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 لألسهم السعوديةصندوق اإلنماء 

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 املوجزةاملركز املالي األولية قائمة 

 م2020 يونيو  30 في كما
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 14إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 إيضاح

 يونيو  30 
 م2020

 ديسمبر 31 
 م2019

 )غير مراجعة(  )مراجعة(   
      األصول 

 4,575,851  3,214,898  7 النقد وما يعادله
 27,479,139  19,467,030  8 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 32,054,990  22,681,928   إجمالي االصول 
      

       االلتزامات
 3,709,117  4,459   استردادات دائنة

 636,788  623,329  9 مستحقات والتزامات أخرى 
 4,345,905  627,788   االلتزاماتإجمالي 

      
 27,709,085  22,054,140   صافي قيمة األصول العائدة لحاملي الوحدات

      
 1,723,006  1,477,311   الوحدات املصدرة )عدد الوحدات(

      

 16.08  14.93  11 بالريال السعودي -صافي قيمة األصول للوحدة 

 
 

 



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 (ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)

 

 مراجعة()غير  املوجزةقائمة الدخل الشامل األولية 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر  املنتهية في 
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 14إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 األولية املوجزة جزءا
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  إيضاح

 يونيو  30
 م2020

 يونيو  30 
 م2019

      الدخل 

 1,005,203  435,122   دخل توزيع أرباح
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح 

 8.2 والخسارة
 

(2,274,792)  1,816,229 
   (1,839,670)  2,821,432 
      

      املصروفات
 (434,145)  (210,288)  10 أتعاب إدارة

 (61,893)  (27,061)   مصروفات الوساطة
 (47,835)  (46,972)   مصروفات أخرى 

   (284,321)  (543,873) 
 2,277,559  (2,123,991)   )الخسارة( / الدخل للفترة

 -  -   للفترة الدخل الشامل األخر

 2,277,559  (2,123,991)   للفترة إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل

 

 



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(

 

 )غير مراجعة( العائدة لحاملي الوحدات األولية املوجزة قائمة التغيرات في صافي األصول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 لم ينص على خالف ذلك.()جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 14إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 م2019  م2020 
    

 45,247,241  27,709,085 يناير  1 صافي األصول كما في
    

 2,277,559  (2,123,991) إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

  التغيرات من معامالت الوحدات
  

 5,843,819  718,102 متحصالت من إصدار وحدات 
 (17,712,351)  (4,249,056) مدفوعات مقابل استرداد وحدات 

 (11,868,532)  (3,530,954) صافي التغيرات في معامالت الوحدات

 35,656,268  22,054,140 يونيو  30صافي األصول كما في 

 معامالت الوحدات

 كما يلي: يونيو 30املنتهية في  لفترة الستة أشهرملخص معامالت الوحدات 

 م2019  م2020 
 الوحدات 

يناير  1الوحدات كما في   1,723,006  2,905,613 

 348,431  50,235 الوحدات املصدرة 
 (1,062,658)  (295,930) الوحدات املستردة

 (714,227)  (245,695) صافي التغيرات في الوحدات

 2,191,386  1,477,311 يونيو 30كما في  الوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 لالستثمار()ُمدار بواسطة شركة اإلنماء 

 

 )غير مراجعة( األولية املوجزة قائمة التدفقات النقدية

 م 2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في  لفترة
 )يتم تقريب جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 14إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 إيضاح

 يونيو 30 
 م2020

 يونيو 30 
 م2020

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 2,277,559  (2,123,991)   الدخل للفترة)الخسارة( / 

      :تسوبات
غير محققةمن االستثمارات بالقيمة العادلة  )الخسارة( / مكاسب

 8.2 من خالل الربح أو الخسارة
 

2,413,290 
 

656,915 
 (1,005,203)  (435,122)   توزيعات األرباح دخل

   (145,823)  1,929,271 
      واألصول التشغيلية االلتزاماتالتغيرات في صافي 

 8,992,608  5,598,819   صافي -االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 90,125  (13,459)   أخرى  والتزامات مستحقات

 11,012,004  5,439,537   صافي النقد من العمليات
 980,888  435,122   توزيعات ارباح مستلمة

 11,992,892  5,874,659   األنشطة التشغيلية من الناتج النقدصافي 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 5,843,819  718,102   مصدرةمتحصالت من وحدات 

 (17,713,882)  (7,953,714)   مدفوعات مقابل استرداد وحدات 
 (11,870,063)  (7,235,612)   صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

      
      

 122,829  (1,360,953)   يعادله صافي التغير في النقد وما
 518,592  4,575,851   يناير  1النقد وما يعادله كما في 

