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  صفحة  

 ٢  ا'ستقلمراجع�لل الفحص�تقرير 

  ٣ ا'وجزة�ا0وليةقائمة�ا'ركز�ا'ا*ي�

  ٤  ا'وجزة�ا0وليةقائمة�الدخل�الشامل�

  ٥ ا0ولية�ا'وجزة�قائمة�التغ@?ات�<ي�صا<ي�ا0صول�العائدة�لحام8ي�الوحدات

 ٦  ا'وجزة�ا0وليةقائمة�التدفقات�النقدية�

  ١٢- ٧  ا0ولية�ا'وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا'الية

  





 السعودي�بالريال�للسيولة�ا�نماء�صندوق 

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ارُمد

  

  ا"ولية�ا�وجزةا�ركز�ا�اNي��قائمة

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�كما

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

 

��gيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�١٦إ*ى�رقم��١تعت�?�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا0ولية�ا'وجزة�جزءا

٣ 

 

    

  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠٢٠

  (غ&%�مراجعة)

  ديسم�?�٣١  
  م٢٠١٩

  (مراجعة)
            صول�ا" 

 ٢٠٬٢٢٠٬٧٠١   ٣٠٣٬١٦٤٬٥٨٨    ٧  <ي�حكمهنقد�وما�ال

 ١٣٩٬٢٢٥٬٧٨٢   ٣٣٠٬٧٣٠٬٠٢٨    ٨  الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

 ٢٬١٩٩٬٠٥٤٬٧٢٣   ٢٬٦٣٣٬٧١٣٬١٧٩    ٩  استثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة

  ٢٬٣٥٨٬٥٠١٬٢٠٦    ٣٬٢٦٧٬٦٠٧٬٧٩٥      ا"صول�إجماNي�

            

            �اFل]Zامات�

  ٧٥٨٬٣٣١   ١٣٠٬٧٤٩      اسZ?دادات�دائنة

  ١٬٦٣٦٬٦٦٨   ١٬٤٧١٬٠١٩    ١٠  أخرى �وال�Zامات�مستحقات

 ٢٬٣٩٤٬٩٩٩    ١٬٦٠١٬٧٦٨      اFل]Zامات�إجماNي�

           

  ٢٬٣٥٦٬١٠٦٬٢٠٧    ٣٬٢٦٦٬٠٠٦٬٠٢٧      ا"صول�العائدة�لحام<ي�الوحداتقيمة�صا.ي�

            

  ٢٠٧٬٤٣٣٬٩٨٢    ٢٨٤٬٣٩٩٬٨٥٦      )الوحدات�الوحدات�ا�صدرة�(عدد

           

  ١١٫٣٦    ١١٫٤٨    ١٢  بالريال�السعودي�- صا.ي�قيمة�ا"صول�للوحدة�

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    



  السعودي�بالريال�للسيولة�ا�نماء�صندوق 

 ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار

  

  (غ&%�مراجعة)�ا�وجزة�ا"وليةالشامل��الدخل�قائمة

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

 

��gيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�١٦إ*ى�رقم��١تعت�?�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا0ولية�ا'وجزة�جزءا

٤ 

 

    
  إيضاح

 يونيو�٣٠  
  م�٢٠٢٠

 

  
 يونيو�٣٠
  م�٢٠١٩

    

        الدخل�

  ٢٨٬٥٠٥٬٣٩٠  ٣٩٬٦٤٨٬٠٠٤      الدخل�من�اgستثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة

صا<ي�التغ@?ات�<ي�القيمة�العادلة�ل�ستثمارات�من�خ�ل�الربح�

  ٨٫٢  والخسارة

  

١٬١٤٨٬٦٨٥ ٢٬٧٥٣٬١٦٢ 

      ٢٩٬٦٥٤٬٠٧٥ ٤٢٬٤٠١٬١٦٦  

        

        صروفاتا�

 )٦٬١٧٨٬٢٤٩(  )٧٬٢١٦٬٩٣٧(   ١١  دارةا� أتعاب�

 )١٨٧٬٤٢٣(  )٣٢٥٬٥١٣(     أخرى مصروفات�

 )٣٣٨٬٨٧١(  (١٬٤٧٨٬٩٧٢)     الخسائر�اgئتمانية�ا'توقعة

      (٩٬٠٢١٬٤٢٢)  )٦٬٧٠٤٬٥٤٣( 

         

 ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢  ٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤     للف]%ة�الدخل

          

