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٣  

  ا3ولية�ا(وجزةقائمة�الدخل�الشامل�

  

٤  

  ا3ولية�ا(وجزة�ا(وجوداتقائمة�التغ;:ات�8ي�صا8ي�
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 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

��مراجعة)�  قائمة�ا�ركز�ا�ا^ي�ا�ولية�ا�وجزة��(غ

 م�٢٠١٩يونيو�8٣٠ي�كما�

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

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٨إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٣ 

 

    
  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م�٢٠١٩

  ديسم�:�٣١  
  م�٢٠١٨

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

  ١٬٩٤٦٬٨٧٠    ١٬٣٧٨٬١٤٣    ٦  يعادلهنقد�وما�
  ٥٬٨٤٦٬٩١٨    ٤٬٢١١٬٠٩١    ٧  الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

 ٩٦٥٬٣١٨    ٩١٣٬٠٨٢    ٨  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة
  -    ١٬٥٨٣      توزيعات�أرباح�مدينة
  ٨٬٧٥٩٬١٠٦    ٦٬٥٠٣٬٨٩٩      مجموع�ا�وجودات

            
            �ا�طلوبات
  ٤٬٥٠٧    ٩٨٬٢٩٦      دائنة�اتاسb:داد

  ٢٤٩٬٧١٩    ٢٧٦٬٦٢٥    ٩  مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 
 ٢٥٤٬٢٢٦    ٣٧٤٬٩٢١      مجموع�ا�طلوبات

           
  ٨٬٥٠٤٬٨٨٠    ٦٬١٢٨٬٩٧٨      صا.ي�ا�وجودات�العائدة�لحامGي�الوحدات

            
  ٦٨٢٬٠٤٢    ٤٧٨٬٦٩٣      الوحدات�ا(صدرة�(عدد)

  ١٢٬٤٧    ١٢٬٨٠      بالريال�السعودي�-صا8ي�قيمة�ا(وجودات�للوحدة�
  

  



 ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٨إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٤ 

�    
    إيضاح

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٩

 

  
  يونيو�٣٠

  م٢٠١٨

            ستثماراتا� �من�الدخل

  ١٣٣٬٥٠٧    ٧٢٬٥٦٣      توزيعات�ا3رباح
صا8ي�مكاسب�اqستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�

  أو�الخسارة
  
١١  

    
٩٦٨٬٥٠١    ٢٥٦٬١١٥  

  ٨٨٬٤٧٢    ٣٩٬٩٩٠      صكوك�يداعات�مرابحة�و إ�عموqت�دخل�من
  ١٬١٩٠٬٤٨٠    ٣٦٨٬٦٦٨      استثمارات�الدخل�إجما^ي

            
            ا�صاريف

  )١١٥٬٣٨٧(    (٥٦٬٤٣٥)    ١٠  أتعاب�إدارة
 (٦٬٤٥٨)    )٥٬٠٧٤(    ١٠  مصاريف�السمسرة

  (٦١٬٥٩٦)    (٣٣٬٣٧٤)      مصاريف�أخرى 
      )١٨٣٬٤٤١(    )٩٤٬٨٨٣(  

  ١٬٠٠٧٬٠٣٩    ٢٧٣٬٧٨٥      الف+�ة�الدخل�خmلصا.ي�
  -    -      الدخل�الشامل�ا خر

  ١٬٠٠٧٬٠٣٩    ٢٧٣٬٧٨٥      ف+�ة�خmل�ال�الشاملالدخل��إجما^ي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

�ات�.ي�صا.ي�ا�وجودات���مراجعة)�ا�ولية�قائمة�التغ�  ا�وجزة�(غ

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

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

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٨إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٥ 

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        
  ١٣٬٦٣٠٬٣٦٨    ٨٬٥٠٤٬٨٨٠  �يناير��١صا.ي�قيمة�ا�وجودات�.يالرصيد�اRفتتاpي�ل

       
�ات�التشغيلية�        التغ

  ١٬٠٠٧٬٠٣٩    ٢٧٣٬٧٨٥  فb:ةال�الدخل�الشامل�خ�لإجما,ي�
�ات�من��        معامmت�الوحداتالتغ

  ٥٨٣٬٥٠٠    ٨٨٣٬٥٥٠  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�
  )١٠٩٬٠٢٨(    )٣٬٥٣٣٬٢٣٧(  مدفوعات�مقابل�اسb:داد�وحدات�

  ٤٧٤٬٤٧٢    )٢٬٦٤٩٬٦٨٧(  ص)�8ي�معام�ت�الوحداتقصا8ي�الزيادة/�(�الن

  ١٥٬١١١٬٨٧٩    ٦٬١٢٨٬٩٧٨  يونيو�٣٠صا.ي�قيمة�ا�وجودات�.ي�الرصيد�الختامي�ل

  

  معامmت�الوحدات

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

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

  الوحدات  
  ١٬١٣١٬٧٧٠    ٦٨٢٬٠٤٢  يناير���١لوحدات�.يالرصيد�اRفتتاpي�ل
  ٤٥٬٤١٢    ٦٨٬١٨٣  �الوحدات�ا(صدرة

 )٩٬٠٢٦(    )٢٧١٬٥٣٢(  ا(سb:دةالوحدات�
 ٣٦٬٣٨٦    )٢٠٣٬٣٤٩(  8ي�الوحدات�/�الزيادةص)قصا8ي�(�الن