 641,421  3,214,898  7 يونيو 30النقد وما يعادله في 

 



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 نبذة عامة .1

)"مدير  لالستثماربين شركة اإلنماء  اتفاقيةتم تأسيسه بموجب  مفتوح)"الصندوق"( هو صندوق لألسهم السعودية صندوق اإلنماء 

ة الصادرة اإلنماء )"البنك"( واملستثمرين )"مالكي الوحدات"( في الصندوق وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمي صرفوهي شركة تابعة مل الصندوق"(

 مدير الصندوق. عن مجلس إدارة الشريعة لدى

املتوافقة  السعودية واملنتجات املالية أسواق األسهم املتنوع فييتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار 

 مع الشريعة اإلسالمية. يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدة.

 أغسطس 31 هـ )املوافق 1431رمضان  21بتاريخ -( 2010-7486-5)رقم  خطابهامنحت هيئة السوق املالية املوافقة على إنشاء الصندوق في 

 م(. 2011يناير  1 هـ )املوافق 1432محرم  26م(. بدأ الصندوق عملياته في 2010

وحدة محاسبية مستقلة. وبناء على ذلك، يعد مدير الصندوق قوائم عند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق 

 مالية منفصلة للصندوق. عالوة على ذلك، يعتبر حاملي الوحدات مالكي موجودات الصندوق.

 2020مارس وأعلن الحًقا على أنها جائحة في  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا املستجد )كوفيد

استمر انتشار فيروس كورونا في جميع املناطق حول العالم، بما في ذلك اململكة العربية السعودية، مما أدى  . من قبل منظمة الصحة العاملية

ن العاملي إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في املدن، وبالتالي تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات على املستويي

 واملحلي.

على األنشطة االقتصادية وأداء القطاعات. وانعكس ذلك في قيم األصول املختلفة  19تأثر أداء الصندوق بشكل غير مباشر بسبب تأثير كوفيد 

 .يرشهًرا بعد فترة التقر  12للصندوق. ومع ذلك ، فال يتوقع الصندوق وجود مشكلة مستمرة بسبب ما ورد أعاله ملدة ال تقل عن 
  

 اللوائح النظامية .2

هـ )املوافق  1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية )"الهيئة"( بتاريخ 

 (. 2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16( املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتاريخ 2006ديسمبر  24
 

 أسس اإلعداد .3

 لتزاماال بيان 3-1

 ملعيار املحاسبة الدولي رقم 
ً
 ."التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية السعودية 34تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا

 بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام 
ً
الصندوق، ومذكرة املعلومات، ولقد التزم الصندوق أيضا

 .وملخص املعلومات األساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية األولية املوجزة

 ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم 
ً
املوجزة  تتضمن هذه القوائم املالية األولية . وال34إن اإلفصاح في هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا

سنة علومات واإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية ويجب  قرائتها واقترانها مع القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق للجميع امل

 م. )القوائم املالية السنوية األخيرة(.2019ديسمبر  31املالية املنتهية في 

 أسس القياس3-2. 
كز اليوجد للصندوق دورة تشغيل محددة، لذلك، فإنه ال يقوم بعرض األصول وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة بشكل منفصل في قائمة املر 

 من ذلك، يتم عرض األصول وااللتزامات وفقا للسيولة.ا
ً
 ملالي. وبدال

ح أو الخسارة تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب

 االستحقاق املحاسبي ومفهوم االستمرارية. املوجزة وفقا ملبدأ.باالضافة لذلك، تم  إعداد هذه القوائم املالية األولية 

  العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3. 

 تم عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 والتقديراتاستخدام األحكام  3-4 

 عند إعداد القوائم املالية األولية املوجزة يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات

  املحاسبية للصندوق ، وعلى املبالغ املبينة لألصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. وهي نفس ما هو مذكور في القوائم املالية السنوية األخيرة.  يتم

أعاله، يقوم الصندوق بمراجعة املصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي تم األفصاح عنها في  1ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح رقم 

(. تعتقد اإلدارة  أن جميع مصادر عدم التأكد من تلك التقديرات تتماثل مع  Covid-19نوية األخيرة على خلفية جائجة )القوائم املالية الس

تلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم املالية السنوية األخيرة. يقوم الصندوق باستمرار بمراقبة وعكس أي تغيرات مطلوبة في الفترات 

 املستقبلية.

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات   .4

م وقد تم شرحها في القوائم  2020يناير  1ديدة؛ ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على املعايير التي تسري اعتباًرا من لم تصدر معايير ج

 املالية السنوية األخيرة، ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم املالية األولية املوجزة.

