

في اإلطار الزمني صول والتي تتطلر  سوية األ  ،بطريقة منتظمةأو بيعها  األصول املالية(. شراء أو بيعها صول الصندوق شراء األ 
 املحدد مشنل عام عن طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.

( يتم الربح او الخسارةاملحددة بالقيمة العادلة من خالل  االلتزاماتو  صول ملالية األخرم )بما في ذلك األ ا األصول وااللتزامات جميع
ا في تاريخ ا في األحنام التعاقدية لألداة. العملية ذات العالقة  سييلها مبدئي   الذ  يصبح فيه الصندوق طرف 

ا بالقيمة العادلة. يتم احتساب تناليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على  االلتزاماتو  صول يتم قياس األ  املالية مبدئي 
 صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة. بالنسبة ليميع األ  االلتزاماتاملالية أو  صول األ 
املالية، حسر  االلتزاماتضافة تناليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو تتم إو  األخرم،املالية  االلتزاماتو 

 .املبدئي، عند االعتراف االقتضاء
 باألصول املاليةاالعتراف  إلغاء
 صول عند نقل األ  ، أواألصول املاليةاملالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  صول األ ب إلغاء االعترافيتم 

  املالية وكافة املخاطر واملنافآت.

 متعلقة باملواضيع التاليةتعديالت  تاريخ السريان
 واإليضاحات وتوضيح معض املفاايم -عرض القوائم املالي  1معيار املحاسبة الدولي  2020يناير  1

السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء وتوضيح معض  8معيار املحاسبة الدولي  2020يناير  1
 املفاايم



27

  صندوق اإلنماء وريف الوقفي
  إيضاحات حول القوائم املالية

 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 السعود  ما لم ينص على خالف ذلك()جميع املبالغ بالريال  

 

11 

 )تتمة( أسس اإلعداد

 استخدام األحكام والتقديرات 3-5
في سياق األعمال العادية، يتطلر إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحنام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق 

 واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن اذه التقديرات. والدخل، لألصول، وااللتزامات،السياسات وعلى املبالغ املبينة 
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في تاريخ املتاجرة )أ  التاريخ الذ  ينفذ فيه  لألصول املاليةاملنتظمة  والبيعجميع عمليات الشراء االعتراف بيتم االعتراف / إلغاء 

في اإلطار الزمني صول والتي تتطلر  سوية األ  ،بطريقة منتظمةأو بيعها  األصول املالية(. شراء أو بيعها صول الصندوق شراء األ 
 املحدد مشنل عام عن طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.

( يتم الربح او الخسارةاملحددة بالقيمة العادلة من خالل  االلتزاماتو  صول ملالية األخرم )بما في ذلك األ ا األصول وااللتزامات جميع
ا في تاريخ ا في األحنام التعاقدية لألداة. العملية ذات العالقة  سييلها مبدئي   الذ  يصبح فيه الصندوق طرف 

ا بالقيمة العادلة. يتم احتساب تناليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على  االلتزاماتو  صول يتم قياس األ  املالية مبدئي 
 صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة. بالنسبة ليميع األ  االلتزاماتاملالية أو  صول األ 
املالية، حسر  االلتزاماتضافة تناليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو تتم إو  األخرم،املالية  االلتزاماتو 

 .املبدئي، عند االعتراف االقتضاء
 باألصول املاليةاالعتراف  إلغاء
 صول عند نقل األ  ، أواألصول املاليةاملالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  صول األ ب إلغاء االعترافيتم 

  املالية وكافة املخاطر واملنافآت.

 متعلقة باملواضيع التاليةتعديالت  تاريخ السريان
 واإليضاحات وتوضيح معض املفاايم -عرض القوائم املالي  1معيار املحاسبة الدولي  2020يناير  1

السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء وتوضيح معض  8معيار املحاسبة الدولي  2020يناير  1
 املفاايم
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 السياسات املحاسبية الهامة)تتمة(
 املالية صول التصنيف والقياس املبدئي لل 

 (.االقتضاءاملالية مبدئيا  بالقيمة العادلة املعدلة لتناليف املعاملة )عند  صول يتم قياس جميع األ 
 املحددة التالية:إلى الفةات  املالية، صول يتم تصنيف األ 

  التنلفة املطفأة 
 القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
  الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل 

 أدوات الدين
، ، والشركاتوالصنوه الحنومية ،مثل القروض املصدر،أدوات الدين تي تلك األدوات التي تلبي  عريف االلتزام املالي من وجهة نظر 

 املرابحة.و 
 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:و 
 املالية صول في إدارة األ  الصندوق  أعمالنموذج  (أ
 املالية. صول لأل  ةخصائص التدفق النقد  التعاقدي (ب

 التكلفة املطفأة 
فقط مدفوعات  حيث تمثل اذه التدفقات النقدية ،لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ؛املحتفظ بها صول يتم قياس األ 

 صول يتم  عديل القيمة الدفترية لهذه األ و بالتنلفة املطفأة.  من خالل األرباح والخسائر، والتي لم يتم تحديداا رأس املال واألرباح
األصول يتم إدراج إيرادات األرباح من اذه و من قبل أ  مخصصات خسائر ائتماق متوقعة معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة. 