  ١٬١٦٨٬١٥٦    ٤٧٨٬٦٩٣  يونيو��٣٠لوحدات�.ي�الرصيد�الختامي�ل

  

  



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

��مراجعة)�قائمة�التدفقات�النقدية�  ا�ولية�ا�وجزة�(غ

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

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

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٨إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٦ 

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٨

        
        ا�نشطة�التشغيليةالتدفقات�النقدية�من�

  ١٬٠٠٧٬٠٣٩    ٢٧٣٬٧٨٥  الفb:ةالدخل�خ�ل�صا8ي�
       
       لــسويات�ت

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

  
)٢٦٬٥٠٦(    

  
)٧٧٣٬٩٤٦( 

  ٢٣٣٬٠٩٣    ٢٤٧٬٢٧٩ 
       

�ات�.ي�ا�طلوبات�وا�وجودات�التشغيلية:�       التغ
 )٣١٤٬٤٤٨(    ١٬٦٦٢٬٣٣٣  صا8ي�-�أو�الخسارةاqستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�

 -    ٥٢٬٢٣٦  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة
  )٢٬٠٤٢(    )١٬٥٨٣(  توزيعات�أرباح�مدينة

  -    ٩٣٬٧٨٩  اسb:دادات�دائنة
  ٥٨٬٧٧٣    ٢٦٬٩٠٦  مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  )٢٤٬٦٢٤(    ٢٬٠٨٠٬٩٦٠  ا�نشطة�التشغيلية.ي)�ا�ستخدم�(�الناتج�من�/�صا.ي�النقد
        

        لتمويليةا�نشطة�االتدفقات�النقدية�من�
  ٥٨٣٬٥٠٠    ٨٨٣٬٥٥٠  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

  )١٠٤٬١٩٠(    )٣٬٥٣٣٬٢٣٧(  مدفوعات�مقابل�اسb:داد�وحدات�
  ٤٧٩٬٣١٠    )٢٬٦٤٩٬٦٨٧(  لتمويليةطة�اا�نشمن��/الناتج�(�ا�ستخدم�.ي)�صا.ي�النقد

        
        

��.ي�النقد�وما�صا.ي�� ٤٥٤٬٦٨٦    )٥٦٨٬٧٢٧(  يعادلةالتغ
  ٥٬٧٣٢٬٢٠٢    ١٬٩٤٦٬٨٧٠  يناير�8١ي��يعادلةالنقد�وما�
  ٦٬١٨٦٬٨٨٨    ١٬٣٧٨٬١٤٣  يونيو��٣٠.ي��يعادلةالنقد�وما�

 



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

٧ 

 نبذة�عامة .١

� �ا�نماء �ا3صول �(توازن اصندوق �هو�صندوق��متعدد �ا�نماء��مفتوح("الصندوق") �ب;ن�شركة �إتفاقية �بموجب �تأسيسه تم

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

  لدى�مدير�الصندوق.�ة�الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعة3حكام�الشريعة�ا�س�مي

8ي�ا3دوات�يتمثل�هدف�الصندوق�8ي�تنمية�رأس�ا(ال�عwى�ا(دى�الطويل�مع�الb:ك;¦�عwى�حفظ�رأس�ا(ال�من�خ�ل�اqستثمار�

ا�س�مية�مثل�للصندوق�اqستثمار�8ي�نطاق�واسع�من�اqستثمارات�ا(توافقة�مع�الشريعة�اqستثمارية�ا(ختلفة.�حيث�يمكن�

�يعاد�استثمار�كامل� ا3سهم�ا(حلية�وإيداعات�ا(رابحة�والصكوك�وا(نتجات�ا(هيكلة�والصناديق�اqستثمارية�لتحقيق�أهدافه.

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

هـ�(ا(وافق��١٤٣٤محرم��٢١بتاريخ�-)٥- ٦٢٤١-٢٠١٢(منحت�هيئة�السوق�ا(الية�ا(وافقة�عwى�إنشاء�الصندوق�8ي�رسال_^ا�رقم�

  م).�٢٠١٣أبريل��٦هـ�(ا(وافق��١٤٣٤جمادى�ا3و,ى��٢٥م).�بدأ�الصندوق�عملياته�8ي��٢٠١٢ديسم�:��٥

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

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

ن�إم�،�وبالتا,ي�ف٢٠١٩يونيو�٣٠،�يمتلك�مدير�الصندوق�عwى�غالبية�الوحدات�القائمة�كم�8ي�١٠يضاح�رقم�إكما�هو�موضح�8ي�

  نماء�ل�ستثمار�تعت�:�hي�الطرف�ا(سيطر�عwى�الصندوق.شركة�ا� 
  

 لوائح�النظاميةال .٢

ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�3حكام�qئحة�صناديق�اqستثمار�("ال�ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا(الية�("الهيئة")�بتاريخ�

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

  ).�٢٠١٦مايو�
  

 أسس�ا�عداد .٣

  ل+~اماRقائمة��١-٣

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

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

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

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

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

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

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

  أسس�القياس٢-٣

عwى�أساس�التكلفة�التاريخية�باستخدام�أساس�اqستحقاق�8ي�ا(حاسبة�ومفهوم��القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�تم�إعداد�هذه�

  السياسات�ا(حاسبية�الفردية�للحصول�عwى�التفاصيل):�,ىإير±ى�الرجوع�باستثناء�البنود�التالية�(�،اqستمرارية

 ا(قاسة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة؛�و�اqستثمارات •

 الفعwي.بالتكلفة�ا(طفأة�باستخدام�طريقة�الفائدة�ا(قاسة��اqستثمارات •



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

٨ 

 أسس�ا�عداد(تتمة)

  عملة�العرض�والنشاط�٣-٣

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

  السنة�ا�الية�٤-٣

  .ديسم�:�لكل�سنة�مي�دية�8٣١ي��وتنت�³يناير��8١ي��تبدأالسنة�ا(الية�للصندوق�

  �حكام�والتقديراتااستخدام���٥-٣

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

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

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

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

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

  تصنيف�اqستثمارات

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

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

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

الربح��اqستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�لعن�التغ;:ات�ال�حقة�8ي�القيمة�العادلة،�وعwى�بيع��لناتجةكاسب�أو�الخسائر�اا(

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

��الجديدة�والتعديmت .٤� ا�عاي

��والتعديmت�الصادرة�الساريةا�  �عاي

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

  جوهري�عwى�الصندوق:

   



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

٩ 

��الجديدة�والتعديmت�� (تتمة)ا�عاي
  

  العنوان  رقم�ا�عيار

  واqيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيمعرض�القوائم�ا(الية�  ١ا(عيار�ا(حاس¶��الدو,ي�
توضيح�أن�جميع�تبعات�ضريبة�الدخل�عwى�توزيعات�ا3رباح�ينب¸ي��-ضرائب�الدخل�  ١٢ا(عيار�ا(حاس¶��الدو,ي�

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

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

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

�  ٩ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي� �رقم �التقارير�ا(الية ��عداد ��-�٩ا(عيار�الدو,ي �ا(الية �ا(تعلقة��-ا3دوات التعدي�ت
  لدفع�ا(سبق�مع�التعويض�السل¶�بم;¦ات�ا

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

  عدم�التأكد�من�وضع�ضريبة�الدخل  ٢٣تفس;:�لجنة�التفس;:ات�الدولية�

�����سارية�ح���اRنا�عاي�  الصادرة�لك�/ا�غ
8ي�ما�يwي�ا(عاي;:�والتفس;:ات�ال���صدرت�ولكن�غ;:�سارية�ح�«�اqن�،�ح�«�تاريخ�اصدار�القوائم�ا(الية�للصندوق�،�وال���من�

  الواضح�ان�اqدارة�لم�تؤثر�عwى�الصندوق�.

  

�  

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٥
  

  يعادلةلنقد�وما�ا

وإيداعات�مرابحة،�باستحقاق�و�حساب�التداول�لدى�الوسيط�من�الحسابات�الجارية�لدى�البنوك��يعادلهالنقد�وما��يتكون 

  أصwي�(دة�ث�ثة�أشهر�أو�أقل.��
  ا�دوات�ا�الية

  اRع+�اف�ا�بدئي�والقياس

يتم�اqعb:اف/�عدم�اqعb:اف�بكافة�عمليات�الشراء�والبيع�العادية�للموجودات�ا(الية�8ي�تاريخ�ا(تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�يلb¦م�

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

    ال���تتطلب�تسوية�ا(وجودات�ضمن�ا�طار�الزم½��ا(حدد�عامة�بموجب�qئحة�أو�اتفاقية�8ي�السوق.

  تاريخ�السريان  تعديmت�متعلقة�با�واضيع�التالية

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

  م٢٠٢٠يناير�١  العملية�ا(شb:كةتتعلق�بالحصة�ا(حتفظ��^ا�سابقا�8ي��- �تجميع�ا3عمال�٣ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي
  م٢٠٢١يناير�١  عقود�التأم;ن�١٧ا(عيار�الدو,ي�للتقرير�ا(ا,ي�



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٠ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

�8ي�ذلك�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(حددة�بالقيمة�العادلة�يتم�ا�ثبات�ا(بدئي�لكافة�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�ا 3خرى�(بما

�8ي�ا3حكام�التعاقدية�ل}داة. العملية�ذات�الع�قة�من�خ�ل�قائمة�الدخل)�8ي�تاريخ
ً
  عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

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

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

�ا3خ �للموجودات�أو�ا(طلوبات�ا(الية،�وا(طلوبات�ا(الية �العادلة �القيمة �من �تكاليف�ا(عام�ت�أو�خصمها �يتم�إضافة رى،

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

  اRستبعادات�للموجودات�ا�الية

�للتدفقات�النقدية�من�ا3  �تنت��³الحقوق�التعاقدية �اqعb:اف�با(وجودات�ا(الية�عندما �نقل�يتم�إلغاء �أو�عند صول�ا(الية،

  ا3صول�ا(الية�وكافة�ا(خاطر�وا(كافآت.

  التصنيف�والقياس�الmحق�للموجودات�ا�الية�

  يwي:�يتم�تصنيف�ا(وجودات�ا(الية�كما

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

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

 ا(وجودات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة. •

  أدوات�الدين�

�نظر�ا(صدر، �من�وجهة �ا(الية �تعرف�باqلb¦امات �تلك�ا3دوات�ال�� �القروض،�hي �مثل �والشركات،��وhي وصكوك�الحكومة

  وا(رابحات.