 السياسات املحاسبية الهامة  .5

واملختصرة هي نفسها تلك املطبقة في إعداد القوائم املالية السنوية إن السياسات املحاسبية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية األولية 

 م.2019ديسمبر  31األخيرة للسنة املنتهية في 

 واملصاريف األخرى الحفظ  وأتعابأتعاب اإلدارة  .6

تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة، وأتعاب الحفظ، وجميع املصاريف األخرى، ويتم إثبات هذه املصاريف على أساس االستحقاق، 

 في شروط الصندوق وأحكامه السياسات التفصيلية هي كما يلي: 
ً
 وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا

 أتعاب اإلدارة

 ( من%1.75: م2019 ديسمبر 31) %1.75بمعدل سنوي مقداره بأتعاب إدارة الصندوق في كل يوم تقييم تحميل بيقوم مدير الصندوق 

 الصندوق. يتم احتساب هذه الرسوم واملستحقة في كل يوم تقييم أصول قيمة  صافي

 أتعاب الحفظ

من صافي  (%0.03: م2019 ديسمبر 31) %0.025واملستحقات بمعدل سنوي قدره  مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب حفظ يقوم

 قيمة األصول في نهاية كل يوم تقييم. 

  أتعاب أخرى 

 .ندوق وفًقا لشروط وأحكام الصندوق مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصيسترد مدير الصندوق من الصندوق أي 

 نقد وما يعادله .7

 
 

 يونيو 30 
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  إيضاح 

 1,666  15,336  10 الحساب الجاري  –النقد لدى املصرف 
 4,574,185  3,199,562  10 النقد لدى حساب استثماري 

   3,214,898  4,575,851 

يتم حفظ النقد وما يعادله من قبل مدير الصندوق نيابة عن الصندوق  .وسيط مع استثمار وحساب محلي بنك لدى باألرصدة االحتفاظ يتم

 بدون قيود.

  



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 العادلة من خالل الربح أو الخسارةستثمارات بالقيمة ا .8

 يونيو 30  
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 27,479,139   19,467,030  االستثمار في األوراق املالية املدرجة

داخل اململكة عادلة من خالل الربح أو الخسارة الإن االنتشار الجغرافي لالستثمارات املذكورة أعاله في األدوات املالية تم تصنيفها بالقيمة 

 العربية السعودية.

 

 لتصنيف االستثمارات 8.1 
ً
 ضمن قطاعات الصناعية التي تحددها السوق املالية السعودية:  املدرجةفيما يلي ملخصا

 

 يونيو 30   
 م2020

 ديسمبر 31   
 م2019

 )مراجعة(    )غير مراجعة(   

 ريال سعودي  %  ريال سعودي   % 

 8,401,594  31   3,955,149   20 البنوك

 5,695,038  21   3,615,505   19 املواد األساسية

 2,688,764  10   2,884,437   15 الطاقة

 3,149,926  11   2,026,332   10 خدمات االتصاالت 

 2,924,046  10   1,657,168   9 التجزئة

 -  -   1,573,978   8 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 1,622,011  6   1,452,941   8 األغذية واملشروبات

 914,724  3   870,193   4 التأمين

 -  -   753,825   4 الخدمات املهنية والتجارية

 -  -   677,502   3 املرافق العامة

 806,769  3  -  - األغذية وتجزئة السلع األساسية

 820,230  2  -  - إدارة العقارات والتطوير

 456,037  2  -  - السلع رأسمالية

 100  19,467,030  100  27,479,139 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي التغييرات في اال 8.2 

  

 
 يونيو 30

  م2020
 يونيو 30

 م2019
 مراجعة(غير )  )غير مراجعة(  

 2,473,144  138,498  املحققة الربح -
 (656,915)  (2,413,290)  غير محقق خسارة -

  (2,274,792)  1,816,229 

 

  



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 أخرى  والتزاماتمصاريف مستحقة  .9

 يونيو 30 
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 2,181  1,518  أتعاب حفظ مستحقة

 50,039  43,667 (10أتعاب إدارية مستحقة )إيضاح 
 584,568  578,144 التزامات أخرى 

 623,329  636,788 

 املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .10

في سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط الصندوق 

األطراف ذات العالقة مجلس  الصندوق، وتشملوأحكامه. تتم املوافقة على جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس 

 وق، ومصرف اإلنماء أي: الشركة األم ملدير الصندوق )"املصرف"(، والشركات ذات العالقة املصرف ومدير الصندوق.الصندوق، ومدير الصند

 ملخص املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية كما يلي: 

 