  -   -     للفZ?ة�الدخل�الشامل�ا0خر 

 ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢  ٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤      �للف]%ةالشامل�إجماNي�الدخل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 السعودي�بالريال�للسيولة�ا�نماءصندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

  ا"ولية�ا�وجزة�(غ&%�مراجعة)�قائمة�التغ&%ات�.ي�صا.ي�ا"صول�العائدة�لحام<ي�الوحدات

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

 

��gيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�١٦إ*ى�رقم��١تعت�?�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا0ولية�ا'وجزة�جزءا

٥ 

 

  يونيو�٣٠  
  م�٢٠٢٠

  
  

  يونيو٣٠
  م�٢٠١٩

        

 ١٬٥٦٤٬٤٥٠٬٩٦٨   ٢٬٣٥٦٬١٠٦٬٢٠٧  يناير�١.ي�كما�صا.ي�ا"صول�

 ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢   ٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤  إجما*ي�الدخل�الشامل�للفZ?ة�

       
        الوحدات�معامdتالتغ&%ات�من�

 ٩٩٩٬١٣١٬٤٧٠   ٢٬٣٤٤٬٥٥١٬٥٢١  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

 )٦٢٩٬٦٠٢٬٧٢٥(   )١٬٤٦٨٬٠٣١٬٤٤٥(  مدفوعات�مقابل�اسZ?داد�وحدات�

 ٣٦٩٬٥٢٨٬٧٤٥   ٨٧٦٬٥٢٠٬٠٧٦  الوحدات�معامdت�.ي�التغ&%ات�صا.ي

 ١٬٩٥٦٬٩٢٩٬٢٤٥   ٣٬٢٦٦٬٠٠٦٬٠٢٧  �يونيو�٣٠.ي��كما�صا.ي�ا"صول 

  

  معامdت�الوحدات

  كما�ي8ي:�يونيو �٣٠ملخص�معام�ت�الوحدات�للفZ?ة�ا'ن\]ية�<ي�

  
  

  يونيو�٣٠
  م٢٠٢٠

  
  

  يونيو٣٠
  م٢٠١٩

 الوحدات  

 ١٤١٬٥٨٨٬٩٧٩   ٢٠٧٬٤٣٣٬٩٨٢  يناير��١.ي��كما لوحداتا

 ٨٩٬٦٠٧٬٥٤٥   ٢٠٥٬٢٤٧٬٢٠٦  الوحدات�ا'صدرة�

 )٥٦٬٥٩٩٬٨٧١(   )١٢٨٬٢٨١٬٣٣٢(  ا'سZ?دة�الوحدات

 ٣٣٬٠٠٧٬٦٧٤   ٧٦٬٩٦٥٬٨٧٤  الوحدات�<ي�التغ@?ات�صا<ي

 ١٧٤٬٥٩٦٬٦٥٣   ٢٨٤٬٣٩٩٬٨٥٦  يونيو�٣٠.ي��كما لوحداتا

  

  

  



 السعودي�بالريال�للسيولة�ا�نماء�صندوق 

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

  ا"ولية�ا�وجزة�(غ&%�مراجعة)قائمة�التدفقات�النقدية��

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

 

��gيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�١٦إ*ى�رقم��١تعت�?�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا0ولية�ا'وجزة�جزءا

٦ 

 

 
    

  إيضاح
  يونيو�٣٠

  م٢٠٢٠
  
  

  يونيو٣٠
  م٢٠١٩

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

 ٢٢٬٩٤٩٬٥٣٢    ٣٣٬٣٧٩٬٧٤٤    �الدخل�للفZ?ة

        :تسوبات

من�خ�ل�مكاسب�غ@?�محققة�من�اgستثمارات�بالقيمة�العادلة�
 (٢٬٧٥٣٬١٦٢)  ٨٫٢  الربح�أو�الخسارة

  
(١٬١٤٨٬٦٨٥) 

 ٣٣٨٬٨٧١   ١٬٤٧٨٬٩٧٢    الخسائر�اgئتمانية�ا'توقعة

  (٢٨٬٥٠٥٬٣٩٠)    (٣٩٬٦٤٨٬٠٠٤)    دخل�من�اgستثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة

    (٧٬٥٤٢٬٤٥٠)   (٦٬٣٦٥٬٦٧٢) 

         التشغيلية�واFل]Zامات�ا"صول صا.ي�التغ&%ات�.ي�

 (٣٥٬٩٥٣٬٦٧١)   (١٨٨٬٧٥١٬٠٨٤)    صا<ي�- اgستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�

 (٩٦٤٬٦٠٠٬٣٢٥)   (٤٣١٬٧٥٣٬١٠٤)    ا'طفأةاgستثمارات�بالتكلفة�

 ٩٧١٬٤٣٩   (١٦٥٬٦٤٩)     أخرى �وال�Zامات�مستحقات

  (١٬٠٠٥٬٩٤٨٬٢٢٩)    (٦٢٨٬٢١٢٬٢٨٧)    صا.ي�النقد�من�العمليات

  ٥٠٬٣٢٥٬٤٥٨    ٣٥٬٢٦٣٬٦٨٠    استثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة�مستلمدخل�

  (٩٥٥٬٦٢٢٬٧٧١)   (٥٩٢٬٩٤٨٬٦٠٧)    ا"نشطة�التشغيلية�النقد�ا�ستخدم�.يصا.ي�

         

          ات�النقدية�من�ا"نشطة�التمويليةالتدفق

 ٩٩٩٬١٣١٬٤٧٠    ٢٬٣٤٤٬٥٥١٬٥٢١     إصدار�وحداتمتحص�ت�من�

     مدفوعات�مقابل�اسZ?داد�وحدات�

(١٬٤٦٨٬٦٥٩٬٠٢٧) 

  

(٦٤٤٬٤٩٠٬١٩٣) 

 ٣٥٤٬٦٤١٬٢٧٧    ٨٧٥٬٨٩٢٬٤٩٤     صا.ي�النقد�الناتج�من�ا"نشطة�التمويلية

         

 (٦٠٠٬٩٨١٬٤٩٤)   ٢٨٢٬٩٤٣٬٨٨٧    يعادلهالتغ&%�.ي�النقد�وما��صا.ي

 ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥    ٢٠٬٢٢٠٬٧٠١     يناير��١<ي�كما��يعادلهالنقد�وما�

 ٢٦٤٬١٧٤٬٢٦١   ٣٠٣٬١٦٤٬٥٨٨  ٧  يونيو�٣٠.ي���كما�يعادلهالنقد�وما�

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

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

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة�

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

٧  

 نبذة�عامة .١

�استثماري  �هو�صندوق �("الصندوق") �السعودي �بالريال �للسيولة �ا�نماء �اتفاق�مفتوح�صندوق �بموجب �ا� �يةأن��� �شركة نماء�ب@ن

��وlي�ل�ستثمار�("مدير�الصندوق") �تابعة �("ا�صرف'شركة �("صرف'ا�نماء �فيه �وا'ستثمرين ��مالكي") �الوحدات") �الصندوق ا�<ي
ً
وفق

  0حكام�الشريعة�ا�س�مية�الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعة�لدى�مدير�الصندوق.

�مع��العالية�والسيولة�ا'ال�رأس�ع8ى�للحفاظ�الساع@ن�للمستثمرين�الصندوق �تصميم�تم �ا'توافقة �التعرض�للمنتجات �خ�ل من

  .�يعاد�استثمار�كامل�الدخل�<ي�الصندوق�ويدرج�<ي�سعر�الوحدة.لشريعة�ا�س�ميةا

� �<ي �الصندوق �إنشاء �ع8ى �ا'وافقة �ا'الية �السوق ���٢١بتاريخ��٢٠١٠/٧٤٨٧/٥رقم�خطا�]امنحت�هيئة ��١٤٣١رمضان �(ا'وافق �٣١هـ

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

�وبناء�ع8ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق� �يعت�?�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة. عند�التعامل�مع�حام8ي�الوحدات،

  الصندوق.أصول�ع8ى�ذلك،�يعت�?�حام8ي�الوحدات�مالكي��قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.�ع�وة

ا�ع8ى�أ¤]ا�جائحة�<ي�مارس��0٢٠١٩ول�مرة�<ي�¤]اية�ديسم�?�)�١٩- (كوفيد�ا'ستجدتم�تحديد�س�لة�جديدة�من�ف@?وس�كورونا�
ً
وأعلن�gحق

�العا'ية�٢٠٢٠ �الصحة �منظمة �قبل ��انتشار �ستمر ا . من �ا'ناطق �جميع �<ي �العربية��العالم،�حول ف@?وس�كورونا �ا'ملكة �ذلك �<ي بما

�من� �العديد �وإغ�ق �اgقتصادية �تباطؤ�ا0نشطة �وبالتا*ي �ا'دن، �<ي �السفر�وحظر�التجول �ع8ى �فرض�قيود �إ*ى �أدى �مما السعودية،

  القطاعات�ع8ى�ا'ستوي@ن�العالم��وا'ح8ي.

