
 

 

  

  

  

  

 

  

 صندوق�ا�نماء�للسيولة�بالريال�السعودي

  )ل�ستثمار(ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�

  ا�وجزة�(غ$#�مراجعة)القوائم�ا�الية�ا�ولية�

  م٢٠١٩يونيو��٣٠ا�ن12ية�0ي� لف-#ة�الستة�أشهر

  مراجع�الحسابات�ا�ستقلمع�تقرير�فحص�
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 )ل�ستثمار(ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�

 �الفهرس
 

١ 

 

  

  صفحة  

 ٢  ا(ستقل مراجع�الحساباتفحص�  تقرير

  ٣ ا3ولية�ا(وجزةقائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�

  ٤  ا3ولية�ا(وجزةقائمة�الدخل�الشامل�

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

 ٦  ا3ولية�ا(وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية

  ١٩-٧  ا3ولية�ا(وجزةإيضاحات�حول�القوائم�ا(الية��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  قائمة�ا�ركز�ا�اSي�ا�ولية�ا�وجزة��(غ$#�مراجعة)

 م�٢٠١٩يونيو�8٣٠ي�كما�

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

 

��oيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا(الية.�١٧إ,ى�رقم��١تعت�:�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٣ 

 

    
  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م�٢٠١٩

  ديسم�:�٣١  
  م�٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ$#مراجعة)      
            ا�وجودات

 ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥   ٢٦٤٬١٧٤٬٢٦١    ٦  يعادلهنقد�وما�

 ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤   ٨٧٬٣٠٧٬٩٥٠    ٧  الخسارة بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�استثمارات

 ٦٦٥٬٠٠٥٬٠١٣   ١٬٦٠٧٬٤٤٦٬٣٩٩    ٨  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

  ١٬٥٨٠٬٣٦٦٬٣٦٢    ١٬٩٥٨٬٩٢٨٬٦١٠      مجموع�ا�وجودات

            

            �ا�طلوبات

  ١٥٬٥١٨٬٩٩٣   ٦٣١٬٥٢٥      دائنة�اتاس`:داد

  ٣٩٦٬٤٠١   ١٬٣٦٧٬٨٤٠    ٩  مستحقة�ومطلوبات�أخرى أتعاب�أدارية�

 ١٥٬٩١٥٬٣٩٤    ١٬٩٩٩٬٣٦٥      مجموع�ا�طلوبات

           

  ١٬٥٦٤٬٤٥٠٬٩٦٨    ١٬٩٥٦٬٩٢٩٬٢٤٥      صا0ي�ا�وجودات�العائدة�لحامFي�الوحدات

            

  ١٤١٬٥٨٨٬٩٧٩    ١٧٤٬٥٩٦٬٦٥٣      الوحدات�ا�صدرة�(عدد)

           

  ١١٫٠٥    ١١٫٢١      بالريال�السعودي�-صا0ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا�وجزة�(غ$#�مراجعة)�قائمة�الدخل�الشامل

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

��oيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا(الية.�١٧إ,ى�رقم��١تعت�:�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٤ 

 

    
  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

 

  
  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨
    

        الدخل�من�ا�ستثمارات

اoستثمارات�بالقيمة�العادلة�من��غ;:�محققة�مكاسب

  الربح�أو�الخسارةخ�ل�
  

  

٩٧٨٬٤٦١ ١٬١٤٨٬٦٨٥ 

 ٢٦٬٧٢٤٬٨٤٩ ٢٨٬٥٠٥٬٣٩٠      دخل�العموoت�من�اoستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

      ٢٧٬٧٠٣٬٣١٠ ٢٩٬٦٥٤٬٠٧٥  

        ا�صاريف

 (٥٬٧٧٩٬٠٩٢)  (٦٬١٧٨٬٢٤٩)   ١٠  أتعاب�إدارة

 (١٩٩٬٥٦٨)  (١٨٧٬٤٢٣)     مصاريف�أخرى 

 (١٬٦٧٨٬٥٩٨)  (٣٣٨٬٨٧١)   �٨٬٦  ا(توقعةالخسائر�اoئتمانية�

      (٦٬٧٠٤٬٥٤٣)  (٧٬٦٥٧٬٢٥٨) 

         

 ٢٠٬٠٤٦٬٠٥٢  ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢     الف-#ة�الدخل�خhلصا0ي�
        

  -  -    الدخل�الشامل�ا3خر�

 ٢٠٬٠٤٦٬٠٥٢  ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢      ف-#ةخhل�ال�الشاملالدخل��إجماSي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا�وجزة�(غ$#�مراجعة)�قائمة�التغ$#ات�0ي�صا0ي�ا�وجودات

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

��oيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا(الية.�١٧إ,ى�رقم��١تعت�:�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٥ 

 

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        

 ١٬٣٤٤٬١٨٤٬٨٠٥   ١٬٥٦٤٬٤٥٠٬٩٦٨  يناير���١صا0ي�قيمة�ا�وجودات�0يالرصيد�اRفتتاjي�ل

       
        التغ$#ات�التشغيلية

 ٢٠٬٠٤٦٬٠٥٢   ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢  ف`:ةال�الدخل�الشامل�خ�لإجما,ي�

        معامhت�الوحداتالتغ$#ات�من�
 ١٬٦٣٥٬٣٣٩٬٤٥٩   ٩٩٩٬١٣١٬٤٧٠  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

 (٧٥٧٬٩٤٧٬٨٢٥)   (٦٢٩٬٦٠٢٬٧٢٥)  مدفوعات�مقابل�اس`:داد�وحدات�

 ٨٧٧٬٣٩١٬٦٣٤   ٣٦٩٬٥٢٨٬٧٤٥  8ي�معام�ت�الوحدات�صا8ي�الزيادة

 ٢٬٢٤١٬٦٢٢٬٤٩١   ١٬٩٥٦٬٩٢٩٬٢٤٥  يونيو�٣٠صا0ي�قيمة�ا�وجودات�0ي�الرصيد�الختامي�ل

  

  معامhت�الوحدات

  يuي:�يونيو�كما�٣٠ا(ن[\ية�8ي�ملخص�معام�ت�الوحدات�للف`:ة�

    م٢٠١٩  
  

  م٢٠١٨

  الوحدات  

 ١٢٤٬٤٣٢٬٦٨٧   ١٤١٬٥٨٨٬٩٧٩  يناير���١لوحدات�0يالرصيد�اRفتتاjي�ل

 ١٥٠٬٤٥٣٬٤٢٨   ٨٩٬٦٠٧٬٥٤٥  �الوحدات�ا(صدرة

 (٦٩٬٣٢٧٬٠٠٣)   (٥٦٬٥٩٩٬٨٧١)  الوحدات�ا(س`:دة

 ٨١٬١٢٦٬٤٢٥   ٣٣٬٠٠٧٬٦٧٤  صا8ي�الزيادة�8ي�الوحدات

 ٢٠٥٬٥٥٩٬١١٢   ١٧٤٬٥٩٦٬٦٥٣  يونيو��٣٠لوحدات�0ي�الرصيد�الختامي�ل

  

  

  



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

  ا�ولية�ا�وجزة�(غ$#�مراجعة)�التدفقات�النقديةقائمة�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

��oيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا(الية.�١٧إ,ى�رقم��١تعت�:�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٦ 

 

  يونيو�٣٠    
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        
        ا�نشطة�التشغيلية�التدفقات�النقدية�من�

 ٢٠٬٠٤٦٬٠٥٢    ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢    الف`:ةالدخل�خ�ل�صا8ي�

        

        تعديhت�لـ:

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

  
(١٬١٤٨٬٦٨٥) 

  
(٩٧٨٬٤٦١) 