 العموالت الخاصة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. دخلفي " املالية
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة 

لألصول املالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول، حيث تمثل التدفقات النقدية  صول األ 
لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة  ،،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحددرأس املال والربح فقط والتي ال  مدفوعات

يتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل األخر، باستثناء إثبات أرباح و من خالل الدخل الشامل األخر. 
يتم إثبات إيرادات العموالت ومناسر وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التنلفة املطفأة لألداة في قائمة و . هأو خسائر الهبوط 

استبعاد أصل مالي، يتم إعادة تصنيف املناسر أو الخسائر املتراكمة املثبتة مسبقا  في الدخل الشامل  وعنداألرباح والخسائر. 
املالية في "إيرادات العموالت" باستخدام  صول يتم إدراج الربح من اذه األ و والخسائر. األخر من حقوق امللكية إلى قائمة األرباح 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
  الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل 

بالقيمة العادلة  تصنف ، بلاملالية التي بالتنلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرصول األ ال يتم تصنيف 
يتم إظهار الربح أو الخسارة من استثمار الديوق الذ  يتم قياسه بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و من خالل الربح أو الخسارة. 

العموالت" باستخدام طريقة معدل الفائدة  دخلاملالية في " صول يتم إدراج الربح من اذه األ و الشامل في السنة التي تنشأ فيها. 
 لي.الفع

 أدوات امللكية
أدوات حقوق امللكية تي أدوات تلبي  عريف حقوق امللكية من منظور املصدر. أ  األدوات التي ال تحتو  على التزام  عاقد  بالدفع 

 تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.و وتثبت وجود فائدة متبقية في صافي أصول املصدر. 
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 املحاسبية الهامة)تتمة(السياسات 
وق ، باستثناء الحاالت التي تنلعادلة من خالل الربح أو الخسارة، يقيس الصندوق جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة امعد ذلك

ل ،  عييق استثمار في األسهم بالقيمة العادلة مشنل ال رجعة فيه من خالاملبدئي، عند االعتراف فيها إدارة الصندوق قد اختارت

تتمثل سياسة الصندوق في  عييق االستثمارات في األسهم على أنها القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر و إيرادات شاملة أخرم. 

يتم إدراج مناسر  ،الخيار عند استخدام اذاو عوائد االستثمار. عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرم غير توليد 

ا إلى  ،وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر بما في ذلك عند  الخسارة،الربح أو  قائمةوال يتم إعادة تصنيفها الحق 

القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( مشنل منفصل عن التغيرات األخرم في  االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض

ا على اذه  األرباح،ة. توزيعات القيمة العادل  لدخالدخل على أنها " قائمةيستمر االعتراف بها في  االستثمارات،عندما تمثل عائد 

 املدفوعات." عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي توزيعات

 األصول املاليةقيمة  انخفاض
نموذج  -مستقبلية للتعرف على خسائر االئتماق املتوقعة ، يستخدم الصندوق معلومات 9عيار الدولي للتقارير املالية بموجر امل

 خسارة االئتماق املتوقعة.
يأخذ الصندوق في االعتبار مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتماق وقياس خسائر االئتماق املتوقعة، بما في 

التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية  ذلك األحداث املاضية، والظروف الحالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة
 املستقبلية لألداة.

 يتم التمييز بيق: التطلعيعند تطبيق اذا النهج 
  منخفضة  ائتمانيةاملبدئي أو التي تتمتع بخاطر  االعترافمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي لم تتداور مشنل ملحوظ في جوداها

 )املرحلة األولى( و

  منخفضة  االئتمانيةاملبدئي والتي لم تكن مخاطراا  االعترافمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي تداورت مشنل ملحوظ في جوداها
 )املرحلة الثانية(.

  "من  في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أ  االنخفاضالتي لديها دليل موضوعي على  األصول املالية غطي "املرحلة الثالثة
 في اذه الفةة. أصول الصندوق 

متوقعة مدم الحياة" للفةة  ائتمانيةاملتوقعة" للفةة األولى بينما يتم إثبات "خسائر  االئتمانيةشهرا  من الخسائر  12يتم إثبات "
  .والثالثة الثانية

على مدم العمر املتوقع لألداة  ئتمانيةاال املرجح للخسائر  االحتمالاملتوقعة من خالل تقدير  االئتمانيةيتم تحديد مقياس الخسائر 
 املالية. 