�وانعكس�ذلك�<ي�قيم�ا0صول�ع8ى�ا0نشطة�ا١٩�gتأثر�أداء�الصندوق�بشكل�غ@?�مباشر�بسبب�تأث@?�كوفيد� قتصادية�وأداء�القطاعات.

�'دة��gتقل�عن� �ورد�أع�ه �بسبب�ما �الصندوق�وجود�مشكلة�مستمرة �ف��يتوقع �ومع�ذلك�، �للصندوق. �بعد�فZ?ة��١٢ا'ختلفة شهًرا

 .التقرير
  

 اللوائح�النظامية .٢

هـ��١٤٢٧ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�0حكام�gئحة�صناديق�اgستثمار�("ال�ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا'الية�("الهيئة")�بتاريخ�

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

 ).م٢٠١٦مايو
 

 ا�عدادأسس� .٣
 

  اFل]Zام�بيان�١-٣

��إعداد�تم �ا'وجزة �ا0ولية �ا'الية �القوائم  هذه
ً
�رق�وفقا �الدو*ي �'عيار�ا'حاسبة �ا0و*ي"�٣٤م �العربية�ا�"التقرير�ا'ا*ي �ا'ملكة �<ي 'عتمد

 .السعودية

�بلوائح�صناديق�اgستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا'الية،�وشروط
ً
الصندوق،�ومذكرة�ا'علومات،��وأحكام�ولقد�ال�Zم�الصندوق�أيضا

  .ا'وجزةالقوائم�ا'الية�ا0ولية��وعرض�وملخص�ا'علومات�ا0ساسية�فيما�يتعلق�بإعداد

 <ي�هذه�القوائم�ا'الية�ا0ولية�ا'وجزة��فصاحا� �إن
ً
 هذه�القوائم�ا'الية�ا0وليةتتضمن� و�g.٣٤قم�عيار�ا'حاسبة�الدو*ي�ر م�'تطلبات�وفقا

فصاحات�ا'طلوبة�<ي�القوائم�ا'الية�السنوية�ويجب��قرائ\]ا�واقZ?ا¤]ا�مع�القوائم�ا'الية�السنوية�ا'راجعة�جميع�ا'علومات�وا� �ا'وجزة

  م.�(القوائم�ا'الية�السنوية�ا0خ@?ة).٢٠١٩ديسم�?��٣١للصندوق�للسنة�ا'الية�ا'ن\]ية�<ي�

  أساس�القياس��٢-٣

gيوجد�للصندوق�دورة�تشغيل�محددة،�لذلك،�فإنه��gيقوم�بعرض�ا0صول�واgل�Zامات�ا'تداولة�وغ@?�ا'تداولة�بشكل�منفصل�<ي�قائمة�

�من�ذلك،�يتم�عر 
ً
gامات�وفقا�للسيولة.ا'ركز�ا'ا*ي.�وبد�Zلgض�ا0صول�وا  

�العادلة�من�خ�ل�الرب �اgستثمارات�بالقيمة �التكلفة�التاريخية،�باستثناء �'بدأ ا
ً
�وفق �ا0ولية�ا'وجزة �القوائم�ا'الية �هذه ح�أو�تم�إعداد

  ا'حاس��ومفهوم�اgستمرارية.اgستحقاق� ا'وجزة�وفقا�'بدأالخسارة�.باgضافة�لذلك،�تم��إعداد�هذه�القوائم�ا'الية�ا0ولية�



 للسيولة بالريال السعودياإلنماء صندوق 

 لالستثمار اإلنماء شركة بواسطة ُمدار

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة 
 (خالف ذلك)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 

8 

 

 أسس اإلعداد   )تتمة(

 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3

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

 استخدام األحكام والتقديرات 3-4

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

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

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

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-19القوائم املالية السنوية األخيرة على خلفية جائجة )

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

 املستقبلية.

 على املعايير والتفسيرات املعايير الجديدة والتعديالت .4

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

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

 

 حاسبية الهامةالسياسات امل .5

 لم يتم إصدار معايير جديدة، ولكن، هناك عدد من التعديالت على املعايير السارية 
ً
م وتم توضيحها في القوائم 2020يناير  1من  اعتبارا

 املالية السنوية األخيرة  والتي لم يكن ألي منها تأثير جوهري على القوائم املالية األولية املوجزة.