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

)i دارة�ا(وجودات،�و)�نموذج�أعمال�الصندوق�� 

)iiخصائص�التدفقات�النقدية�للموجودات�(  

 التكلفة�ا�طفأة: •

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

qمن�خ�ل�الربح��رأس�ا(ال�وا3رباح�فقط�و� �العادلة �بالقيمة �تحديدها �يتم�يتم �ا(طفأة. �بالتكلفة �ويتم�قياسها والخسارة،

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

wت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعqي.�يتم�إدراج�ا3رباح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"�إيرادات�العمو 

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

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

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

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

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

    



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

 م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا(ن_^ية�8ي�لفb:ة�
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١١ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

من�التكلفة�ا(طفأة�ل}داة�8ي�قائمة�ا3رباح�والخسائر.�يتم�إثبات�إيرادات�العموqت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العم�ت�ا3جنبية�

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

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

  معدل�الفائدة�الفعwي.�

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

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

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

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

 الفائدة�الفعwي.

  حقوق�ا�لكية

ف�حقوق�ا(لكية�من�منظور�ا(صدر.�أي�ا3دوات�ال����qتحتوي�عwى�الb¦ام�تعاقدي�أدوات�حقوق�ا(لكية�hي�أدوات�تل¶��تعري

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

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

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

لعادلة�من�خ�ل�من�خ�ل�إيرادات�شاملة�أخرى.�تتمثل�سياسة�الصندوق�8ي�تعي;ن�اqستثمارات�8ي�ا3سهم�عwى�أÁ^ا�بالقيمة�ا

�هذه� �استخدام �عند �اqستثمار. �عوائد �اqحتفاظ�بتلك�اqستثمارات�3غراض�أخرى�غ;:�توليد �يتم �عندما �أو�الخسارة الربح

قائمة�اqنتخابات،�يتم�إدراج�مكاسب�وخسائر�القيمة�العادلة�8ي�خ�ل�الدخل�الشامل�اqخر�و�qيتم�إعادة�تصنيفها�qحًقا�إ,ى�

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

�تمثل�عائًدا�عwى�هذه�اqستثمارات،�يستمر� �توزيعات�ا3رباح،�عندما �القيمة�العادلة. بشكل�منفصل�عن�التغ;:ات�ا3خرى�8ي

  "إيرادات�ا3رباح"�عندما�يتم�إثبات�حق�الصندوق�8ي�تلقي�ا(دفوعات.�الدخل�عwى�أÁ^ا�قائمةاqعb:اف��^ا�8ي�

  انخفاض�.ي�قيمة�ا�وجودات�ا�الية

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

  .نموذج�خسارة�اqئتمان�ا(توقعة

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

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

  ا(ستقبلية�ل}داة.

Åي،�يتم�التمي;¦�ب;ن:عند�تطبيق�هذا�النهج�التطل  

�مخاطر�ائتمانية� • �عwى �تنطوي �أو�ال�� �ا3و,ي �اqعb:اف �منذ �اqئتمان �جودة �كب;:�8ي �بشكل �تتدهور �لم �ال�� �ا(الية ا3دوات

  ")�؛١منخفضة�("ا(رحلة�

�اqئتمان�منذ�اqعb:اف�ا3و,ي�وال���مخاطر�اqئتمان�الخاصة • �تدهورت�بشكل�كب;:�8ي�جودة �ال�� �ليست��ا3دوات�ا(الية �^ا

 ")�؛�و٢منخفضة�("ا(رحلة�

 



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٢ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

"�ا3صول�ا(الية�ال���لدÉ^ا�دليل�موضوÈي�عwى�انخفاض�القيمة�8ي�تاريخ�التقرير.�ومع�ذلك،��qتندرج�أي�من�٣تغطي�"ا(رحلة� •

  ا3صول�ا(الية�للصندوق�8ي�هذه�الفئة.

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

  للفئة�الثانية�والثالثة.

  يتم�تحديد�قياس�خسائر�اqئتمان�ا(توقعة�من�خ�ل�تقدير�ا(رجح�لخسائر�اqئتمان�عwى�مدى�العمر�ا(توقع�ل}داة�ا(الية.

  ليةالتصنيف�والقياس�للمطلوبات�ا�ا

�تم� �سواء �ا(ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة �8ي �دفعها �سيتم �ال�� �للمبالغ �أساس�اqستحقاق يتم�اqعb:اف�با(طلوبات�عwى

  فوترË^ا�أو�لم�تفوتر.

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

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

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

  قياس�القيمة�العادلة

É^م�الرغبة�8ي�ذلك�القيمة�العادلة�hي�القيمة�ال���يتم�بموجÌ^ا�تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب;ن�أطراف�ذوي�دراية�ولد

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

  hي�ال���تعكس�مخاطر�عدم�ا3داء.�ل�لb¦امالصندوق�8ي�ذلك�التاريخ.�القيمة�العادلة��يمتلكهاqكÍ:�فائدة�الذي�

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

�أو� �حدوث�معام�ت�ل}صل �بقياس��اqلb¦امحالة �الصندوق �يقوم �مستمر. �السعر�بشكل �لتوف;:�معلومات�عن �كا8ي بحجم

  ة�لسعر�الخروج.qن�هذا�السعر�يوفر�طريقة�معقول�،�ا3دوات�ا(درجة�8ي�السوق�النشط�بسعر�السوق 

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية

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

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

  ا(طلوبات�8ي�آن�واحد.

