
 

  

 

 

 

 

 

 عدد األصول املتحفظ متصندوق اإلنماء 

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
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 متعدد األصول  املتحفظصندوق اإلنماء 

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

  األولية املوجزةاملركز املالي  قائمة

 م2020 يونيو  30في  كما
 (خالف ذلك)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
  األولية املوجزة جزءا

3 
 

 

  
 

 يونيو 30 
 م2020

 ديسمبر 31 
 م2019

 (مراجعة)  (مراجعة غير )  إيضاح 

      األصول 

 397,379  1,392,755  7 يعادلهنقد وما ال
 1,110,661  1,360,987  8 الخسارة العادلة من خالل الربح أواستثمارات بالقيمة 

 3,085,838  1,633,482  9 املطفأة بالتكلفة استثمارات

 4,593,878  4,387,224   األصول  إجمالي

      
       االلتزامات

 -  9,761   استردادات دائنة
 196,346  202,662  10 أخرى  والتزامات مستحقات
 196,346  212,423   لتزاماتإجمالي اال

      
 4,397,532  4,174,801   األصول العائدة لحاملي الوحداتقيمة  صافي

      
 353,469  339,959   وحدات مصدرة )عدد الوحدات(

      
 12.44  12.28  12 بالوحدة )ريال سعودي( –صافي قيمة االصول 

 
 

 



 متعدد األصول  املتحفظصندوق اإلنماء 

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 )غير مراجعة( األولية املوجزة قائمة الدخل الشامل

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

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 15إلى  1قة من تعتبر اإليضاحات املرف
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 إيضاح

 يونيو 30 
 م2020

 يونيو 30 
 م2019 

      الدخل 

 65,975  38,370   الدخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل صافي التغيرات 

 الربح والخسارة
8.3  (59,034)  

55,870 
 26,045  22,215   توزيعات األرباحدخل 

    1,551  147,890 
      

      روفاتاملص
  (26,048)   (21,947)  11 ارةأتعاب إد
  (1,388)   (1,290)  11  الوساطة مصاريف
  (32,828)   (37,461)   أخرى  مصاريف

   (60,698)   (60,264)  
      

 87,626   (59,147)   للفترة الدخل)الخسارة( / 
 -  -   للفترة الدخل الشامل اآلخر

 87,626   (59,147)   إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

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

  م2020 يونيو  30 في املنتهية أشهر  الستة لفترة
 ذلك.( غير يذكرالريال السعودي ما لم ب) جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 15إلى  1قة من تعتبر اإليضاحات املرف
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 م2019   م2020  
    

 4,901,081  4,397,532 يناير  1في  كماصافي األصول 
 87,626  (59,147) إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

    

    الوحدات معامالتالتغيرات من 
 541,440   33,700 متحصالت من إصدار وحدات 

  (499,762)   (197,284) بل استرداد وحدات مدفوعات مقا
 41,678   (163,584) الوحدات معامالت في التغيرات صافي

 4,174,801  يونيو  30في  كما صافي األصول 
 

5,030,385 

 

 معامالت الوحدات

 كما يلي: يونيو 30املنتهية في  أشهر الستة لفترةملخص معامالت الوحدات 

 
  م2020

 
 م2019

 الوحدات 
 402,442  353,469 يناير  1في  كما لوحداتا

 43,629  2,752 : الوحدات املصدرة اضافة
  (40,205)   (16,263) املستردة الوحدات: ناقصا
 3,424   (13,510) الوحدات في التغيرات صافي

 405,866  339,959 يونيو 30في  كما لوحداتا

 

 



 متعدد األصول  املتحفظصندوق اإلنماء 

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة(  قائمة التدفقات النقدية

 م 2020يونيو  30ي ف املنتهيةالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 15إلى  1قة من تعتبر اإليضاحات املرف
ً
 األولية املوجزة جزءا
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 إيضاح

 يونيو 30 
 م2020

 يونيو 30 
 م2019

      
      النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات

 87,626   (59,147)   )الخسارة( / الدخل للفترة
      

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

 8.3 الخسارة أو الربح خالل من
 

99,489 
 

(50,242) 
 (26,045)  (22,215)   توزيعات األرباح دخل

 (65,975)  (38,370)   دخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
   (20,243)   (26,045) 
      

      االلتزامات التشغيلية:و ألصول االتغيرات في 
 (1,087,341)  (349,815)   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستثمارات
  135,749    1,450,570    املطفأة بالتكلفة استثمارات
 23,403  6,316   أخرى  والتزامات مستحقات

 (982,825)  1,086,828   صافي النقد من العمليات
 25,394  22,215   توزيعات ارباح مستلمة

  69,243    40,156    دخل استثمارات بالتكلفة املطفأة مستلم
 (888,188)  1,149,199   لتشغيليةاألنشطة ا)املستخدم في ( / من الناتج النقدصافي 

      
      لتمويليةالنقدية من األنشطة ا التدفقات

 541,440  33,700   إصدار وحداتمتحصالت من 
  (397,080)   (187,523)       مدفوعات مقابل استرداد وحدات 

360144,   (153,823)   لتمويليةاألنشطة ا( الناتج من  املستخدم في)صافي النقد   
      
      

  (743,828)  995,376   يعادلهفي النقد وما  كما التغير  صافي
 1,266,208  397,379   يناير  1في كما  يعادلهالنقد وما 
 522,380  1,392,755  7 يونيو 30في  كما  يعادلهالنقد وما 

 



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 عامة نبذة .1

)"مدير  ستثمارتفاقية بين شركة اإلنماء لال اتم تأسيسه بموجب  مفتوحوق )"الصندوق"( هو صند األصول  متعدد املتحفظصندوق اإلنماء 

ة "( واملستثمرين )"مالكي الوحدات"( في الصندوق وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمياملصرفاإلنماء )" صرفملوهي شركة تابعة  الصندوق"(

 الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.