 الحفظ واملصاريف األخرى  وأتعابأتعاب اإلدارة  .6

تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من اتعاب وجميع املصاريف األخرى. ويتم إثبات هذه املصاريف على أساس 

 في شروط وأحكام الصندوق. السياسات التفصيلية هي كمااالستحقاق
ً
 يلي: . وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا

 تعاب اإلدارةأ

يتم الصندوق.  عائدمن صافي  (%20: 2019) %20 سنوي  بمعدلبأتعاب إدارة الصندوق في كل يوم تقييم الصندوق بتحميل يقوم مدير 

  .احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم

  أتعاب الحفظ

ل مدير الصندوق أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدره  ِّ
 .في نهاية كل يوم تقييم ن صافي قيمة األصول م( %0.0175 :2019) %0.01ُيحم 

 األخرى صاريف م

 لشروط واحكام الصندوق. يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف أخرى يتم تكبدها 
ً
 وفقا

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

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

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة�

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

٩  

 .ي�حكمهالنقد�وما� .٧

  

    إيضاح

  يونيو��٣٠
  م٢٠٢٠

    (غ&%�مراجعة)

  ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

  (مراجعة)

 ١٨٧٬٧٥٠   ٣٬٢٢٨٬٣٥٥    ١١  الحساب�الجاري �–�ا'صرفالنقد�لدى�

 ٢٠٬٠٣٣٬٢٥٤   ٢٠٬٠١٨    ١١  حساب�استثماري النقد�لدى�

  -     ٢٩٩٬٩١٨٬٦٥١      تاريخ�استحقاق�أص8ي�ث�ثة�أشهر�أو�أقل�- مرابحة��ودائع

      ٢٠٬٢٢١٬٠٠٤   ٣٠٣٬١٦٧٬٠٢٤ 

  )٣٠٣(   )٢٬٤٣٦(      ةيخصم:�مخصص�خسائر�اgئتمان�ا'توقع

      ٢٠٬٢٢٠٬٧٠١    ٣٠٣٬١٦٤٬٥٨٨ 

.�يحتفظ�بالنقد�وما�يعادله�باسم�أم@ن�الصندوق�مع�مدير�الصندوق يتم�اgحتفاظ�بالحساب�الجاري�لدى�بنك�مح8ي�وحساب�استثمار�

 .نيابة�عن�الصندوق�دون�أي�قيود

 العادلة�من�خdل�الربح�أو�الخسارةاستثمارات�بالقيمة� .٨

  يونيو��٣٠    
  م٢٠٢٠

    (غ&%�مراجعة)

  ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

  (مراجغة)

  ١٣٩٬٢٢٥٬٧٨٢    ٣٣٠٬٧٣٠٬٠٢٨   )٨٫١اgستثمارات�<ي�الصناديق�العامة�(ايضاح�

  

  .اFستثمارات�.ي�الصناديق�العامة�٨٫١

  يونيو��٣٠    
    م٢٠٢٠

  ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

          

  -     ١٥٠٬٣٢٤٬٢٩٤   ا'رابحة��ألفا�صندوق 

  ٨١٬٨٣٧٬٨٢٤    ٦٢٬٦٠٥٬٣١٨  صندوق�الب�د�للمرابحة�بالريال�السعودي

  -     ٥٠٬٠٩٩٬٤١٨   فالكم�للمرابحة�بالريال�السعودي

  ٥١٬٢٣٠٬١٨٧    ٤٦٬٨٧٢٬٢٤٩   مرابحات�ا0ول�بالريال�السعودي

  -     ٢٠٬٨٢٨٬٧٤٩   صندوق�ا'بارك�للمتاجرة�بالريال�السعودي

  ٦٬١٥٧٬٧٧١    -    صندوق�إتقان�للمرابحات�والصكوك

   ١٣٩٬٢٢٥٬٧٨٢    ٣٣٠٬٧٣٠٬٠٢٨  

الجغرا<ي�ل�ستثمارات�ا'ذكورة�أع�ه�داخل��ا'دىيتم�تقييم�اgستثمار�<ي�هذه�الصناديق�بصا<ي�قيمة�ا0صول�ا'علنة�<ي�تداول.�يكون�

  ا'ملكة�العربية�السعودية

  صا.ي�التغ&%ات�.ي�اFستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خdل�الربح�أو�الخسارة�٨٫٢

  
  