 االلتزامات املاليةتصنيف وقياس  
، سواء تم إصدار في املستقبل مقابل خدمات مستلمة أساس االستحقاق للمبالغ الواجر دفعها بااللتزامات علىيتم االعتراف 

 فاتورة من ِقبل املورد أم ال.
ا يتم قياس  ، يتم  عديلها لتغطية تناليف املعاملة ما لم يقم الصندوق بالقيمة العادلة، وعند االقتضاءااللتزامات املالية مبدئي 

املالية بالتنلفة املطفأة باستخدام االلتزامات ، يتم قياس معد ذلك. بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 املحاسبية الهامة)تتمة(السياسات 
وق ، باستثناء الحاالت التي تنلعادلة من خالل الربح أو الخسارة، يقيس الصندوق جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة امعد ذلك

ل ،  عييق استثمار في األسهم بالقيمة العادلة مشنل ال رجعة فيه من خالاملبدئي، عند االعتراف فيها إدارة الصندوق قد اختارت

تتمثل سياسة الصندوق في  عييق االستثمارات في األسهم على أنها القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر و إيرادات شاملة أخرم. 

يتم إدراج مناسر  ،الخيار عند استخدام اذاو عوائد االستثمار. عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرم غير توليد 

ا إلى  ،وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر بما في ذلك عند  الخسارة،الربح أو  قائمةوال يتم إعادة تصنيفها الحق 

القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( مشنل منفصل عن التغيرات األخرم في  االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض

ا على اذه  األرباح،ة. توزيعات القيمة العادل  لدخالدخل على أنها " قائمةيستمر االعتراف بها في  االستثمارات،عندما تمثل عائد 

 املدفوعات." عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي توزيعات

 األصول املاليةقيمة  انخفاض
نموذج  -مستقبلية للتعرف على خسائر االئتماق املتوقعة ، يستخدم الصندوق معلومات 9عيار الدولي للتقارير املالية بموجر امل

 خسارة االئتماق املتوقعة.
يأخذ الصندوق في االعتبار مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتماق وقياس خسائر االئتماق املتوقعة، بما في 

التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية  ذلك األحداث املاضية، والظروف الحالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة
 املستقبلية لألداة.

 يتم التمييز بيق: التطلعيعند تطبيق اذا النهج 
  منخفضة  ائتمانيةاملبدئي أو التي تتمتع بخاطر  االعترافمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي لم تتداور مشنل ملحوظ في جوداها

 )املرحلة األولى( و

  منخفضة  االئتمانيةاملبدئي والتي لم تكن مخاطراا  االعترافمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي تداورت مشنل ملحوظ في جوداها
 )املرحلة الثانية(.

  "من  في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أ  االنخفاضالتي لديها دليل موضوعي على  األصول املالية غطي "املرحلة الثالثة
 في اذه الفةة. أصول الصندوق 

متوقعة مدم الحياة" للفةة  ائتمانيةاملتوقعة" للفةة األولى بينما يتم إثبات "خسائر  االئتمانيةشهرا  من الخسائر  12يتم إثبات "
  .والثالثة الثانية

على مدم العمر املتوقع لألداة  ئتمانيةاال املرجح للخسائر  االحتمالاملتوقعة من خالل تقدير  االئتمانيةيتم تحديد مقياس الخسائر 
 املالية. 

 االلتزامات املاليةتصنيف وقياس  
، سواء تم إصدار في املستقبل مقابل خدمات مستلمة أساس االستحقاق للمبالغ الواجر دفعها بااللتزامات علىيتم االعتراف 

 فاتورة من ِقبل املورد أم ال.
ا يتم قياس  ، يتم  عديلها لتغطية تناليف املعاملة ما لم يقم الصندوق بالقيمة العادلة، وعند االقتضاءااللتزامات املالية مبدئي 

املالية بالتنلفة املطفأة باستخدام االلتزامات ، يتم قياس معد ذلك. بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 الهامة)تتمة( السياسات املحاسبية
 قياس القيمة العادلة

لقيمة العادلة تي القيمة التي يتم استالمها عند بيع أصول أو سداد التزامات بموجر معاملة نظامية بيق متعامليق في السوق بتاريخ ا
القيمة العادلة لاللتزام تي كثر فائدة الذ  يمتلكه الصندوق في ذلك التاريخ. املال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األ سفي رأ القياس