  الحقوق�العائدة�إ^ى�مالكي�الوحدات

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

 ل�س+�دادوحدات�قابلة�  ) أ(

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

 .فيه�واqسb:داد�ل�كتتاب

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

  :التالية�ا(;¦ات

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

 الصك�8ي�فئة�اqدوات�ال���تخضع�لجميع�فئات�اqدوات�اqخرى. •



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٣ 

 )تتمة(الهامة�ا�حاسبية�السياسات

 متطابقة.جميع�اqدوات�ا(الية�8ي�صنف�اqدوات�ال���تخضع�لجميع�فئات�اqدوات�اqخرى�لها�سمات� •

�لصا8ي� • �التناسبية �اqسهم �مالكي �اخر�يخالف�حقوق �ما,ي �او�اصل �نقد �بتسليم �تعاقدي �الb¦ام �اي �الصك �يتضمن q

  موجودات�الصندوق.

يستند�اجما,ي�التدفقات�النقدية�ا(توقعة�ا(نسوبة�ا,ى�اqدوات�عwى�مدى�عمر�اqداة�ا,ى�حد�كب;:�عwى�اqرباح�او�الخسائر� •

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

 عwى�مدى�حياة�اqداة.

�كأدوات�حقوق� �ا(صنفة �ل�ستبدال�تفي�بتعريف�اqدوات�القابلة�للتسوية بموجب�ا(عيار��ملكيةوحدات�الصندوق�القابلة

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

�توقفت�الوحدات�عن�امت�ك�أي�من�ا �إذا �ل�سb:داد. �تصنيف�الوحدات�القابلة (;¦ات�أو�يقوم�الصندوق�باستمرار�بتقييم

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

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

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

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

 التداول�بالوحدات ) ب(

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

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

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

�ا(طلوبات)�بالة �جمالي دلعاا
ً
  لصلة.وم�التقييم�ذي�القائمة في یدات�احولا�جمالي ا(وجودات�ناقصىا

  صا.ي�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�

  دد�الوحدات�ا(صدرة�8ي�Á^اية�الفb:ة.�موجودات�الصندوق�عwى�ع

  ا�ع+�اف�با�يرادات

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

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

  لدخل�من�اqستثمارات�8ي�ودائع�ا(رابحة�عwى�أساس�العائد�الفعwي.عb:اف�باا� يتم��والضرائب.

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

  متوسط�التكلفة�ا(رجح.

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

  الزكاة�وضريبة�الدخل�

  8ي�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة.�وبالتا,ي�لم�يتم�النص�عل^اإن�الزكاة�وضريبة�الدخل�hي�من�الb¦امات�مالكي�الوحدات�

 



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٤ 

 )الهامة(تتمةالسياسات�ا�حاسبية�

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

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

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

  السياسات�التفصيلية�hي�كمايwي:

  أتعاب�ا�دارة

%)�١٬٥:�م٢٠١٨يونيو��٣٠%�(١٫٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�8ي�كل�يوم�تعامل�أتعاب�إدارة�بمعدل�سنوي�مقداره�

 صا8ي�قيمة�موجودات�الصندوق.�يتم�احتساب�هذه�الرسوم�وا(ستحقة�8ي�كل�يوم�تقييم من

  أتعاب�الحفظ

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

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

    أتعاب�أخرى 

  حكام�الصندوق ندوق�وفًقا�لشروط�وأيسb:د�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الص

  نقد�وما�يعادله .٦

    
  ايضاح

  يونيو�٣٠
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

��مراجعة)    �  (مراجعة)    (غ

  ٣٧٬٢٦٥    ١٤٤٬٧٧٤  ١٠(أ)،٦  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنك�
  ٣٠٩٬٦٠٥    ٢٢٧٬٦٩٧  ١٠(أ)،٦  حساب�تداول �–النقد�لدى�الوسيط�

أصwي�خ�ل��إيداعات�مرابحة�بتاريخ�استحقاق

  أشهر�أو�أقلث�ثة�

  

  ١٬٦٠٠٬٠٠٠    ١٬٠٠٥٬٦٧٢  )ب(٦

    ١٬٩٤٦٬٨٧٠    ١٬٣٧٨٬١٤٣ 

يتم�اqحتفاظ�با3رصدة�لدى�بنك�محwي�وحساب�استثمار�مع�وسيط.�يحتفظ�بالنقد�وما�يعادله�باسم�مدير�الصندوق�نيابة�(أ)

  .عن�الصندوق�دون�أي�قيود

  ا(ملكة�العربية�السعودية.�داخل�وخارج�ال���تعملتعد�ودائع�ا(رابحة�مع�البنوك�ا(حلية�وا3جنبية�(ب)

 ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خmل�الربح�أو�الخسارةا .٧

    
  ايضاح

  يونيو�٣٠
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

��مراجعة)    �  (مراجعة)    (غ

  ٤٬١٧١٬٧٣٠    ٢٬٩٩٥٬٠١٦  ١٤  اqستثمار�8ي�ا3وراق�ا(الية�ا(درجة
  ١٬٦٧٥٬١٨٨    ١٬٢١٦٬٠٧٥  ١٤  اqستثمار�8ي�الصندوق�العام

    ٥٬٨٤٦٬٩١٨    ٤٬٢١١٬٠٩١ 

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

�يخضع��فيهيقوم�النشاط�اqسا���Õللصندوق�ا(ستثمر� اqستثمار�8ي�عقود�ا(رابحة�ا(توافقة�مع�احكام�الشريعة�اqس�مية.