 ١٬٥٩٥٬٠١٨   ٣٣٨٬٨٧١    الخسائر�اoئتمانية�ا(توقعة

    ٢٠٬٦٦٢٬٦٠٩   ٢٢٬١٣٩٬٧١٨ 

         صا0ي�التغ$#ات�0ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

�-الربح�أو�الخسارة�اoستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�
  صا8ي

  
(٣٥٬٩٥٣٬٦٧١) 

  
(٤٬٠٤١٬٦٩٢) 

 (٩٢٧٬١٦٧٬٣٩٢)   )٩٤٢٬٧٨٠٬٢٥٧(    اoستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأه

 (٧١٬٨٧٥)   ٩٧١٬٤٣٩    وا(طلوبات�ا3خرى أتعاب�أدراية�مستحقة�

 (٩١٠٬٦١٨٬٣٥٠)   )٩٥٥٬٦٢٢٬٧٧١(    ا�نشطة�التشغيليةمن�0ي)�ا�ستخدم�(�صا0ي�النقد

         

          التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية:

 ١٬٦٣٥٬٣٣٩٬٤٥٩   ٩٩٩٬١٣١٬٤٧٠    متحص�ت�من�إصدار�وحدات

 (٧٦٠٬٤٩٧٬٢٦٢)   (٦٤٤٬٤٩٠٬١٩٣)    مدفوعات�مقابل�اس`:داد�وحدات�

 ٨٧٤٬٨٤٢٬١٩٧   ٣٥٤٬٦٤١٬٢٧٧    لتمويليةمن�ا�نشطة�ا�الناتج�صا0ي�النقد

         

        

 (٣٥٬٧٧٦٬١٥٣)   )٦٠٠٬٩٨١٬٤٩٤(    يعادلةصا0ي�التغ$#�0ي�النقد�وما�

 ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩   ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥    يناير�8١ي��يعادلةالنقد�وما�

 ٢١٣٬٤٩٣٬٠٣٦   ٢٦٤٬١٧٤٬٢٦١    يونيو�0٣٠ي���يعادلةالنقد�وما�

 

 

 

 

 

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

٧  

 نبذة�عامة .١

ب;ن�شركة��يةغ;:�محدد�ا(دة�أن ���بموجب�اتفاق�مفتوح�("الصندوق")�هو�صندوق�استثماري �صندوق�ا�نماء�للسيولة�بالريال�السعودي

� �ل�ستثمار�("مدير�الصندوق")،�شركة�تابعة �("ا�صرف(ا�نماء �("لبنكا�نماء �وا(ستثمرين�فيه ��مالكي") �الصندوق�الوحدات") وفًقا�8ي

  لدى�مدير�الصندوق.�3حكام�الشريعة�ا�س�مية�الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعة

توافقة�مع�الشريعة�ا�س�مية.�يعاد�اoستثمار�8ي�منتجات�م�من�خ�لوالسيولة�العالية��رأس�ا(ال�عuى�ظاحفاليتمثل�هدف�الصندوق�

  استثمار�كامل�الدخل�8ي�الصندوق�ويدرج�8ي�سعر�الوحدة.

� �رقم �رسال[\ا �8ي �الصندوق �إنشاء �عuى �ا(وافقة �السوق�ا(الية ��٢٠١٠/٧٤٨٧/٥منحت�هيئة ��٢١بتاريخ ��١٤٣١رمضان �(ا(وافق �٣١هـ

  م).�٢٠١١يناير��١هـ�(ا(وافق��١٤٣٢محرم��٢٦م).�بدأ�الصندوق�عملياته�8ي��٢٠١٠أغسطس�

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

  صلة�للصندوق.�ع�وة�عuى�ذلك،�يعت�:�حامuي�الوحدات�مالكي�موجودات�الصندوق.قوائم�مالية�منف

  

 لوائح�النظاميةال .٢

هـ��١٤٢٧ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�3حكام�oئحة�صناديق�اoستثمار�("ال�ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا(الية�("الهيئة")�بتاريخ�

�وال�~�تم�تعديلها�٢٠٠٦ديسم�:��٢٤(ا(وافق� �(ا(وافق�١٤٣٧شعبان��١٦بقرار�مجلس�هيئة�السوق�ا(الية�والصادر�بتاريخ�). مايو��٢٣هـ

٢٠١٦.( 

 

 أسس�ا�عداد .٣
 

  قائمة�اRل-yام١-٣

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

ر�العربية�السعودية�وا(عاي;:�وا�صدارات�ا3خرى�ا(عتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب;ن�القانوني;ن،�ومتطلبات�oئحة�صناديق�اoستثما

�اoساسية �ا(علومات �وملخص �ا(علومات �ومذكرة �الصندوق �وأحكام �وشروط �ا(الية �السوق �هيئة �عن �مجتمعة�( الصادرة يشار�إل§\ا

  ،�فيما�يتعلق�بإعداد�وعرض�القوائم�ا(الية�ا(وجزة.�وا3حكام")،الشروط�بـ"

ليس�للصندوق�دورة�تشغيلية�يمكن�تعريفها�بوضوح�ولذلك��oيتم�عرض�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(تداولة�وغ;:�ا(تداولة�بشكل�منفصل�

�عن�ذلك،�تعرض�ا(وجودات�وا(طلوبات�حسب�ترتيب�ا
ً
�وعوضا �قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي. �ومع�ذلك،�يتم�تصنيف�جميع�ا3رصدة�8ي لسيولة.

  بشكل�عام�كأرصدة�متداولة.
  

  أساس�القياس��٢-٣

باستثناء�تم�إعداد�هذه�البيانات�ا(الية�عuى�أساس�التكلفة�التاريخية�باستخدام�أساس�اoستحقاق�8ي�ا(حاسبة�ومفهوم�اoستمرارية�،�

  للحصول�عuى�التفاصيل):البنود�التالية�(راجع�السياسات�ا(حاسبية�الفردية�

  .ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ا(وجودات• 

  .اoستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة�تقاس�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعلية• 

  

  العرض�والنشاطعملة��٣-٣

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

  

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

٨  

 أسس�ا�عداد(تتمة)

ا�الية�السنة�٤-٣  

.مي�ديةديسم�:�من�كل�سنة��٣١يناير�وتنت¬~�8ي��١تبدأ�السنة�ا(الية�للصندوق�8ي�  

  

  استخدام�ا�حكام�والتقديرات�٥-٣

استخدام�ا3حكام�والتقديرات�واoف`:اضات�ال�~�تؤثر�8ي�سياق�ا3عمال�العادية،�يتطلب�إعداد�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�من�ا�دارة�

�هذه� �عن �الفعلية �النتائج �تختلف �قد �وا(صروفات. �وا�يرادات �وا(طلوبات �للموجودات �ا(بينة �ا(بالغ �وعuى �السياسات �تطبيق 8ي

حاسبية�8ي�السنة�ال�~�يتم�ف§\ا�التقديرات.�يتم�مراجعة�التقديرات�واoف`:اضات�ا3ساسية�عuى�أساس�مستمر.�يتم�إعادة�التقديرات�ا(

ولية�مراجعة�التقديرات�و8ي�السنوات�التالية�لها.النطاقات�الرئيسية�ال�~�تكون�ف§\ا�التقديرات�وا3حكام�هامة�بالنسبة�للقوائم�ا(الية�ا3 

  :ا(وجزة�للصندوق�أو�عندما�يطبق�الحكم�8ي�تطبيق�السياسات�ا(حاسبية�كما�يuي

  (اليةا�ا(وجوداتقيمة��انخفاض

ا(الية�والتعرض��ا(وجوداتالقيمة�عuى��هبوطلقياس�واoع`:اف�بخسارة� ةموذج�الخسارة�اoئتمانية�ا(توقعيطبق�الصندوق�ويحدد�ن

�تتمثل�الخسارة� �البنوك. �وأرصدة �الصكوك�وا(رابحة �مثل�ودائع ،� �بالتكلفة�ا(طفأة �تعد�أدوات�دين�ويتم�قياسها (خاطر�اoئتمان�ال�~