 التي  عكس مخاطر عدم األداء.
الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املتوفر في السوق النشط لتلك األداة. يعتبر السوق  شط في حالة حدوث  يقيس
درجة في السوق ألدوات املالصندوق ا ويقيسلتوفير معلومات عن السعر مشنل مستمر.  مالت لألصل أو االلتزام بحيم كافمعا

 ق السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.، أل النشط مسعر السوق 
 مقاصة األدوات املالية 

مي ملزم لتسوية املبالغ ، وعند وجود حق نظاااللتزاماتو  صول املالية ويدرج الصافي في قائمة األ االلتزامات و  صول تتم مقاصة األ 
 في آق واحد. االلتزاماتو سديد  صول على أساس الصافي من أجل بيع األ االلتزامات مع صول ينوق اناه نية لتسوية األ املثبتة، 

 الحقوق العائدة إلى مالكي الوحدات
يصنف الصندوق و  . تتنوق من وحدات قابلة لالسترداد وأرباح متراكمة حققها الصندوق  صافي األصول املنسوبة إلى مالني الوحدات 

 كأداة حقوق ملكية كما يلي: وحداته القابلة لالسترداد

 وحدات (أ)
يصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق و م طلبات لالكتتاب فيه. ستالا  تم لذاالسمية المكتتبة بقيمة ات الوحدايتم تسجيل 

في حالة دوق لصنا أصول صافي ق بحصة تناسبیة مللحامل یسمح  ملكية إذا كانت الوحدات  شتمل على جميع امليزات التالية:
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 الصندوق.
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 تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
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 )تتمة(املهمةحاسبية السياسات امل

 للوحدةصول صافي قيمة األ 
 أصول للوحدة املدرجة في قائمة املركز املالي ويتم احتسابها عن طريق قسمة صافي قيمة صول يتم اإلفصاح عن صافي قيمة األ 

بتقسيم صافي القيمة يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم و الصندوق على عدد الوحدات املصدرة في نهاية الفترة. 
ا م ها الخصوم( على إجمالي عدد الوحدات املستحقة في يوم التقييم.  لألصول )القيمة العادلة إلجمالي األصول مطروح 

 
 باإليرادات االعتراف

 اإليرادات من االستثمارات في عقود املرابحة على أساس العائد الفعلي.ب االعترافيتم 
 .املحققة عن استثمارات املتاجرة على أساس املتوسط املرجح للتنلفة األرباح والخسائرب االعترافتم 
 أرباح األسهم محقق(. استالمأرباح األسهم عند اإلعالق ع ها )أ  عندما ينوق حق الصندوق في ب االعترافيتم 

 توزيع األرباح
ا لشروط وأحنام الصندوق، وبناء  على يرية ٪ على األقل من أرباح فترة الصندوق على صندوق الهبات الخ70يجر أق يتم توزيع  وفق 

 في نهاية كل فترة تقرير.مستحقة  كمدفوعات ل الرصيد املعنيذلك، يسي
 الزكاة وضريبة الدخل

 في القوائم املالية. لم يتم النص عليها ،وبالتالي . عتبر الزكاة وضريبة الدخل من التزامات مالني الوحدات
 أتعاب اإلدارة واملصاريف األخرى 

 عاب وجميع املصاريف األخرم. ويتم إثبات اذه املصاريف على عاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من أ شمل مصاريف الصندوق أ 
. و ستند أ عاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا  في شروط وأحنام الصندوق. السياسات التفصيلية االستحقاقأساس 
 يلي: تي كما

 أتعاب اإلدارة
يتم . قيمة األصول  صافي الصندوق  عائدمن  %0.75مقداره بأ عاب إدارة  تقييم الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوميقوم مدير 

  .احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم
  أتعاب الحفظ

ريال  100.000٪ من صافي قيمة األصول بحد أقص ى 0.1تفاق على رسوم الحفظ مع أميق الحفظ بنسبة اال ، تمم2019في يوليو 
ا )  ا( 200.000: م2018سعود  سنوي   .ريال سعود  من صافي األصول سنوي 

 املصاريف األخرى 
 . وأحنامه وفقا  لشروط الصندوق يسترد مدير الصندوق من الصندوق أ  مصاريف أخرم يتم تكبداا 

 النقد وما يعادله .6
 ديسمبر 31 إيضاح 

  م2019
  310,522  (6.1)ايضاح حساب تداول  –النقد لدم املصرف 

  122,849  النقد في محفظة األسهم التقديرية
 10 433,371  

يتم االحتفاظ بالحساب اليار  لدم بنك محلي وحساب استثمار لدم الوسيط. يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أميق الصندوق 
 .نيابة عن الصندوق دوق أ  قيود
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 الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  .7