  يونيو��٣٠
    م٢٠٢٠

  يونيو�٣٠
  م٢٠١٩

  ١٬١٤٨٬٦٨٥   ٢٬٧٥٣٬١٦٢   حققةا'غ@?��العادلة�القيمة�مكاسب

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

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

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة�

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١٠  

 ا�طفأةاFستثمارات�بالتكلفة� .٩

  

  

  يونيو��٣٠
  م٢٠٢٠

    (غ&%�مراجعة)

  ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

  (مراجعة)

و��٩٫١(إيضاح�ث�ثة�أشهر��أكÁ?�من�تاريخ�استحقاق�أص8ي�- مرابحة��ودائع

١١(    

 

٢٬١١٨٬٩٠٦٬٥٩٥   ٢٬٥٥٣٬٣٧٦٬٤٦٦  

 ٥٩٬٢٣٠٬٩٠٠    ٥٦٬٥١٢٬٠٠٠     )٩٫٢صكوك�(إيضاح�

 ٢١٬٨٢٠٬٠٦٨   ٢٦٬٢٠٤٬٣٩٢     وصكوكرابحة�ا'�ودائعدخل�مستحق�ع8ى�

    ٢٬١٩٩٬٩٥٧٬٥٦٣   ٢٬٦٣٦٬٠٩٢٬٨٥٨  

  (٩٠٢٬٨٤٠)   (٢٬٣٧٩٬٦٧٩)    ةيخصم:�مخصص�خسائر�اgئتمان�ا'توقع

    ٢٬١٩٩٬٠٥٤٬٧٢٣     ٢٬٦٣٣٬٧١٣٬١٧٩  

 .الخليج�ودول �العاملة�<ي�ا'ملكة�العربية�السعودية�ا'رابحة�مع�البنوك�ودائع�عملياتيتضمن��١٫٩

اgستثمار�<ي�الصكوك�الصادرة�<ي�ا'ملكة�العربية�السعودية�من�قبل�صكوك�شركة�صدارة�للخدمات�ا0ساسية�(تاريخ��يمثل ٢٫٩

  ).٢٠٢٦أغسطس��٣٠)�والصكوك�الصادرة�عن�بنك�الب�د�(استحقاق�٢٠٢٨ديسم�?��١٥اgستحقاق�

 �اخرى �ال]Zاماتمستحقة�و �إداريةأتعاب� .١٠

  

  

  يونيو��٣٠  
 م٢٠٢٠
    )مراجعة(غ&%�

  ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

 (مراجعة)

  ١٬٤٠٥٬٤٤٠    ١٬١٤٨٬٨٧٢      )١٠(ايضاح�إدارية�دائنة��أتعاب

  ٦١٬١٠٨    ١٥٦٬٤٥٠      أتعاب�حفظ�مستحقة

  ١٧٠٬١٢٠    ١٦٥٬٦٩٧      أخرى 

      ١٬٦٣٦٬٦٦٨    ١٬٤٧١٬٠١٩  

 ا�عامdت�وا"رصدة�مع�أطراف�ذات�عdقة .١١

�شروط� �مع �متوافقة �الع�قة �ذات �ا0طراف �مع �ا'عام�ت �الع�قة. �ا0طراف�ذات �مع �الصندوق �يتعامل �العادية، �أنشطته �سياق <ي

�مجلس� �بواسطة �ا0طراف�ذات�الع�قة �ا'عام�ت�مع �جميع �ع8ى �ا'وافقة �تتم ا0طراف�ذات��وتشمل�الصندوق،الصندوق�وأحكامه.

  ).الشركة�ا0م�'دير�الصندوق (�ومصرف�ا�نماء�الصندوق �الصندوق،�ومدير إدارة�الع�قة�مجلس�

كما��ا0ولية�ا'وجزة�ملخص�ا'عام�ت�الهامة�مع�ا0طراف�ذات�الع�قة�<ي�سياق�العادي�ل°عمال�الصندوق�ا'وضحة�<ي�القوائم�ا'الية

 ي8ي:

   

  اFجماNي�%    صا.ي�قيمة�ا"صول     الوحدات  

  وحدات    ريال�سعودي    عدد  

            مدير�الصندوق وحدات�يمتلكها�
  %٧    ٢٢١٬٣٤٤٬٢٧٦    ١٩٬٢٦٠٬٣٤٣  (غ&%�مراجعة)�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  -    -    -  (مراجعة)�٢٠١٩ديسم�?��٣١