وقع�ل{صل�اoئتمانية�ا(توقعة�8ي�التقدير�ا(رجح�لخسائر�اoئتمان�(أي�القيمة�الحالية�لجميع�حاoت�العجز�النقدي)�عuى�مدى�العمر�ا(ت

التحصيل�منذ��ووقتا(ا,ي.�لتحديد�خسارة�اoئتمان�ا(توقعة�،�يقوم�الصندوق�بتقييم�من�ب;ن�عوامل�أخرى�،�مخاطر�اoئتمان�والتقص;:�

اoع`:اف�ا3و,ي.�يتطلب�ذلك�اoع`:اف�بمخصص�خسائر�اoئتمان�ا(توقعة�8ي�بيانات�الدخل�الشامل�ح��³بالنسبة�للمدين;ن�ال�~�نشأت�أو�

ا.ت
ً
  م�الحصول�عل§\ا�حديث

 

 ا�عاي$#�الجديدة�والتعديhت .٤

�عاي$#�والتعديhت�الصادرة�الساريةا  

فيما�يuي�ا(عاي;:�والتفس;:ات�والتعدي�ت�الجديدة�3ول�مرة�8ي�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�وال�~�لم�يكن�3ي�م´\ا�تأث;:�

  جوهري�عuى�الصندوق:

  العنوان  رقم�ا�عيار

  عرض�القوائم�ا(الية�واoيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيم  ١ا(عيار�ا(حاسµ~�الدو,ي�
توضيح�أن�جميع�تبعات�ضريبة�الدخل�عuى�توزيعات�ا3رباح�ينب·ي��- ضرائب�الدخل�  ١٢ا(عيار�ا(حاسµ~�الدو,ي�

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

  أو�تسوي[\ا.
  تكاليف�اoق`:اض،�توضيح�بشأن�حساب�معدل�الرسملة�عuى�القروض�العامة.  ٢٣ا(عيار�ا(حاسµ~�الدو,ي�
�وتطبيق�ا(عيار�الدو,ي�الفوائد�طويلة�  ٢٨ا(عيار�ا(حاسµ~�الدو,ي� ا3جل�8ي�الشركات�الزميلة�وا(شاريع�ا(ش`:كة،

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

�ر   ٩ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي� �التقارير�ا(الية ��عداد �ا(عيار�الدو,ي ��-�٩قم �ا(تعلقة��-ا3دوات�ا(الية التعدي�ت
~µبم;½ات�الدفع�ا(سبق�مع�التعويض�السل  

�السنوي  ١١ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي� �التحس;ن �دورة �قياس���٢٠١٧- ��٢٠١٥ةال`:تيبات�ا(ش`:كة، أوضحت�إعادة
  ا(صالح�السابقة�ا(حتفظ��\ا�8ي�التشغيل�ا(ش`:ك.

الدولية�تفس;:�لجنة�التفس;:ات�
٢٣  

  عدم�التأكد�من�وضع�ضريبة�الدخل



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

٩  

 (تتمة)ا�عاي$#�الجديدة�والتعديhت�

  ا�عاي$#�الصادرة�لك�1ا�غ$#�سارية�ح���اRن
8ي�ما�يuي�ا(عاي;:�والتفس;:ات�ال�~�صدرت�ولكن�غ;:�سارية�ح��³اoن�،�ح��³تاريخ�اصدار�القوائم�ا(الية�للصندوق�،�وال�~�من�

  تؤثر�عuى�الصندوق�.�الواضح�ان�اoدارة�لم

 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٥
  
  يعادلةالنقد�وما�

وأيداعات�مرابحة�بإستحقاق�أصuي�(دة�ث�ثة��و�حساب�مع�الوسيط�الحسابات�الجارية�مع�البنوك�من�يعادلةالنقد�وما��يتكون 
  أشهر�أو�أقل.

  
  ا�دوات�ا�الية

  اRع-#اف�ا�بدئي�والقياس�
  

ينفذ�فيه�يتم�اoع`:اف�/�إلغاء�جميع�عمليات�الشراء�وا(بيعات�ا(نتظمة�للموجودات�ا(الية�8ي�تاريخ�ا(تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�

الصندوق�شراء�أو�بيع�ا(وجودات).�شراء�أو�بيع�ا(وجودات�ا(الية�بطريقة�منتظمة�وال�~�تتطلب�تسوية�ا(وجودات�8ي�ا�طار�

  الزمÀ~�ا(حدد�بشكل�عام�عن�طريق�التنظيم�أو�اoتفاقية�8ي�السوق.

�ذلك�ا(وجودات�وا(طلوب �8ي �(بما �ا3خرى �ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية �قائمة�جميع �من�خ�ل �العادلة �بالقيمة ات�ا(حددة

ا�8ي�ا3حكام�التعاقدية�ل{داة. العملية�ذات�الع�قة�الدخل)�يتم�تسجيلها�مبدئًيا�8ي�تاريخ
ً
  الذي�يصبح�فيه�الصندوق�طرف

شرة�إ,ى�اoستحواذ�يتم�قياس�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.�يتم�احتساب�تكاليف�ا(عاملة�ا(نسوبة�مبا

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

لجميع�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�ا3خرى�،�تتم�إضافة�تكاليف�ا(عام�ت�أو�خصمها�من�القيمة�العادلة�ل{صول�ا(الية�أو�

 طلوبات�ا(الية�،�حسب�اoقتضاء�،�عند�اoع`:اف�ا3و,ي.ا(

  

  عدم�اRع-#اف�با�وجودات�ا�الية

يتم�تجاهل�ا(وجودات�ا(الية�عندما�تنت¬~�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�ا(وجودات�ا(الية،�أو�عند�نقل�

 ا(وجودات�ا(الية�وكافة�ا(خاطر�وا(كافآت.

  ا�بدئي�للموجودات�ا�اليةالتصنيف�والقياس�

�بالقيمة�العادلة�ا(عدلة�لتكاليف�ا(عاملة�(عند�ا�قتضاء).
ً
  يتم�قياس�جميع�ا(وجودات�ا(الية�مبدئيا

 

 

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

  م٢٠٢٠يناير�١  عرض�القوائم�ا(الية�واoيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيم�١معيار�ا(حاسبة�الدو,ي�
 م٢٠٢٠يناير��١  السياسات�ا(حاسبية�والتغ;:ات�8ي�التقديرات�ا(حاسبية�وا3خطاء�٨ا(حاسبة�الدو,ي��معيار

تتعلق�بالحصة�ا(حتفظ��\ا�سابقا�8ي�العملية��- �تجميع�ا3عمال�٣ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي
  ا(ش`:كة

  م٢٠٢٠يناير�١

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



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٠  

 (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  الفئات�التالية:�8ييتم�تصنيف�ا(وجودات�ا(الية،�عدا�عن�تلك�ا(خصصة�والفعالة�كأدوات�تحوط�

 التكلفة�ا(طفأة� •

 القيمة�العادلة�من�خ�ل�ا3رباح�والخسائر •

  .الدخل�الشامل�اÃخرالقيمة�العادلة�من�خ�ل� •

  الدين�أدوات

�الحكومية�والصكوك�القروض�مثل�،�ا(صدر�نظر�وجهة�من�ا(ا,ي�اoل`½ام�تعريف�تلµ~�ال�~�ا3دوات�تلك�fي�الدين�أدوات

  .ا(رابحة�،�والشركات

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

 8ي�إدارة�ا(وجودات�ا(الية�الصندوق �أعمالنموذج� ) أ

 للموجودات�ا(الية.�ةخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي ) ب

  

  التكلفة�ا�طفأة •

�مدفوعات�فقط�النقدية�التدفقات�هذه�تمثل�حيث�التعاقدية�النقدية�التدفقات�لتحصيل��\ا�ا(حتفظ�ا(وجودات�قياس�يتم

�ا(طفأة�بالتكلفة�من�خ�ل�ا3رباح�والخسائر�تحديدها�يتم�لم�وال�~�،�وا3رباح�ا(ال�رأس �لهذه�الدف`:ية�القيمة�تعديل�يتم.