 ديسمبر 31  
  م2019

  27,818,787  (7.1االستثمارات في الصناديق العامة )ايضاح 

  13,841,726  (7.2االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية التقديرية )ايضاح 

  3,000,000  (7.3الصناديق الخاصة )ايضاح 

  44.660.513  
 صناديق عامة  7.1
 ديسمبر 31  

  م2019
  5,076,204  صندوق دراية ريت

  2,556,714  صندوق جدوم ريت السعود 
  10,169,289  صندوق اإلنماء بالريال السعود 
  1,526,098  صندوق اتقاق مرابحات والصنوه
  8,490,482  السعود  صندوق البالد للمرابحة بالريال

  27,818,787  
إق التوزيع اليغرافي لالستثمارات املذكورة أعاله يتم تقييم االستثمار ات في اذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي األصول املتاحة.  

 في األدوات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او داخل اململكة العربية السعودية.
 محفظة تقديرية 7.2

 بلغ املستثمر في محفظة أسهم تقديرية من األسهم املدرجة في تداول. يدار من قبل مدير الصندوق.يمثل اذا امل
 

 الصناديق الخاصة 7.3
ا من ايةة ويمثل اذا االستثمار في صندوق السدرة للدخل ص في اململكة العربية  مسيل يةسوق املالالندوق أسهم خاصة مرخص 

االستثمار في معامالت سلسلة توريد البنية التحتية في إندونيسيا. تتم معامالت الصندوق ركز اذا الصندوق على وي السعودية.
 .م2019ديسمبر  31مالية مدققة للسنة املنتهية في  قوائمأول الصندوق لم ينشر  ،بالدوالر األمريني

 
 صافي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة7.4

 

 

 من للفترة
 إلى 2018نوفمبر  1من 
 2019ديسمبر  31

 543,806  أرباح محققة
 2.427.607  أرباح غير محققة

  2.971.413 
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 املطفأةاالستثمارات بالتكلفة  .8
 

 
 ديسمبر 31

 م2019
 6,000,000  يداعات مرابحة إ

 5.383.797  صنوه
 60.100  والصنوهاملرابحة إيداعات دخل مستحق على 

  11.443.897 
ا )مستحق أبريل  30استحقاق أصلي يتم إصدار الصنوه املذكورة أعاله من قبل حنومة اململكة العربية السعودية بتاريخ  عام 

ا. اذه الصنوه مدرجة في السوق املالية السعودية.4.64( ويحمل معدل قسيمة ثابت 2049  ٪ سنوي 

  خرى أ التزاماتمستحقة و  إداريةأتعاب  .9
 

 
 ديسمبر 31 

 م2019
 27.453   رسوم حفظ مستحقة

 461.741   (10أ عاب إدارية مستحقة )ايضاح 
 116,003   التزامات اخرم 

   605,197 

 املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .10

يتعامل الصندوق مع الشركات ذات العالقة. املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط  العادية،في سياق أ شطته 
اإلنماء )الشركة األم ملدير  مصرفو  ،ومدير الصندوق  ، شمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق و . وأحنامه الصندوق 

 الصندوق(.

 مع األطراف ذات العالقة في سياق العاد  لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية كما يلي: املهمةملخص املعامالت 

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 للفترة من
 إلى 2018نوفمبر  1من 

 2019ديسمبر  31
 مدير الصندوق  شركة اإلنماء لإلستثمار

 
 484,828 أ عاب أدارة

 8,550 السمسرةمصاريف 
 25,000 أ عاب مجلس الصندوق  عضو امليلس الصندوق  مجلس أعضاء الصندوق 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي كما يلي:

 طبيعة الحساب طبيعة العالقة أطراف ذوي عالقة
 ديسمبر 31

 م2019
 433,371 النقد وما يعادله  مدير الصندوق  شركة االنماء لالستثمار

 461,741 أ عاب إدارة مستحقة
 25,000 أ عاب مجلس الصندوق  مجلس أعضاء الصندوق   أعضاء الصندوق 
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 رباح مستحقة الدفعتوزيع أ .11

ا لشروط الصندوق  أرباحها للفترة على املستفيدين من مؤسسة خيرية معنية كما  ٪ من70ما ال يقل عن سيتم توزيع وأحنامه وفق 
 يخضع اذا التوزيع ملوافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.و او محدد في الشروط واألحنام. 

 الدفع املتعلقة بتوزيع األرباح للفترة. مستحقات 2019ديسمبر  31كما في ريال سعود   3،402،475يمثل الرصيد البالغ 

 القطاعاتتقارير  .12
م مدير الصندوق األداء مشنل يقيو يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية. 