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

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

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة�

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١١  

 (تتمة)�عdقة�ذات�أطراف�مع�وا"رصدة�ا�عامdت

كما��ا0ولية�ا'وجزة�ملخص�ا'عام�ت�الهامة�مع�ا0طراف�ذات�الع�قة�<ي�سياق�العادي�ل°عمال�الصندوق�ا'وضحة�<ي�القوائم�ا'الية

  ي8ي:

  .ي�ا�ن0/ية�للف]%ة      

  طبيعة�ا�عامdت  طبيعة�العdقة  أطرف�ذات�عdقة
  يونيو��٣٠

  م٢٠٢٠
  ديسم�?�٣١

  م٢٠١٩

  مدير�الصندوق   شركة�ا�نماء�ل�ستثمار

  

 ٦٬١٧٨٬٢٤٩ ٧٬٢١٦٬٩٣٧  ارةإدأتعاب�

 ٥٬٢٤٦ ١٠٬٧٥٢  الوساطة�أتعاب

عضو�ا'جلس�  مجلس�الصندوق 

  الصندوق 

  أتعاب�مجلس�الصندوق 
١٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ 

  ا0رصدة�مع�ا0طراف�ذات�الع�قة�<ي�قائمة�ا'ركز�ا'ا*ي�كما�ي8ي:

  طبيعة�الحساب  طبيعة�العdقة  أطراف�ذوي�عdقة
  يونيو��٣٠

  م٢٠٢٠
  ديسم�?�٣١

  م٢٠١٨

  ١٨٧٬٧٥٠  ٣٬٢٢٨٬٣٥٥  ا'صرفالنقد�لدى�  الصندوق �الشركة�ا0م�'دير  ا�نماء�مصرف

  الصندوق �مدير   شركة�ا�نماء�ل�ستثمار
  ١٬٤٠٥٬٤٤٠  ١٬١٤٨٬٨٧٢  دارة�ا� أتعاب�

  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مرابحة�ودائع

  ٢٠٬٠٣٣٬٢٥٤  ٢٠٬٠١٨  النقد�لدى�حساب�اgستثمار    
 

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٢

�(ا'وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب�التعميم�رقم� ربيع��١٠)،�قرر�مجلس�إدارة�الهيئة�<ي�٢٠١٧ديسم�?��٣١هـ

ا�للمعيار�الدو*ي��عداد�التقارير�ا'الية�٢٠١٧ديسم�?��٢٨هـ�(ا'وافق��١٤٣٩الثاني�
ً
)�تقييد�تسجيل�خسائر�اgئتمان�ا'توقعة�ا'حتسبة�وفق

��تعديل�سعر�الوحدة�ا'حتسبلصندوق�اgستثمار.�يتم�ا0ولية�ا'وجزة�ا'الية��القوائمقط�لغرض�ف�٩رقم�
ً
ا'طبق��'ا*ي�طار�التقرير�اوفقا

�إ*ى�جنب�مع�
ً
  ع8ى�النحو�التا*ي:�الوحدة�لغرض�معام�تسعر�الوحدة�ا'حتسب�جنبا

  يونيو���٣٠  

  م٢٠٢٠

    (غ&%�مراجعة)

 ديسم�?�٣١

  م٢٠١٩

  (مراجعة)

ا�للقوائم�ا'الية�يتم
ً
  ١١٫٣٦    ١١٫٤٨  ا0ولية�ا'وجزة�احتساب�سعر�الوحدة�وفق

  -     ٠٫٠١  تأث@?�خسائر�اgئتمان�ا'توقعة�لسعر�الوحدة�(أ)

  ١١٫٣٦    ١١٫٤٩  سعر�الوحدة�ا'حتسب�0غراض�ا'تاجرة

�للمعيار�الدو*ي��عداد�التقارير�ا'الية�رقم� ) أ(
ً
ا'تعلق�با0دوات�ا'الية��٩تمثل�التعدي�ت�أثر�خسارة�اgئتمان�ا'توقعة�ا'حتسبة�وفقا

 بالتكلفة�ا'طفأة.���

 
 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٣

  �معاملة�تجارية.القيمة�العادلة�lي�القيمة�ال���يتم�بموجÄ]ا�تبادل�أصل�أو�سداد�ال�Zام�ب@ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب@ن�<ي�

�بالقيمة�العادلة�<ي�قائمة�ا'ركز�ا'ا*ي�<ي�ث�ثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة��واgل�Zامات�ا0صول �تصنيفيتم� ال���تم�قياسها