�ا3رباح�إيرادات�إدراج�يتم.�الخسارة�أو�الربح�قائمة�8ي��\ا�مع`:ف�متوقعة�ائتمان�خسائر�مخصصات�أي�قبل�من�ا(وجودات

  .الفعuي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام"�الخاصة�العموoت�إيرادات"�8ي�ا(الية�ا(وجودات�هذه�من

  

 الشامل�ا�خر�لدخلالعادلة�من�خhل�االقيمة� •
�النقدية� �التدفقات �تمثل �حيث �ا3صول، �ولبيع �التعاقدية �النقدية �التدفقات �لتحصيل ��\ا �ا(حتفظ �ا(الية ا(وجودات

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

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

�يتم�إثبات�إيرادات�العموoت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العم�ت�ا3جنبية�من� ا3خر،�باستثناء�إثبات�أرباح�أو�خسائر�الهبوط.

�يت �يتم�استبعاد�أصل�ما,ي، �عندما �ا3رباح�والخسائر. �8ي�قائمة �ا(طفأة�ل{داة م�إعادة�تصنيف�ا(كاسب�أو�الخسائر�التكلفة

�من�هذه� �إدراج�الربح �يتم �ا3رباح�والخسائر. �قائمة �إ,ى �ا(لكية �ا3خر�من�حقوق �الدخل�الشامل �8ي
ً
�مسبقا �ا(ثبتة ا(`:اكمة

  ا(وجودات�ا(الية�8ي�"إيرادات�العموoت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعuي.�

  
  الخسارة�أو�الربحالقيمة�العادلة�من�خhل� •

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

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

شامل�8ي�السنة�ال�~�تنشأ�ف§\ا.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"إيرادات�العموoت"�باستخدام�طريقة�الدخل�ال

 معدل�الفائدة�الفعuي.

 

  

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١١  

 (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

 أدوات�ا�لكية

�تعاقدي�ال`½ام�عuى�تحتوي ��oال�~�ا3دوات�أي.�ا(صدر�منظور �من�ا(لكية�حقوق �تعريف�تلµ~�أدوات�fي�ا(لكية�حقوق �أدوات

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

�الحاoت�باستثناء�،�الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�ا3سهم�8ي�اoستثمارات�جميع�الصندوق �يقيس�،�ذلك�بعد

�رجعة��oبشكل�العادلة�بالقيمة�ا3سهم�8ي�استثمار�تعي;ن�،�ا3و,ي�اoع`:اف�عند�،�اختارت�قد�الصندوق �إدارة�ف§\ا�تكون �ال�~

�أخرى �شاملة�إيرادات�خ�ل�من�فيه �8ي�العادلة�القيمة�أÅ\ا�عuى�ا3سهم�8ي�اoستثمارات�تعي;ن�8ي�الصندوق �سياسة�تتمثل.

�هذه�استخدام�عند.�اoستثمار�عوائد�توليد�غ;:�أخرى �3غراض�اoستثمارات�بتلك�اoحتفاظ�يتم�عندما�اoخر�الشامل�الدخل

�الربح�بيان�إ,ى�oحًقا�تصنيفها�إعادة�يتم�و�oاoخر�الشامل�الدخل�8ي�العادلة�القيمة�وخسائر�مكاسب�إدراج�يتم�،�اoنتخابات

�بشكل)�القيمة�انخفاض�خسائر�وعكس(�القيمة انخفاض�خسائر�عن�ا�ب�غ�يتم�o.�اoستبعاد�عند�ذلك�8ي�بما�،�الخسارة�أو

�اoع`:اف�يستمر�،�اoستثمارات�هذه�عuى�عائًدا�تمثل�عندما�،�ا3رباح�توزيعات.�العادلة�القيمة�8ي�ا3خرى �التغ;:ات�عن�منفصل

  ..ا(دفوعات�تلقي�8ي�الصندوق �حق�إثبات�يتم�عندما"�ا3رباح�إيرادات"�أÅ\ا�عuى�الدخل�بيان�8ي��\ا

  إنخفاض�قيمة�ا�وجودات�ا�الية
�- ،�يستخدم�الصندوق�معلومات�مستقبلية�للتعرف�عuى�خسائر�اoئتمان�ا(توقعة��٩بموجب�ا(عيار�الدو,ي�للتقارير�ا(الية�

  نموذج�خسارة�اoئتمان�ا(توقعة.

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

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

 ا(ستقبلية�ل{داة.

  التمي;½�ب;ن:ي�يتم�عند�تطبيق�هذا�النهج�ا�ستشرا8

�بخاطر�إئتمانية� • �تتمتع �ا�ع`:اف�ا(بدئي�أو�ال�~ �منذ �ا�ئتمانية �جودÊ\ا �بشكل�ملحوظ�8ي �تتدهور �لم �ال�~ ا3دوات�ا(الية

 منخفضة�(ا(رحلة�ا3و,ى)�و

ئتمانية�ا3دوات�ا(الية�ال�~�تدهورت�بشكل�ملحوظ�8ي�جودÊ\ا�ا�ئتمانية�منذ�ا�ع`:اف�ا(بدئي�وال�~�لم�تكن�مخاطرها�ا�  •

 منخفضة�(ا(رحلة�الثانية).

• �oى�ا�نخفاض�8ي�القيمة�بتاريخ�التقرير.�ومع�ذلك�uي�عËا�دليل�موضو\Ìتغطي�"ا(رحلة�الثالثة"�ا(وجودات�ا(الية�ال�~�لد

  يقع�أي�من�موجودات�الصندوق�8ي�هذه�الفئة.

�ا(توقعة"�للفئة�ا3و,ى��١٢يتم�إثبات�" �من�الخسائر�ا�ئتمانية
ً
�يتم�إثبات�"خسائر�إئتمانية�متوقعة�مدى�الحياة"�شهرا بينما

  .��والثالثة�للفئة�الثانية

يتم�تحديد�مقياس�الخسائر�ا�ئتمانية�ا(توقعة�من�خ�ل�تقدير�ا�حتمال�ا(رجح�للخسائر�ا�ئتمانية�عuى�مدى�العمر�ا(توقع�

  ل{داة�ا(الية.�

�  
 تصنيف�وقياس�ا�طلوبات�ا�الية

�تم�سواء�،�مستلمة�خدمات�مقابل�ا(ستقبل�8ي�دفعها�الواجب�للمبالغ�اoستحقاق�أساس�عuى�با(طلوبات�اoع`:اف�يتم

  .�oأم�ا(ورد�ِقبل�من�فاتورة�إصدار

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٢  

  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

�يقم�لم�ما�ا(عاملة�تكاليف�لتغطية�تعديلها�يتم�،�اoقتضاء�وعند�،�العادلة�بالقيمة�مبدئًيا�ا(الية�ا(طلوبات�قياس�يتم

�بالتكلفة�ا(الية�ا(طلوبات�قياس�يتم�،�ذلك�بعد.�الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�ما,ي�ال`½ام�بتحديد�الصندوق 

 .الفعuي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام�ا(طفأة

 

  العادلة�القيمة�قياس

القيمة�العادلة�fي�القيمة�ال�~�يتم�بموجÎ\ا�تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب;ن�أطراف�ذوي�دراية�ولدÌ\م�الرغبة�8ي�ذلك�

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

  fي�ال�~�تعكس�مخاطر�عدم�ا3داء.�ل�ل`½امالتاريخ.�القيمة�العادلة��الصندوق�8ي�ذلك�يمتلكهاoكÏ:�فائدة�الذي�

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

�أو� �حدوث�معام�ت�ل{صل �بقياس��اoل`½امحالة �الصندوق �يقوم �مستمر. �السعر�بشكل �لتوف;:�معلومات�عن �كا8ي بحجم

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

  

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية�

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

�وتسديد� �ا(وجودات �بيع �أجل �من �الصا8ي �أساس �عuى �ا(طلوبات �مع �ا(وجودات �لتسوية �نية �هناك �ويكون �ا(ثبتة ا(بالغ

  ا(طلوبات�8ي�آن�واحد.