دور  ويخصص املوارد لألعمال كوحدة واحدة، وبالتالي، لم يتم تحديد قطاعات  شغيل منفصلة ألغراض إعداد التقارير املالية. 

 ."قطاعات التشغيل 8اإلفصاح عن تقارير القطاعات كما او مطلوب في املعيار الدولي للتقرير املالي وبالتالي، لم يتم 

 
 تسوية قيمة الوحدة .13

 10(، قرر مجلس إدارة الهيةة في 2017ديسمبر  31اا )املوافق  1439ربيع الثا ي  13بتاريخ  1/6/1872/17بموجر التعميم رقم 
ا للمعيار الدولي إلعداد 2017ديسمبر  28اا )املوافق  1439ربيع الثا ي  ( تقييد  سييل خسائر االئتماق املتوقعة املحتسبة وفق 

 املالية لصندوق االستثمار.  القوائمفقط لغرض  9التقارير املالية رقم 
. ومع ذلك ، كاق 2019 ديسمبر 31خسائر االئتماق املتوقعة كما في املحتفظ بها بالتنلفة املطفأة لاملالية  األصول تم النظر في جميع 

ا لذلك تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على املالية على أ   عديل في خسائر  القوائم، ال تحتو  اذه اذه األصول غير مهم. وفق 
ا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة  ،االئتماق املتوقعة، وبالتالي ال يلزم  سوية سعر الوحدة املحسوب وفق 

 املحسوب لغرض معامالت الوحدة.
 القيمة العادلة للدوات املالية .14

من األرصدة البنكية،   شتمل األدوات املالية على األصول املالية وااللتزامات املالية. تتنوق األصول وااللتزامات املالية للصندوق 
واألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، واالستثمار بالتنلفة املطفأة، وتوزيع األرباح املستحقة، واملصروفات 

 .املستحقة واالستردادات الدائنة
القيمة العادلة تي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام بيق أطراف ذو  علم وراغبيق في ذلك وتتم بنفس شروط 

 التعامل مع األطراف األخرم. 
بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة  املقاسة األصول وااللتزامات تصنيفيتم 

املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو  املهمةبناء على أد ى مستوم من املدخالت  التصنيفاتالعادلة. يتم تحديد اذه 
 التالي:

  مماثلة. التزاماتأو صول )غير املعدلة( أل  األسعار املتداولة في األسواق األ شطة-املستوم األول 
  إما مباشر االلتزاماتأو  صول مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوم األول والتي يمكن مالحظتها لأل  -املستوم الثا ي ، 

 )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )كاملشتقة من األسعار(. 
 لتي ال  ستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غير قابلة للمالحظة(.ا االلتزاماتأو  صول مدخالت األ -املستوم الثالث 

وم لمستق اضمم تصنيفها بالتالي یت، وةطلنشواق األساجة في درلموق السر اسعاأعلی  ستند قيمتها لتي  شتمل االستثمارات ا
 املعروض لهذه األدوات.ال يقوم الصندوق بتعديل السعر و ة. طلنشاجة درلموق امللكية احقأدوات علی ول ، ألا

  

  صندوق اإلنماء وريف الوقفي
  إيضاحات حول القوائم املالية

 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 السعود  ما لم ينص على خالف ذلك()جميع املبالغ بالريال  

 

19 

 )تتمة(القيمة العادلة للدوات املالية 

 لم يكن اناه تحويالت بيق املستويات خالل العام.

)حسر الفةة( املقاسة بالقيمة العادلة  والتزاماتهضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، أصول الصندوق  التالي،يحلل اليدول 
 م. 2019 ديسمبر 31في
 

 املستوى الثالث املستوى الثاني األول املستوى  
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 3.000.000 27.818.787 13.841.726 الخسارة
ريال سعود  في تاريخ التقرير.  5،686،500يتم تداول الصنوه املصنفة بالتنلفة املطفأة في السوق النشطة بقيمة عادلة تبلغ 

 وااللتزامات األخرم املدرجة بالتنلفة املطفأة ، فلق قيمتها الدفترية تي تقرير معقول للقيمة العادلة.بالنسبة لألصول 

 تصنيف األدوات املالية
 ديسمبر 31

 م2019
  األصول املالية بالتكلفة املطفأة

 433,371 نقد وما يعادله

 11.443.897 بالتنلفة املطفأة االستثمار

 15.467 توزيعات أرباح مستحقة

  األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 27.818.787 االستثمار في الصناديق العامة

 13,841,726 االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية التقديرية
 3.000.000  االستثمار في الصناديق الخاصة

 املالية إدارة املخاطر  .15
ونمو رأس املال على املدم املتوسط والطويل من خالل  الرئيسية للصندوق في تزويد املستثمرين بدخلتتمثل أاداف االستثمار 

 االستحواذ على استثمارات في أسهم وأدوات أخرم.
 ومخاطر السيولة. مخاطر السوق. ،مخاطر االئتماق يتعرض  شاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة،

يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق واو و يعتبر مدير الصندوق مسؤوال  عن تحديد ومراقبة املخاطر، 
 املسؤول ال هائي لنل عمليات إدارة الصندوق.