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

 االجمالي %  ي قيمة األصول افص  الوحدات 

 وحدات  ريال سعودي  عدد 
      

 %26  5,672,856  380,000 )غير مراجعة( 2020يونيو  30

 %30  8,399,168  522,277 )مراجعة( 2019ديسمبر  31

   
 يونيو 30

  م2020
 يونيو 30

 م2019
 )مراجعة(  )غير مراجعة( طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 434,145  210,288 أتعاب أدارة مدير الصندوق  لالستثمار شركة اإلنماء

 61,893  27,061 مصاريف الوساطة

   1,845,488  16,100,000 

عضو مجلس  مجلس الصندوق 
 الصندوق 

 22,500  12,000 أتعاب مجلس الصندوق 

الشركة األم ملدير  مصرف  اإلنماء
 الصندوق 

 200,806  - توزيعات األرباح

 209,353  - مشتريات استثمارية  

 2,008,100  2,169,957 استثمارات مباعة  

   
 يونيو 30

  م2019
 ديسمبر 31

 م2019
 )مراجعة(  )غير مراجعة( طبيعة الحساب طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 الشركة األم ملدير  مصرف اإلنماء
 الصندوق 

 1,666  15,336 املصرف لدىالنقد 

 50,039  43,667 أتعاب ادارة مستحقة  مدير الصندوق  شركة اإلنماء لالستثمار

النقد لدى حسابات  `` 
 االستثمارية

3,199,562  4,574,185 



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 تسوية قيمة الوحدة .11

ربيع الثاني  10(، قرر مجلس إدارة الهيئة في 2017ديسمبر  31هـ )املوافق  1439ربيع الثاني  13بتاريخ  1/6/1872/17بموجب التعميم رقم 

فقط لغرض  9( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة وفًقا للتقرير الدولي لتقرير املالي رقم 2017ديسمبر  28هـ )املوافق  1439

 قوائم املالية لصندوق االستثمار. ال

. ومع 2019ديسمبر  31م  و2020يونيو 30تم مراجعة جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة لخسائر االئتمان املتوقعة كما في

ائم املالية على أي تعديل في خسائر ذلك ، كان تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غير مهم. وفًقا لذلك، ال تحتوي هذه القو 

حسوب االئتمان املتوقعة، وبالتالي، ال يلزم تسوية سعر الوحدة املحسوب وفًقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة امل

 لغرض معامالت الوحدة.

 القيمة العادلة لألدوات املالية .12

التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع  القيمة العادلة هي القيمة

 األطراف األخرى. 

العادلة. التي تم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة  وااللتزامات األصول  تصنيفيتم 

 بناء على أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي: تحديد هذه التصنيفات يتم

  األسعار املتداولة في األسواق األنشطة )غير املعدلة( ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.-املستوى األول 

  كاألسعار(  ، إما مباشر االلتزاماتمدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو  -املستوى الثاني(

 أو بطريقة غير مباشرة )كاملشتقة من األسعار(.

 لمالحظة )غير قابلة للمالحظة(.التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة ل االلتزاماتأو  األصول مدخالت -املستوى الثالث 

علی ول ، ألوى المستن اضمم تصنيفها بالتالي یت، وةطلنشواق األساجة في درلموق السر اسعاأعلی تستند قيمتها لتي تشتمل االستثمارات ا

 ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.ة. طلنشاجة درلموق امللكية احقأدوات 

 .لفترةتحويالت بين املستويات خالل الم تكن هناك 

 يونيو 30في أصول الصندوق وخصومه )حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة  العادلة،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  التالي،يحلل الجدول 

 م. 2019ديسمبر  31وم 2020

 املستوى الثالث الثانياملستوى  املستوى األول  الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
    

 - - 19,467,030 )غير مراجعة(  م2020يونيو  30في 

 - - 27,479,139 )مراجعة(م  2019ديسمبر  31في  
    

 

 تصنيف األدوات املالية

 يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(
 

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(

    املالية بالتكلفة املطفأة األصول 

 4,575,851  3,214,898 يعادلهالنقد وما 

    

    األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 27,479,139  19,467,030 االستثمار في األوراق املالية املدرجة
 
  



 صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 شركة اإلنماء لالستثمار()ُمدار بواسطة 

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 )جميع املبالغ إلى الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك.( 
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 يوم التقييم األخير .13

 .م( 2019ديسمبر  31) م2020يونيو  30 في األولية املوجزة يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية

 
 األولية املوجزةاعتماد القوائم املالية  .14

 م.2020أغسطس 25هـ املوافق   1442محرم 6تم اعتماد هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مدير الصندوق في  

 