  إSى�مالكي�الوحدات�العائدةحقوق�ال

  القابلة�ل�س`:داد�كأداة�حقوق�ملكية�كما�يuي:�يصنف�الصندوق�وحداته

 وحدات�قابلة�لhس-#داد ) أ(

�لمستروالمكتتبة ات�الوحدايتم تسجيل  م�طلبات�ست�اتم ي�لذالتقييم م�افي يوة�حدولكل دات�لموجوابقيمة صافي دة

  ل�كتتاب�واoس`:داد�فيه.

� �إذا �حقوق�ملكية �كأداة �ل�س`:داد �القابلة �تشتمل�عuى�جميع�يصنف�الصندوق�وحداته �ل�س`:داد كانت�الوحدات�القابلة

  ا(;½ات�التالية:

  .دوق لصنا�تصفیة�حالة�في�دوق لصنا�موجودات�صافي�نم�تناسبیة�بحصةللحامل��یسمح •

 ا3داة�8ي�فئة�ا3دوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�ا3دوات�ا3خرى. •

 ا3دوات�ا3خرى�لها�سمات�متطابقة.جميع�ا3دوات�ا(الية�8ي�صنف�ا3دوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات� •

�لصا8ي� • �التناسبية �ا3سهم �آخر�غ;:�حقوق�ا(الك�8ي �أو�أي�أصل�ما,ي �نقد �تعاقدي�بتسليم �أي�ال`½ام �ا3داة �oتتضمن

 موجودات�الصندوق.

ح�أو�الخسائر�يستند�إجما,ي�التدفقات�النقدية�ا(توقعة�ا(نسوبة�إ,ى�ا3دوات�عuى�مدى�عمر�ا3داة�إ,ى�حد�كب;:�عuى�ا3ربا •

��\ا� �وغ;:�ا(ع`:ف ��\ا �ا(ع`:ف �ا(وجودات �لصا8ي �العادلة �القيمة �أو�التغ;:�8ي ��\ا �ا(ع`:ف �ا(وجودات �صا8ي والتغ;:�8ي

 للصندوق.�عuى�مدى�عمر�ا3داة.

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٣  

 (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

القابلة�للتسوية�ا(صنفة�كأدوات�حقوق�ملكية�وتطابق�الوحدات�ا(شاركة�8ي�الصندوق�القابلة�ل�س`:داد�بتعريف�ا3دوات�

�لذلك�،�يتم�تصنيفها�كأدوات�حقوق�ملكية.-أ١٦-٣٢بموجب�معيار�ا(حاسبة�الدو,ي�
ً
  ب،�وتبعا

�جميع� �ا(;½ات�أو�استيفاء �امت�ك�أي�من �توقفت�الوحدات�عن �إذا �تصنيف�الوحدات. �الصندوق�باستمرار�بتقييم يقوم

�الفقر  �8ي �الشروط�ا(نصوص�عل§\ا �و��١٦ت;ن ��١٦ج �رقم �الدو,ي ~µا(عيار�ا(حاس� �من �بإعادة��٣٢د �الصندوق �فسيقوم ،

تصنيفها�كمطلوبات�مالية�وقياسها�بالقيمة�العادلة�8ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اخت�فات�من�القيمة�الدف`:ية�السابقة�

� �امت�ك �حالة �8ي �الوحدات. �مالكي �إ,ى �ا(نسوبة �ا(وجودات �صا8ي �8ي �واستيفاء�ا(ثبتة �ا(;½ات �جميع �ذلك �بعد الوحدات

،�سيقوم�الصندوق�بإعادة�تصنيفها�٣٢د�من�ا(عيار�ا(حاسµ~�الدو,ي�رقم��١٦ج�و��١٦الشروط�ا(نصوص�عل§\ا�8ي�الفقرت;ن�

�احتساب�اoكتتاب�واس`:داد� �يتم �التصنيف. �إعادة �تاريخ �للمطلوبات�8ي �الدف`:ية �بالقيمة �وقياسها كأدوات�حقوق�ملكية

  حدات�القابلة�ل�س`:داد�كمعام�ت�حقوق�ملكية�طا(ا�تم�تصنيف�الوحدات�كحقوق�ملكية.الو 

 التداول�بالوحدات(ب)

ستثمار�� ل�ا�نماء،�وفروع�شركة�ا�نماء مصرفوحدات�الصندوق�متاحة�للشراء�فقط�8ي�ا(ملكة�العربية�السعودية�8ي�فروع�

بشروط،�وذلك�لكل�شخص�طبيÓي�أو�اعتباري�تقر�به�أنظمة�من�خ�ل�ا(وقع��ن`:نت�(عuى�مستوى�العالم)� وا(بيعات�ع�:�ا

لقیمة ودات�(اجولمابقسمة صافي قیمة م"�لتقییوم�افي "یدوق�لصنموجودات�اصافي قیمة د�یدتحم�یت�ا(ملكة�العربية�السعودية.

�ا(طلو لة �جمالي دلعاا
ً
  لصلة.وم�التقييم�ذي�القائمة في یدات�احولا�جمالي بات)�باا(وجودات�ناقصىا

  صا0ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة

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

  موجودات�الصندوق�عuى�عدد�الوحدات�ا(صدرة�8ي�Å\اية�الف`:ة.�
  

  ا�ع-#اف�با�يرادات

� �باستخدام�أساس�العائد�الفعuي��اoستثماراتيتم�احتساب�إيرادات�العموoت�عuى �مرابحة �ا(طفأة،�صكوك�ودائع بالتكلفة

.�يتم�احتساب�إيرادات�العمولة�من�خ�ل�تطبيق�معدل�العمولة�الفعuي�عuى�إجما,ي�الشامل�الدخل�قائمة8ي��\ا��اoع`:افويتم�

�الدف`:ية �ا�القيمة �باستثناء �ا(ا,ي �بالنسبة��(وجوداتل{صل �اoئتمانية. �القيمة �منخفضة �ذلك �بعد �تصبح �ال�~ ا(الية

للموجودات�ا(الية�ال�~�انخفضت�قيم[\ا�اoئتمانية�،�يتم�تطبيق�سعر�الفائدة�الفعuي�عuى�صا8ي�القيمة�الدف`:ية�ل{صل�ا(ا,ي�،�

  .أي�بعد�خصم�مخصص�الخسارة

  .لخسائر�ا(حققة�عن�استثمارات�ا(تاجرة�عuى�أساس�ا(توسط�ا(رجح�للتكلفةتم�إثبات�ا3رباح�وا

  يتم�إثبات�أرباح�ا3سهم�عند�ا�ع�ن�ع´\ا�(أي�عندما�يكون�حق�الصندوق�8ي�إست�م�أرباح�ا3سهم�محقق).