لدم الصندوق و تم تحديد املراقبة والتحكم باملخاطر مشنل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
إدارة املخاطر العامة  واستراتيجيةوثيقة للشروط واألحنام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر 

 .واو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازق املحفظة بما يتماش ى مع إرشادات االستثمار
 ع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح اذه الطرق أدناه.يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنوا

 االئتمانمخاطر 
 تتمثل مخاطر االئتماق في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبر في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

واالستثمارات بالتنلفة املطفأة. يسعى مدير الصندوق الى الحد من مخاطر  يعادله يتعرض الصندوق ملخاطر االئتماق على النقد وما
االئتماق من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدم الصندوق آلية رسمية للتصنيف. تتم إدارة مخاطر االئتماق 

في تقييم اليدارة االئتمانية  واالستمرارراف محددة والتحكم فيها من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من املعامالت مع أط
 االئتما ي الخارجي للطرف األخر. لألطراف االخرم. تتم إدارة مخاطر االئتماق مشنل عام على أساس التصنيف
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 )تتمة(القيمة العادلة للدوات املالية 

 لم يكن اناه تحويالت بيق املستويات خالل العام.

)حسر الفةة( املقاسة بالقيمة العادلة  والتزاماتهضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، أصول الصندوق  التالي،يحلل اليدول 
 م. 2019 ديسمبر 31في
 

 املستوى الثالث املستوى الثاني األول املستوى  
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 3.000.000 27.818.787 13.841.726 الخسارة
ريال سعود  في تاريخ التقرير.  5،686،500يتم تداول الصنوه املصنفة بالتنلفة املطفأة في السوق النشطة بقيمة عادلة تبلغ 

 وااللتزامات األخرم املدرجة بالتنلفة املطفأة ، فلق قيمتها الدفترية تي تقرير معقول للقيمة العادلة.بالنسبة لألصول 

 تصنيف األدوات املالية
 ديسمبر 31

 م2019
  األصول املالية بالتكلفة املطفأة

 433,371 نقد وما يعادله

 11.443.897 بالتنلفة املطفأة االستثمار

 15.467 توزيعات أرباح مستحقة

  األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 27.818.787 االستثمار في الصناديق العامة

 13,841,726 االستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية التقديرية
 3.000.000  االستثمار في الصناديق الخاصة

 املالية إدارة املخاطر  .15
ونمو رأس املال على املدم املتوسط والطويل من خالل  الرئيسية للصندوق في تزويد املستثمرين بدخلتتمثل أاداف االستثمار 

 االستحواذ على استثمارات في أسهم وأدوات أخرم.
 ومخاطر السيولة. مخاطر السوق. ،مخاطر االئتماق يتعرض  شاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة،

يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق واو و يعتبر مدير الصندوق مسؤوال  عن تحديد ومراقبة املخاطر، 
 املسؤول ال هائي لنل عمليات إدارة الصندوق.

لدم الصندوق و تم تحديد املراقبة والتحكم باملخاطر مشنل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
إدارة املخاطر العامة  واستراتيجيةوثيقة للشروط واألحنام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر 

 .واو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازق املحفظة بما يتماش ى مع إرشادات االستثمار
 ع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح اذه الطرق أدناه.يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنوا

 االئتمانمخاطر 
 تتمثل مخاطر االئتماق في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبر في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

واالستثمارات بالتنلفة املطفأة. يسعى مدير الصندوق الى الحد من مخاطر  يعادله يتعرض الصندوق ملخاطر االئتماق على النقد وما
االئتماق من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدم الصندوق آلية رسمية للتصنيف. تتم إدارة مخاطر االئتماق 

في تقييم اليدارة االئتمانية  واالستمرارراف محددة والتحكم فيها من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من املعامالت مع أط
 االئتما ي الخارجي للطرف األخر. لألطراف االخرم. تتم إدارة مخاطر االئتماق مشنل عام على أساس التصنيف
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 )تتمة( إدارة املخاطر املالية
 املالي. قائمة املركزيوضح اليدول أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتماق ملنونات 

 ديسمبر 31  
 م2019

 433,371 النقد وما يعادله
 11.443.897 استثمارات بالتنلفة املطفأة

 15.467 توزيعات ارباح مستحقة 
 11.892.735 

. فيما يتعلق بأرباح سليميتم حفظ النقد وما يعادله لصندوق واالستثمارات بالتنلفة املطفأة لدم بنوه تتمتع بتصنيف ائتما ي 
 األسهم املدينة ، ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية كبيرة.