  اqستثمار�8ي�الصندوق�لرسوم�اqدارة�الذي�يتوافق�مع�شروط�وأحكام�صندوق�اqستثمار.



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٥ 

 بالتكلفة�ا�طفأةاستثمارات� .٨

  
 يونيــــو�٣٠
    م�٢٠١٩

 ديسم�:�٣١
  م�٢٠١٨

��مراجعة)  �  (مراجعة)    (غ

  ٩٥٧٬٠٠٠    ٩١٠٬٩٠٠  صكوك
  ٨٬٣١٨    ٢٬١٨٢  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأةدخل�مستحق�عwى�

  ٩٦٥٬٣١٨    ٩١٣٬٠٨٢  

 مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .٩

 يونيــــو�٣٠  
  م�٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

��مراجعة)  � (مراجعة) (غ
 ١٠٠ ١٥٣  أتعاب�حفظ�مستحقة

 - ٧٬١٦٣  أدارية�مستحقةأتعاب�
 ٢٤٩٬٦١٩ ٢٦٩٬٣٠٩  مطلوبات�أخرى 

  ٢٤٩٬٧١٩ ٢٧٦٬٦٢٥ 

 مع�أطراف�ذات�عmقة�وا�رصدة�عامmتا� .١٠

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

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

  وا(نشآت�ا(تعلقة�بالبنك�ومدير�الصندوق.�ا3م�(دير�الصندوق)

    تمثل�الرسوم�ا3دارية�ا(درجة�8ي�قائمة�الدخل�الشامل�رسوم�يتقاضها�مدير�الصندوق�خ�ل�الفb:ة.
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��مراجعة)�٢٠١٩يونيو��٣٠�  %٥٦    ٣٫٤٢١٫٣٩١   ٢٦٧٫٢٢٢    (غ

  %٣٩    ٣٫٤٣٦٫٦٢٢   ٢٦٧٫٢٢٢    (مراجعة)�م٢٠١٨ديسم�:�٣١

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

  ا(وجزة�كما�يwي:�

  طبيعة�ا�عامmت  طبيعة�العmقة  ذات�عmقة�أطرف

 يونيو�٣٠
  م�٢٠١٩

 يونيو�٣٠

  م�٢٠١٨

  مدير�الصندوق   ستثمارشركة�ا�نماء�ل� 
  

  ١١٥٬٣٨٧  ٥٦٬٤٣٥  أتعاب�أدارة
  ٦٬٤٥٨  ٥٬٠٧٤  مصاريف�السمسرة

          

  ٢٢٬٥٠٠  ٢٢٬٥٠٠  الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق مجلس�
          

  -  ٣٠٬٥٤٦  مشb:يات�استثمارية�  الصندوق الشركة�ا3م�(دير�  ا�نماء�مصرف

  ٣٢٥٬٨٥٦  ٢٣٩٬٣٨١  مبيعات�استثمارية

  ٢٤٬٨٩٧  ١٥٬٣٠٨  توزيعات�أرباح

   



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٦ 

  )(تتمةا�عامmت�وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�عmقة

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

  الحسابطبيعة�  طبيعة�العmقة  أطراف�ذوي�عmقة
 يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
  ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨
��مراجعة      �  (مراجعة)  )(غ

 ٣٠٩٬٦٠٥  ٢٢٧٬٦٩٧  النقد�لدى�الوسيط  �مدير�الصندوق   ل�ستثمارشركة�اqنماء�
 -  ٧٬١٦٣  تحقةمسأتعاب�إدارة�

      
  -  ٢٢٬٥٠٠  الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق مجلس�

          

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

  ٣٧٬٢٦٥  ١٤٤٬٧٧٤  8ي�البنك�النقد
�اqستثمارات�بالقيمة
العادلة�من�خ�ل�
  ٤٤٧٬٩٤٩  ٢٦٧٬٦٣٨  الربح�أو�الخسارة

      
  

 صا.ي�ا�كاسب�من�اRستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خmل�الربح�أو�الخسارة .١١

 يونيو�٣٠ 
 م٢٠١٩

 يونيو�٣٠ 

 م٢٠١٨

  ١٩٤٬٥٥٥   ٢٢٩٬٦٠٩  مكاسب�محققة�

  ٧٧٣٬٩٤٦   ٢٦٬٥٠٦  مكاسب�غ;:�محققة�

  ٩٦٨٬٥٠١   ٢٥٦٬١١٥  

 القطاعاتتقارير� .١٢

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

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

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

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

 

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٣

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

ومستحقات��وتوزيعات�أرباح�مدينة��ا(دينة�واستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأةواستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح��،يعادلة

  .واسb:دادات�دائنةومطلوبات�أخرى�

القيمة�العادلة�hي�القيمة�ال���يتم�بموجÌ^ا�تبادل�أصل�أو�سداد�الb¦ام�ب;ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب;ن�8ي�ذلك�وتتم�بنفس�

  شروط�التعامل�مع�ا3طراف�ا3خرى.�

مستويات�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�

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

 القيمة�العادلة،�عwى�النحو�التا,ي:



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٧ 

  )(تتمة القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خmل�الربح�
  ا�ستوى�الثالث  الثانيا�ستوى�  ا�ستوى�ا�ول   أو�الخسارة

       
�مراجعة)�م�٢٠١٩يونيو�٣٠.ي��  -  ١٬٢١٦٬٠٧٥  ٢٬٩٩٥٬٠١٦  (�غ

  -  ١٬٦٧٥٬١٨٨  ٤٬١٧١٬٧٣٠  (مراجعة)�م�٢٠١٨ديسم�:��8٣١ي��
        

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

 
 يونيو�٣٠

 م٢٠١٩
 

 ديسم�:��٣١
 م٢٠١٨

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

  ١٬٩٤٦٬٨٧٠  ١٬٣٧٨٬١٤٣  يعادلهنقد�وما�
  ٩٦٥٬٣١٨  ٩١٣٬٠٨٢  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

  -  ١٬٥٨٣  توزيعات�أرباح�مدينة
من�خmل�الربح�أو�بالقيمة�العادلة�ا�وجودات�ا�الية��

      الخسارة
  ٤٬١٧١٬٧٣٠  ٢٬٩٩٥٬٠١٦  ا(الية�ا(درجةاqستثمار�8ي�ا3وراق�

  ١٬٦٧٥٬١٨٨   ١٬٢١٦٬٠٧٥  اqستثمار�8ي�الصندوق�العام
       ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�ا�طلوبات
  ٤٬٥٠٧   ٩٨٬٢٩٦  دائنة�اتاسb:داد
  ١٠٠   ١٥٣  مستحقة�حفظ�أتعاب
 -  ٧٬١٦٣  مستحقة�أدارية�أتعاب

  
 إدارة�ا�خاطر�ا�الية .١٤

ا�ستحواذ�عwى�استثمارات�8ي�أسهم��الطويل�من�خ�لنمو�رأس�ا(ال�عwى�ا(دى� تتمثل�أهداف�ا�ستثمار�الرئيسية�للصندوق�8ي

 وأدوات�أخرى.

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

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

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



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٨ 

  )(تتمة إدارة�ا�خاطر�ا�الية

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

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

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

  مخاطر�ا�ئتمان

الوفاء�بالb¦اماته�ويتسبب�8ي�تكبد�الطرف�ا خر�لخسارة�تتمثل�مخاطر�اqئتمان�8ي�احتمال�فشل�أحد�أطراف�أداة�مالية�8ي�

  مالية.

توزيعات�اqرباح�ا(دينة.��يسÅى�مدير�و واqستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة��ومايعادلةيتعرض�الصندوق�(خاطر�اqئتمان�عwى�النقد�

�q�.ئتمانيةqئتمان�من�خ�ل�مراقبة�التعرض�للمخاطر�اqيوجد�لدى�الصندوق�آلية�رسمية�الصندوق�ا,ى�الحد�من�مخاطر�ا

�من�خ�ل�مراقبة�التعرضات�اqئتمانية�والحد�من�ا(عام�ت�مع�أطراف� �تتم�إدارة�مخاطر�اqئتمان�والتحكم�ف^ا للتصنيف.

محددة�وا�ستمرار�8ي�تقييم�الجدارة�اqئتمانية�ل}طراف�اqخرى.�تتم�إدارة�مخاطر�اqئتمان�بشكل�عام�عwى�أساس�التصنيف�

  اني�الخار±ي�للطرف�ا3خر.اqئتم

 ا(ركز�ا(ا,ي.قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا3ق�Ø«�للتعرض�(خاطر�اqئتمان�(كونات�

  يونيو�٣٠  
    م٢٠١٩

  ديسم�:�٣١
  م٢٠١٨

��مراجعة)  �  (مراجعة)    (غ

  ١٬٩٤٦٬٨٧٠    ١٬٣٧٨٬١٤٣  يعادلهنقد�وما�

  ٩٦٥٬٣١٨    ٩١٣٬٠٨٢  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

 -    ١٬٥٨٣  أرباح�مدينةتوزيعات�

  ٢٬٩١٢٬١٨٨    ٢٬٢٩٢٬٨٠٨ 

�يعادله�النقد�حفظ�يتم �ا(طفأة�وما �يتعلق�ب�لدى�بنوك�تتمتع�لصندوق�واqستثمارات�بالتكلفة �فيما تصنيف�ائتماني�جيد.

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

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

  تقوم�اqدارة�اqخذ�8ي�اqعتبار�من�التحلي�ت�التاريخية�وكذلك�ا(علومات�التطلعية�8ي�تحديد�أي�خسائر�ائتمانية�متوقعة.