  الدخل�ضريبةالزكاة�و 

  8ي�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة.�وبالتا,ي�لم�يتم�النص�عل§\االزكاة�وضريبة�الدخل�من�ال`½امات�مالكي�الوحدات��تعت�: 

  أتعاب�ا�دارة�وا�صاريف�ا�خرى 

تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�وغ;:�ذلك�من�اتعاب�وجميع�ا(صاريف�ا3خرى.�ويتم�إثبات�هذه�ا(صاريف�

�8ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�عuى�أساس�
ً
ا�ستحقاق.�وتستند�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�عuى�أسعار�محددة�مسبقا

  يuي:�التفصيلية�fي�كما

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٤  

  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  أتعاب�ا�دارة

الصندوق.��عائدمن�صا8ي��%)٢٠١٨�:٢٠(%٢٠مقداره�بأتعاب�إدارة��تقييميقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�8ي�كل�يوم�

  �.تقييم�يوم�كل�8ي�ا(ستحقة�الرسوم�احتساب�يتم

    أتعاب�الحفظ

ل�مدير�الصندوق�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي�قدره� 8ي�Å\اية�كل��من�صا8ي�قيمة�ا3صول )�%٠٫٠١٧ :٢٠١٨(�%�٠٫٠١٧٥ُيحِمّ

�رسوم�الحفظ�بقيمة�إضافية��،يوم�تقييم
ً
  ريال�سعودي�لكل�معاملة��.�٢٥يتحمل�الصندوق�أيضا

  ا�صاريف�ا�خرى وا�صاريف�ا�خرى�

 يس`:د�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصاريف�أخرى�يتم�تكبدها�
ً
 لشروط�واحكام�الصندوق.��وفقا

  

 النقد�وما�يعادله .٦

 
    

  ايضاح
  يونيو�٣٠

    م٢٠١٩
  ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨
  (مراجعة)    (غ$#�مراجعة)    

 ١٥٬٢٩٣٬٦٦١   ١٬٦٩٢٬٣٠٤  ١٠(أ)،٦  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنك�

 ٢٨٬٣٠٠٬٣٩٠   ١٥٧٬٤٩٦٬١٠٤  ١٠(أ)،٦  حساب�تداول �–�البنكالنقد�لدى�

أصuي�خ�ل�ث�ثة��إيداعات�مرابحة�بتاريخ�استحقاق

  أشهر�أو�أقل

  

  ٨٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠  (ب)٦

    ٨٦٥٬٥٩٤٬٠٥١   ٢٦٤٬١٨٨٬٤٠٨ 

  (٤٣٨٬٢٩٦)   )١٤٬١٤٧(    ا(توقع�اoئتمان�خسائر�مخصص:�يخصم

    ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥    ٢٦٤٬١٧٤٬٢٦١ 

�أم;ن�باسم�يعادله�وما�بالنقد�يحتفظ.�الوسيط�لدى�استثمار�وحساب�محuي�بنك�لدى�الجاري �بالحساب�اoحتفاظ�يتم)�أ

  .قيود�أي�دون �الصندوق �عن�نيابة�الصندوق 

 .السعودية�العربية�ا(ملكة�داخل�وخارج�ال�~�تعمل�وا3جنبية�ا(حلية�البنوك�مع�ا(رابحة�عمليات)�ب

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

    
  ايضاح

  يونيو�٣٠
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

  (مراجعة)    )مراجعة(غ$#�    ات�0ي�الصناديق�العامةاRستثمار 

 ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤    ٥٠٬٩٤٠٬٧٥١  ١٢  صندوق�الب�د�للسلع�

  -   ٣٠٬٣١٧٬٥٦٠   صندوق�ا3ول�للمرابحة�بالريال�السعودي

  -   ٦٬٠٤٩٬٦٣٩   تقان�للمرابحة�وصكوكإصندوق�

   ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤    ٨٧٬٣٠٧٬٩٥٠  

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٥  

 \بالتكلفة�ا�طفأهاRستثمارات� .٨

إيضا  
  ح

 يونيــــو�٣٠
    م�٢٠١٩

 ديسم�:�٣١
  م�٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ$#�مراجعة)    
  ٥٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٥٠٢٬٢٩٥٬٥٥٦  ٩(أ)،٧  مرابحة�ايداعات

 ٩٤٬٨٤٩٬٠٠٠   ٩٠٬٨٢١٬٣٠٠  (ب)  صكوك

 ١٢٬٣١٦٬٤٨٠   ١٥٬٢٥٣٬٠٣١    دخل�مستحق�عuى�استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

    ٦٦٥٬١٦٥٬٤٨٠   ١٬٦٠٨٬٣٦٩٬٨٨٦  

  )١٦٠٬٤٦٧(   )٩٢٣٬٤٨٧(    يخصم:�مخصص�خسائر�اoئتمان�ا(توقع

    ٦٦٥٬٠٠٥٬٠١٣    ١٬٦٠٧٬٤٤٦٬٣٩٩  

  .السعودية�العربية�ا(ملكة�8ي�العاملة�وا3جنبية�ا(حلية�البنوك�مع�ا(رابحة�عمليات(أ)

 �مطلوبات�اخرى أتعاب�أدارية�مستحقة�و  .٩

ـــو�٣٠    إيضاح    يونيـ
  م�٢٠١٩

 ديسم�:�٣١  
 م�٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ$#�مراجعة)      
  -    ١٬١٧٠٬٥١٦    ١٠  إدارية�مستحقةأتعاب�

  ٣٠٥٬٧٦١   ٣٠٬٠٤٥      رسوم�حفظ�مستحقة

  ٩٠٬٦٤٠    ١٦٧٬٢٧٩      مطلوبات�اخرى 

      ٣٩٦٬٤٠١    ١٬٣٦٧٬٨٤٠  

١٠. � مع�أطراف�ذات�عhقة�وا�رصدة�عامhتا

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

�الصندوق �وأحكام�شروط �ا3م�الشركة(�ا�نماء�مصرفو �الصندوق �ومدير�الصندوق �مجلس�الع�قة�ذات�ا3طراف�تشمل.

  ).الصندوق �(دير

  

  ويتضمن�حساب�الوحدات�ال�~�تحتفظ��\ا�ا3طراف�ذات�الع�قة�كما�يuي:���

  

  
  الوحدات

  (عدد)

�قيمة�صا0ي  
  ا�وجودات

�)سعودي�ريال( �� �� �� �  
  %�اجماSي

  الوحدات

  ٪٣    ٥٩٬٠١٧٬٢٥٢  ٥٬٢٦٢٬٩٨١    (غ$#�مراجعة)�٢٠١٩يونيو��٣٠

  ٪٤    ٥٨٬٧٩٨٬٢٤٧   ٥٬٢٦٢٬٥١١    (مراجعة)�م٢٠١٨ديسم�:�٣١

.  

   



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٦  

  وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�العhقة�(تتمة)�ا�عامhت

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

 ا(وجزة�كما�يuي:

 يونيو�٣٠  طبيعة�ا�عامhت  طبيعة�العhقة  أطرف�ذات�عhقة
  م�٢٠١٩

 يونيو�٣٠
  م�٢٠١٨

  مدير�الصندوق   شركة�ا�نماء�ل�ستثمار
  

 ٥٬٧٧٩٬٠٩٢ ٦٬١٧٨٬٢٤٩  أتعاب�أدارة

 - ٥٬٢٤٦  إصدار�وحدات

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

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

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

  م٢٠١٩
  ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨
  (مراجعة)  )(غ$#�مراجعة      

شركة�اoنماء�
  ل�ستثمار

 -  ١٬١٧٠٬٥١٦  أتعاب�إدارة�مستحقة  الصندوق �مدير 
  ٢٥٢٬١٤٤٬٠٩٧  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  إيداع�مرابحة

مستحقات�دخل�ايداعات�
  - ٨٤٧٬٢٢٢  مرابحة

  الشركة�ا3م�(دير  ا�نماء�مصرف
  الصندوق 

  ٤٣٬٥٩٤٬٠٥١  ١٥٩٬١٨٨٬٤٠٨  النقد�لدى�البنك
  -  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  إيداع�مرابحة