وتأخذ يقوم الصندوق بالقياس مخاطر الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك لخسارة. 
 مانية متوقعة.دارة في االعتبار التحليالت التاريخية وكذلك املعلومات التطلعية في تحديد أ  خسائر ائتاإل 

ومع ذلك، تأثير . 2019ديسمبر  31تم النظر في جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتنلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة في 
الخسائر االئتمانية املتوقعة على اذه األصول غير جوار  حيث أق الصندوق ال يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ 

  للتخلف عن سداد اذه األرصدة.

 مخاطر السيولة
للوفاء بالتزامااها املتعلقة باألداة املالية. قد تنتج مخاطر مخاطر السيولة تي مخاطر أق يواجه الصندوق صعوبة في جمع األموال 

 السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد األصول املالية مسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.

يراقر مدير و استثمارات الصندوق مسهولة ، ويمكن مسهولة استرداد االستثمار في األموال العامة في أ  وقت.  يمكن تحقيق
 الصندوق متطلبات السيولة مشنل منتظم ويسعى للتأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأ  التزامات عند  شوئها.

 ملف االستحقاق

ا للوقت املتوقع استرداداا أو  سويتها على  وااللتزاماتيوضح اليدول أدناه تحليل األصول  . املبلغ املفصح عنه او الترتيروفق 
 التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة والتي  عادل أرصداها الدفترية حيث أق تأثير الخصم ليس كبيرا.

 أقل من سنة األصول املالية
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 433.371 - 433.371 النقد وما يعادله
 44.660.513 3.000.000 41.660.513 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 18.534.486 11.728.000 6.806.486 استثمارات بالتنلفة املطفأة
 15.467 - 15.467 توزيعات أرباح مستحقة 

 48.915.837 14.728.000 63.643.837 
 اليةاملتزامات لاال

 3.402.475 1.020.742 2.381.733 توزيع األرباح املستحقة
 2.381.733 1.020.742 3.402.475 

  صندوق اإلنماء وريف الوقفي
  إيضاحات حول القوائم املالية

 2019ديسمبر  31م : إلى 2018نوفمبر  1للفترة املنتهية من 
 السعود  ما لم ينص على خالف ذلك()جميع املبالغ بالريال  

 

21 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية
 مخاطر السوق 

 مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أق تؤثر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح املستقبلية أو القيمة 

 العادلة لألدوات املالية. 

ا من تاريخ  ثابتة  ، ال يتعرض الصندوق ملخاطر معدالت عمولة كبيرة حيث أق غالبية أصوله ثابتة معمولةقائمة املركز املالياعتبار 
  غير خاضعة للعمولة. وااللتزامات

 لةمخاطر العم
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا  للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. العملة الوظيفية 

معملتها الوظيفية، فلق الصندوق ال للصندوق تي الريال السعود . كما أق األصول املالية وااللتزامات املالية للصندوق مقومة 
 يتعرض ملخاطر العملة.

 مخاطر األسعار

مسبر عوامل أخرم غير العمالت مخاطر األسعار تي مخاطر تقلر قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق 
 األجنبية وتحركات أسعار العملة.

يراقر مدير و د مشأق األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق. تنشأ مخاطر األسعار مشنل أساس ي من عدم التأك
يقوم مدير الصندوق بلدارة اذه املخاطر و الصندوق مشنل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية. 

 من مختلف القطاعات الصناعية. األسهم من خالل تنويع محفظته االستثمارية عن طريق االستثمار في مختلف

 يوم التقييم األخير .16
 م.2019 ديسمبر 31يوم التقييم األخير لغرض إعداد اذه القوائم املالية في 

 األحداث الالحقة .17
، حيث انتشر في جميع أنحاء العالم، و سبر في  عطل األعمال 2020( في بداية عام COVID-19تأكد وجود فيروس كورونا املستجد )

التجارية، والنشاط االقتصاد ، وانخفاض مؤشرات سوق األسهم بما في ذلك في اململكة العربية السعودية. ويعتبر الصندوق أق 
ا ألق الوضع س يء وسريع التطور. فبالتالي، اليرم إمنانية تقديم تقدير  تفش ي املرض حدث غير قابل للتعديل في قائمة املركز املالي نظر 

 لهذا التفش ي على الصندوق.كمي لألثر املحتمل 
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