 بناء�ع8ى�أدنى�مستوى�من�ا'دخ�ت�الهامة�ا'ستخدمة�<ي�قياس�القيمة�العادلة،�ع8ى�النحو�التا*ي:�التصنيفاتالعادلة.�يتم�تحديد�هذه�

 



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

 ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بواسطة�ُمدار

  

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

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي�ا�ن0/ية�أشهر�الستة�لف]%ة�

 )خ�ف�ذلك(جميع�ا'بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١٢  

 مة)(تت القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية

 .ماثلةا'�Zامات�ل°صول�أو�اg<ي�ا0سواق�النشطة�لل(غ@?�ا'عدلة)��ا'درجةا0سعار�:�ا'ستوى�ا0ول  •

�الثاني • ��:ا'ستوى �مباشر��بخ�فمدخ�ت �أو�اgل�Zامات،إما �ل°صول �م�حظ\]ا �يمكن �وال�� �ا0ول �ا'ستوى �ضمن ا0سعار�ا'درجة

 (كا0سعار)�أو�بطريقة�غ@?�مباشرة�(كا'شتقة�من�ا0سعار).

 ال����gتستند�إ*ى�بيانات�السوق�القابلة�للم�حظة�(غ@?�قابلة�للم�حظة).�اgل�Zاماتأو��صول مدخ�ت�ا0 -ا'ستوى�الثالث •

�ول،0ا�وى لمستا�نضمتصنيفها��میت�بالتاليو�،ةطلنشا�واق0سا�في�جةدرلما�وق لسا�ر سعاأ�علیتستند�قيم\]ا��لتيتشتمل�اgستثمارات�ا

  .��gيقوم�الصندوق�بتعديل�السعر�ا'عروض�لهذه�ا0دوات.ةطلنشا�جةدرلما'لكية�ا�وق حقأدوات��علی

  .العام�خ�ل�ا'ستويات�ب@ن�تحوي�ت�هناك�يكن�لم

�٣٠<ي�أصول�الصندوق�وخصومه�(حسب�الفئة)�ا'قاسة�بالقيمة�العادلة��العادلة،ضمن�التسلسل�الهرمي�للقيمة��التا*ي،الجدول��يب@ن

 م.��٢٠١٩ديسم�?�٣١و�٢٠٢٠يونيو�

  ا�ستوى�الثالث  ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا"ول   ا�حتفظ��/ا�من�خdل�الربح�والخسارة�ا�الية�ا"صول 

  -   ٣٣٠٬٧٣٠٬٠٢٨  -   (غ&%�مراجعة)م���٢٠٢٠يونيو�٣٠.ي�

  -   ١٣٩٬٢٢٥٬٧٨٢ -   (مراجعة)�م٢٠١٩ديسم�?��٣١<ي��

�  

 تصنيف�ا"دوات�ا�الية

 يونيو��٣٠
  م٢٠٢٠

 (غ&%�مراجعة)
 

 ديسم�?�٣١
  م٢٠١٩

 (مراجعة)

      ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأةا"صول�ا�الية�

  ٢٠٬٢٢٠٬٧٠١  ٣٠٣٬١٦٤٬٥٨٨  <ي�حكمهنقد�وما�ال

  ٢٬١٩٩٬٠٥٤٬٧٢٣  ٢٬٦٣٣٬٧١٣٬١٧٩  وصكوك�مرابحة�ودائع

       

       بالقيمة�العادلة�من�خdل�الربح�أو�الخسارةا"صول�ا�الية�

  ١٣٩٬٢٢٥٬٧٨٢  ٣٣٠٬٧٣٠٬٠٢٨  <ي�صناديق�عامة�استثمارات

  

  إعادة�تصنيف .١٤

 مع�عرض�الفZ?ة�الحالية.�لتتوافقا0ولية�ا'وجزة�تم�إعادة�تصنيف�بعض�أرقام�ا'قارنة�<ي�قائمة�التدفقات�النقدية�

 

 يوم�التقييم�ا"خ&% .١٥

  .م)�٢٠١٩ديسم�?��٢٠١٩�:٣١(�م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا0ولية�ا'وجزة�هو�يوم�التقييم�ا0خ@?�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا'الية�
  

 ا"ولية�ا�وجزةاعتماد�القوائم�ا�الية� .١٦

 .م�٢٠٢٠أغسطس��٢٦ا'وافقهـ��١٤٤٢محرم�٧الصندوق�<ي�مدير�من�قبل��ا0ولية�ا'وجزة�هذه�القوائم�ا'الية�اعتمادتم�

  