مستحقات�دخل�ايداعات�
 - ١٨٣٬٦٦٧ مرابحة

  -  ١٢٬٠٠٠  أتعاب�مستحقة�الصندوق   عضو�ا(جلس�الصندوق   مجلس�الصندوق 

 تقارير�القطاعات .١١

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

مرابحة�وصكوك.�يقوم�مدير�الصندوق�بتقييم�ا3داء�بشكل�دوري�ويخصص�ا(وارد�ل{عمال�كوحدة�واحدة�،�وبالتا,ي�،�لم�يتم�

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

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

  
 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٢

وا(طلوبات�ا(الية�للصندوق�من�النقد�وما��ا(وجوداتا(الية.�تتكون��وا(طلوباتا(الية��(وجوداتتشتمل�ا3دوات�ا(الية�عuى�ا

�يعادلة �ا(طفأة �بالتكلفة �واستثمارات �أو�الخسارة �الربح �خ�ل �من �العادلة �بالقيمة �واستثمارات �مستحقة�ادارية�وأتعاب،

  ،دائنة�واس`:دادات�أخرى �ومطلوبات

القيمة�العادلة�fي�القيمة�ال�~�يتم�بموجÎ\ا�تبادل�أصل�أو�سداد�ال`½ام�ب;ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب;ن�8ي�ذلك�وتتم�بنفس�

  شروط�التعامل�مع�ا3طراف�ا3خرى.�

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

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

 القيمة�العادلة،�عuى�النحو�التا,ي:



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٧  

 (تتمة) القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية

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

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

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

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

�ا �اoستثمارات ��لتيتشتمل �قيم[\ا �نضم�تصنيفها�میت�بالتاليو�،ةطلنشا�واق3سا�في�جةدرلما�وق لسا�رسعاأ�علیتستند

  .ا3دوات�هذهل�ا(عروض�السعر�بتعديل�الصندوق �يقوم�o.�ةطلنشا�جةدرلما�ا(لكية�وق حق�أدوات�علی�،�ول 3ا�وى لمستا

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

 م.�٢٠١٨ديسم�:���٣١وم��٢٠١٩يونيو�٣٠العادلة�8ي
 

�الربح�خhل�من��1ا�ا�حتفظ�ا�الية�ا�وجودات

  الثالثا�ستوى�  ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول   والخسارة

  -  ٨٧٬٣٠٧٬٩٥٠  -  (�غ$#مراجعة)�م�٢٠١٩يونيو�0٣٠ي�

  -  ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤ -  (مراجعة)�م�٢٠١٨ديسم�:��8٣١ي��

  .العام�خ�ل�ا(ستويات�ب;ن�تحوي�ت�هناك�تكن�لم

 تصنيف�ا�دوات�ا�الية

 يونيو�٣٠

 م٢٠١٩
 

 ديسم�:��٣١

 م٢٠١٨

  (مراجعة)   (غ$#�مراجعة) 

      ا�طفأةا�وجودات�ا�الية�بالتكلفة�

  ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥  ٢٦٤٬١٧٤٬٢٦١  يعادلهنقد�وما�

  ٦٦٥٬٠٠٥٬٠١٣  ١٬٦٠٧٬٤٤٦٬٣٩٩  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

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

      الخسارة

  ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤   ٨٧٬٣٠٧٬٩٥٠  8ي�الصندوق�العام�ستثماراتا

       ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�ا�طلوبات

  ١٥٬٥١٨٬٩٩٣   ٦٣١٬٥٢٥  اس`:دادات�دائنة

 -  ١٬١٧٠٬٥١٦ أتعاب�إدارية�مستحقة

 ٣٠٥٬٧٦١  ٣٠٬٠٤٥ رسوم�حفظ�مستحقة

 
 ا�الية�إدارة�ا�خاطر  .١٣

ا(توسط�والطويل�من�تتمثل�أهداف�ا�ستثمار�الرئيسية�للصندوق�8ي�توف;:�إيرادات�للمستثمرين�و8ي�نمو�رأس�ا(ال�عuى�ا(دى�

 خ�ل�ا�ستحواذ�عuى�استثمارات�8ي�أسهم�وأدوات�أخرى.

  .السوق يتعرض�نشاط�الصندوق�(خاطر�مالية�متنوعة،مخاطر�اoئتمان�ومخاطر�السيولة.�مخاطر�

�عن�تحديد�ومراقبة�ا(خاطر،�
ً
oى�مدير�الصندوق�و يعت�:�مدير�الصندوق�مسؤوuوهو�يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�با�شراف�ع

  ا(سؤول�ال´\ائي�لكل�عمليات�إدارة�الصندوق.

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٨  

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية(تتمة)

�لدى� �الصندوق. �مجلس�إدارة �قبل �من �ا(وضوعة �أساس�الحدود �عuى ~�Ûرئي� �با(خاطر�بشكل �والتحكم �ا(راقبة �تحديد تم

إدارة��أس`:اتيجيةمله�للمخاطر�و الصندوق�وثيقة�للشروط�وا3حكام�الخاصة�به�ال�~�تحدد�اس`:اتيجيات�أعماله�العامة،�وتح

  .ا(خاطر�العامة�وهو�ملزم�باتخاذ�إجراءات��عادة�توازن�ا(حفظة�بما�يتما���³مع�إرشادات�اoستثمار

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

  مخاطر�ا�ئتمان

ان�8ي�احتمال�فشل�أحد�أطراف�أداة�مالية�8ي�الوفاء�بال`½اماته�ويتسبب�8ي�تكبد�الطرف�اÃخر�لخسارة�تتمثل�مخاطر�اoئتم

  مالية.

واoستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة.�يسÓى�مدير�الصندوق�ا,ى�الحد�من��ومايعادلةيتعرض�الصندوق�(خاطر�اoئتمان�عuى�النقد�

�التعرض�للمخاط �إدارة�مخاطر�اoئتمان�من�خ�ل�مراقبة �تتم �للتصنيف. �رسمية �آلية �الصندوق �لدى ��oيوجد ر�اoئتمانية.

مخاطر�اoئتمان�والتحكم�ف§\ا�من�خ�ل�مراقبة�التعرضات�اoئتمانية�والحد�من�ا(عام�ت�مع�أطراف�محددة�وا�ستمرار�8ي�

�أس �عuى �مخاطر�اoئتمان�بشكل�عام �إدارة �تتم �ل{طراف�اoخرى. �اoئتمانية �الجدارة �الخارÜي�تقييم اس�التصنيف�اoئتماني

  للطرف�ا3خر.

 ا(ركز�ا(ا,ي.قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا3ق�³�Ýللتعرض�(خاطر�اoئتمان�(كونات�

  يونيو�٣٠  �

  م٢٠١٩
  

 ديسم�:�٣١

  م�٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ$#�مراجعة)  

 ٨٦٥٬٥٩٤٬٠٥١   ٢٦٤٬١٨٨٬٤٠٨  يعادلهنقد�وما�

 ٦٦٥٬١٦٥٬٤٨٠   ١٬٦٠٨٬٣٦٩٬٨٨٦  ا(طفأه�بالتكفلة�استثمارات

  ١٬٥٣٠٬٧٥٩٬٥٣١   ١٬٨٧٢٬٥٥٨٬٢٩٤ 

��النقد�حفظ�يتم �ا(طفأة �يعادله�لصندوق�واoستثمارات�بالتكلفة �يتعلق�ب�تتمتع�بنوك�لدىوما �فيما تصنيف�ائتماني�جيد.

  بأرباح�ا3سهم�ا(دينة�،��oيتعرض�الصندوق�(خاطر�ائتمانية�كب;:ة.

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

  تقوم�اoدارة�اoخذ�8ي�اoعتبار�من�التحلي�ت�التاريخية�وكذلك�ا(علومات�التطلعية�8ي�تحديد�أي�خسائر�ائتمانية�متوقعة.

  مخاطر�السيولة.

�قد�تنتج�تتمثل�مخاطر�السيولة�8ي�عدم�مقدرة�الصندوق� عuى�توف;:�التمويل�ال�زم�للوفاء�بال`½اماÊ\ا�ا(تعلقة�با3داة�ا(الية.