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

يتعرض��.�بالنسبة�لذلك�تكون�الخسائر�اqئتمانية�ا(توقعة�8ي�ا(وجودات�ا(الية�غ;:�مهمة�qن�الصندوق�٢٠١٨qديسم�:��٣١

qداد�هذه�ا3رصدة.�(خاطر�ائتمانية�كب;:ة�و:bيوجد�تاريخ�للتقص;:�8ي�اس  

  مخاطر�السيولة

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

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

وبالتا,ي،��يتم�تنفيذها�8ي�أيام�التعامل�خ�ل�ا3سبوع،أن�اqشb:اك�واqسb:داد�للوحدات� عwىتنص�شروط�وأحكام�الصندوق�

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

 أته.بأي�الb¦امات�عند�نش�للوفاء�السيولة�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافية

  



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

١٩ 

  )(تتمةا�الية�دارة�ا�خاطر إ

  مخاطر�السوق�

 مخاطر�معدل�العمولة���

تمثل�مخاطر�معدل�العموqت�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�العموqت�الخاصة�بالسوق�عwى�اqرباح�ا(ستقبلية�أو�القيمة�العادلة�

  ل}دوات�ا(الية.�

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

 مخاطر�العم�ت���

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

�وا(طلوب �ا(الية �للموجودات �بالنسبة �السعودي. �بالريال ��Õأسا� �بشكل �الوظيفية�الصندوق �بنفس�العملة �تكون �ا(الية ات

  ن�الصندوق�qيتعرض�(خاطر�العم�ت.إ،�فالرئي���Ùللصندوق�الريال�السعودي�لعم�Ë^ا�وhي�عملة�النشاط

  رمخاطر�ا3سعا

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

�تحركات�العم�ت�ا3جنبية�أو�أسعار�العموqت�ناتجة�عن�عوامل تنشأ�مخاطر�ا3سعار�بشكل�أسا���Õمن�عدم�التأكد�بشأن�.

�ا(الية� �أسعار�أدواته �يراقب�مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة �الصندوق. �يمتلكها �ال�� �ل}دوات�ا(الية ا3سعار�ا(ستقبلية

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

  .الصناعية�القطاعاتمن�مختلف�ا3سهم� اqستثمار�8ي�مختلف

  تركز�الصناعة�8ي�استثمارات�ا3سهم�8ي�الصندوق�عwى�النحو�التا,ي:

 القطاع�الصنا�ي
 يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
 ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨

��مراجعة)  �  (مراجعة)    (غ

  ريال�سعودي    ٪    ريال�سعودي   ٪  

 ١٬٧٥٨٬٦١٠   ٤٢   ١٬١٤٠٬١٦٦   ٣٨  ا(واد�ا3ساسية

 ١٬١٨٩٬٣٢٣   ٢٩   ٩٥١٬٠٤٥  , ٣٢  البنوك

 ٣٥٥٬٤٨٢   ٨   ٣٣٠٬٧٥٤   ١١  خدمات�اqتصاqت

 ١٢٦٬٦١٦   ٣   ٢٨٣٬٦١٩   ١٠  نجزئة�السلع�الكمالية

 -   -   ١٠٣٬١٣٤   ٣  والتطويردارة�العقارات�إ

 ٣٢٦٬١١٦   ٨   ٩٣٬١٧٧   ٣  التأم;ن

 -   -   ٩٣٬١٢١   ٣  ا3غذية�وا(شروبات

 ٢٧٢٬٨٦٧   ٧   -   -  الطاقة

 ١٤٢٬٧١٦   ٣   -   -  تجزئة�ا3غذية

  ٤٬١٧١٬٧٣٠   ١٠٠   ٢٬٩٩٥٬٠١٦   ١٠٠ 

  



 �ا�توازن�متعدد�ا�صول صندوق�ا�نماء�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

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

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

 

٢٠ 

  )(تتمةا�الية�دارة�ا�خاطر إ

٪�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�عwى�ا(وجودات�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�وصا8ي�ا(وجودات�بقيمة�

�٢٠١٨ريال�سعودي�(٢٩٩٬٥٠٢ :٤١٧٬١٧٣�� �إنخفاريال�سعودي). �أما �بنسبة �كان�١٠ض�القيمة �فقد �نفس�ا3ساس، �عwى ٪

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

  استثمارات�.ي�صناديق�عامة
 يونيو�٣٠

    م٢٠١٩
 ديسم�:�٣١

  م٢٠١٨

��مراجعة)  �  (مراجعة)    (غ

  ١٬٦٧٥٬١٨٨    ١٫٢١٦٫٠٧٥  بالريال�السعودي�صندوق�ا�نماء�للسيولة

 إدارة�رأس�ا�ال .١٥

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

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

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

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

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

  للصندوق.

  .3صول�العائدة�إ,ى�مالكي�الوحداتإدارة�الصندوق�وا(دير�بمراقبة�رأس�ا(ال�عwى�أساس�قيمة�صا8ي�ا�يقوم�مجلس

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٦

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

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

�للمعيار�الدولية�لل
ً
 لصندوق�اqستثمارا3ولية�ا(وجزة�فقط�لغرض�القوائم�ا(الية��٩تقارير�ا(الية�ا(حسوبة�وفقا

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

�غ;:�ا(وجودات�هذه�عwى�ا(توقعة�اqئتمانية�الخسائر�نموذج�تأث;:�كان�فقد�،�ذلك�ومع.�م�٢٠١٨ديسم�:��٣١و�م�٢٠١٩يونيو

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

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

 .مطلوبة�غ;:�الوحدة،

�يوم�التقيي .١٧� م�ا�خ

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

  
  اعتماد�القوائم�ا�الية��� .١٨

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