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

وبالتا,ي،��ل�ا3سبوع،أن�اoش`:اك�واoس`:داد�للوحدات�يتم�تنفيذها�8ي�أيام�التعامل�خ� عuىتنص�شروط�وأحكام�الصندوق�

�يقوم�مدير�الصندوق�بمراقبة�متطلبات� �الوحدات�8ي�أي�وقت. يتعرض�الصندوق�(خاطر�السيولة�بشأن�اس`:دادات�حامuي

 أته.للوفاء�بأي�ال`½امات�عند�نش�السيولة�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافية

 

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

١٩  

  إدارة�ا�خاطر�ا�الية(تتمة)
  مخاطر�السوق 

 العموoتمخاطر�أسعار�

تمثل�مخاطر�معدل�العموoت�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�العموoت�الخاصة�بالسوق�عuى�اoرباح�ا(ستقبلية�أو�القيمة�العادلة�

�بمراقبة�الصندوق �مدير�يقوم.�متغ;:�ربح��بمعدل�الصكوك�عuى�العموoت�أسعار�(خاطر�الصندوق �يتعرضل{دوات�ا(الية.�

   .الخسائر�لتجنب�ذلك�8ي�ال�زمة�ا3جراءات�وأتخذ�السوق �8ي�ا(توقعة�السلبية�التغ;:ات

  مخاطر�العم�ت�

fي�مخاطر�تذبذب�قيمة�التدفقات�النقدية�ا(ستقبلية�3داة�مالية�بسبب�التغ;:ات�8ي�أسعار�صرف�العم�ت�ا3جنبية�وتنشأ�

وأرصدة�الصندوق�بالريال�السعودي،�وبالتا,ي��oتتم�جميع�معام�ت�ا(الية�ا(قومة�بعم�ت�أجنبية.��هذه�ا(خاطر�عن�ا3دوات

  يتعرض�الصندوق�(خاطر�صرف�العم�ت�ا3جنبية.

 مخاطر�ا3سعار

مخاطر�ا3سعار�fي�مخاطر�تقلب�قيمة�ا3دوات�ا(الية�للصندوق�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�السوق�بسبب�عوامل�أخرى�غ;:�

  حركة�أسعار�العم�ت�ا3جنبية�والعموoت.

مخاطر�ا3سعار�بشكل�أسا�Þ~�من�عدم�التأكد�بشأن�ا3سعار�ا(ستقبلية�ل{دوات�ا(الية�ال�~�يمتلكها�الصندوق.�يراقب�تنشأ�

�من�اoستثمارية�محفظته�تنويع�خ�ل�من�ا(خاطر�الصندوق �يدير�.مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة�أسعار�أدواته�ا(الية

  .الصناعية�القطاعاتمن�مختلف�ا3سهم��مختلف�8ي�اoستثمار�خ�ل
  يونيو�٣٠  

    م٢٠١٩
  ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨

  (مراجعة)    )مراجعة(غ$#�  ات�0ي�الصناديق�العامةاRستثمار 

 ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤    ٥٠٬٩٤٠٬٧٥١  صندوق�الب�د�للسلع�

  -   ٣٠٬٣١٧٬٥٦٠  صندوق�ا3ول�للمرابحة�بالريال�السعودي

  -   ٦٬٠٤٩٬٦٣٩  تقان�للمرابحة�وصكوكإصندوق�

  ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤    ٨٧٬٣٠٧٬٩٥٠  

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

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

�٢٠١٨(�سعودي�لريا� ٨٧٣٬٠٧٩ �إنخفاض�القيمة�بنسبة�).�سعودي�ريال٥٠٢٬٠٥٦ : �فقد�كان�١٠أما ٪�عuى�نفس�ا3ساس،

 سيقلل�من�صا8ي�الربح�عuى�ا(وجودات�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�وصا8ي�ا(وجودات�بنفس�ا(قدار.

  

 إدارة�رأس�ا�ال .١٤

�ا(نسوب�ا3سهم�مبلغ�يتغ;:�أن�يمكن.�ل�س`:داد�القابلة�الوحدات�لحامuي�ا(نسوبة�ا(وجودات�صا8ي�الصندوق �مال�رأس�يمثل

�حسب�واoس`:داد�ل�ش`:اكات�الصندوق �يخضع�حيث�،�التقييم�يوم�كل�8ي�كب;:�بشكل�ل�س`:داد�القابلة�الوحدات�حامuي�إ,ى

�إدارة�عند�الصندوق �هدف�يتمثل.�الصندوق �أداء�عن�الناتجة�التغي;:ات�وكذلك�،�تقييم�يوم�كل�8ي�الوحدات�مالكي�تقدير

�فوائد�وتوف;:�،�الوحدات�3صحاب�عوائد�توف;:�أجل�من�مستمرة�كمنشأة�اoستمرار�عuى�الصندوق �قدرة�حماية�8ي�ا(ال�رأس

�للصندوق �اoستثمارية�ا3نشطة�تطوير�لدعم�قوية�رأسمالية�قاعدة�عuى�والحفاظ�اÃخرين�ا(صلحة�3صحاب �مجلس�يقوم.

  .الوحدات�لحامuي�العائدة�ا(وجودات�صا8ي�قيمة�أساس�عuى�ا(ال�رأس�بمراقبة�وا(دير�الصندوق 

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن[\ية�8ي�لف`:ة�

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

 

  

٢٠  

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٥

)،�قرر�مجلس�إدارة�الهيئة�8ي�٢٠١٧ديسم�:��٣١هـ�(ا(وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب�التعميم�رقم�

�(ا(و �١٤٣٩ربيع�الثاني��١٠ )�تقييد�تسجيل�خسائر�اoئتمان�ا(توقعة�ا(حتسبة�وفًقا�للمعيار�الدو,ي�٢٠١٧ديسم�:��٢٨افق�هـ

�للقوائم��فقط�لغرض�البيانات�ا(الية�لصندوق�اoستثمار.��٩عداد�التقارير�ا(الية�رقم�
ً
يتم�حساب�مطابقة�سعر�الوحدة�وفقا

  لتا,ي:غراض�ا(تاجرة�عuى�النحو�اا(الية�وسعر�الوحدة�ا(حتسب�3 
  يونيو�٣٠  

    م٢٠١٩

 ديسم�#�٣١

  م٢٠١٨

  (مراجعة)    (غ$#�مراجعة)  

  ١١٬٠٤٩    ١١٬٢٠٨  ا3ولية�ا(وجزة�سعر�الوحدة�ا(حتسب�وفقا�للقوائم�ا(الية

  ٠٬٠٠٤    ٠٬٠٠٥  تأث;:�خسائر�ا�ئتمان�ا(توقعة�لسعر�الوحدة�(أ)

  ١١٬٠٤٥    ١١٬٢٠٣  سعر�الوحدة�ا(حتسب�3غراض�ا(تاجرة

�للمعيار�الدو,ي��عداد�التقارير�ا(الية�رقم� ) أ(
ً
 ا(تعلق�با3دوات�ا(الية.����٩تمثل�التعدي�ت�أثر�خسارة�ا�ئتمان�ا(توقعة�ا(حتسبة�وفقا

 يوم�التقييم�ا�خ$# .١٦

  .م)�٢٠١٨ديسم�:��٣١م�(٢٠١٩يونيو��٣٠يوم�التقييم�ا3خ;:�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�8ي�

 

 ا�ولية�ا�وجزةاعتماد�القوائم�ا�الية� .١٧

�أغسطس٢٥ �ا(وافق�هـ�١٤٤٠الحجة�ذو�8�٢٤ي�الصندوق �مدير�قبل�من�ا(وجزة�ا3ولية�ا(الية�القوائم�هذه�إعتماد�تم

 .م٢٠١٩

  

  