ي تنمية رأس املال على املدى الطويل مع التركيز على حفظ رأس املال من خالل االستثمار في أسواق األسهم. يمكن يتمثل هدف الصندوق ف

للصندوق االستثمار في نطاق واسع من االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل األسهم املحلية وإيداعات املرابحة والصكوك 

 الستثمارية لتحقيق أهدافه. يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدة.واملنتجات املهيكلة والصناديق ا

 2012ديسمبر  5هـ )املوافق  1434محرم  21بتاريخ -(5-6241-2012منحت هيئة السوق املالية املوافقة على إنشاء الصندوق في رسالتها رقم )

 م(. 2013أبريل  6هـ )املوافق  1434جمادى األولى  25م(. بدأ الصندوق عملياته في 

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

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

 2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19 كوفيد) كوروناس فيرو ساللة جديدة منتم تحديد 
ً
م من 2020على أنه جائحة في مارس م وأعلن الحقا

، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اململلكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على 19كوفيد قبل منظمة الصحة العاملية. وتم انتشار 

بالتالي تسبب في انخفاض  النشاط االقتصادي واغالق العديد من القطاعات على املستوي العاملي وكذلك السفر وحظر التجول في املدن ، و 

 املحلي.

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

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

 النظامية لوائحال .2

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

 (. م2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16لة بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتاريخ ( املعدم2006ديسمبر  24
 

 أسس اإلعداد .3

 لتزاماال بيان 3-1

 األولية املوجزة  هذه القوائم املالية إعداد تم
ً
  .السعودية ملعتمدة في اململكة العربيةا "التقارير املالية األولية" 34ملعيار املحاسبة الدولي رقم  وفقا

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

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

 ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم إن اإلفصاح في هذه القوائم املالية األولية ا
ً
املوجزة  تتضمن هذه القوائم املالية األولية . وال34ملوجزة وفقا

ندوق للسنة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية ويجب  قرائتها واقترانها مع القوائم املالية السنوية املراجعة للص

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

 

 أسس القياس3-2

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

 من ذلك، يتم عرض األصول وااللتزامات وفقا للسيولة
ً
  .املالي. وبدال



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 )تتمة(أسس اإلعداد

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستثماراتوفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء  األولية املوجزة تم إعداد هذه القوائم املالية

 االستمرارية.ومفهوم اق املحاسبي االستحقاملوجزة وفقا ملبدأ  األولية إعداد هذه القوائم املالية تم  ،لى ذلكإباالضافة  ،.باالضافة لذلك

 العرض وعملة الوظيفية عملةال 3-3

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

 والتقديرات ألحكامااستخدام   3-4 

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

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

ة التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم إعاد

 وفي السنوات التالية لها. 

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

(. تظن اإلدارة  أن جميع مصادر عدم التأكد من تلك التقديرات مماثلة لتلك التي 19جة )كوفيد القوائم املالية السنوية األخيرة على خلفية جائ

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

 التفسيراتاملعايير الجديدة والتعديالت على املعايير و  .4

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

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

 ة السياسات املحاسبية الهام .5

 .إن السياسات املحاسبية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة هي نفسها املطبقة للقوائم املالية للسنة األخيرة

 أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصروفات األخرى  .6

تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من أتعاب ومصاريف أخرى، ويتم إثبات هذه املصاريف على أساس االستحقاق. 

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

 أتعاب اإلدارة

( من صافي %1.0: م2019 ديسمبر 31٪ )1.0بمعدل سنوي مقداره بأتعاب إدارة الصندوق في كل يوم تقييم بتحميل يقوم مدير الصندوق 

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

 أتعاب الحفظ

( من صافي قيمة األصول %0.03: م2019 ديسمبر 31) ٪0.025الحفظ بمعدل سنوي قدره يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب 
  في كل يوم تقييم. الصندوق 

 مصاريف أخرى 
 .وفًقا لشروط وأحكام الصندوق  يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصاريف أخرى يتم تكبدها بالنيابة عن الصندوق 

 

 



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 نقد وما يعادلهال .7

 يونيو 30  
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 مراجعة()  (مراجعة)غير   

 23,939   229,077  الحساب الجاري  - املصرف لدى النقد

 373,440  378,522  النقد لدى حساب استثماري 

 -  785,156  ايداعات مرابحة بتاريخ استحقاق أصلى خالل ثالثة أشهر أو أقل

  1,392,755  397,379 

 دون  الصندوق  عن نيابة الصندوق  مدير باسم يعادله وما بالنقد حتفظي. وسيط مع استثمار وحساب محلي بنك لدى باألرصدة االحتفاظ يتم

 .قيود أي

 الخسارة أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة اتاستثمار  .8

  
 يونيو 30

  م2020
 ديسمبر 31

 م2019

 )مراجعة(  (مراجعة)غير   

 1,110,661  960,987  (8.1يضاح إ) االستثمار في األوراق املالية املدرجة

 -  400,000  (8.2يضاح إ) ستثمار في الصندوق العاماال 

  1,360,987  1,110,661 

 داخل اململكة العربية السعودية. تقع إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات املذكورة أعاله

 لتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة ضمن مجموعات صناعية ي   8.1
ً
  حددها السوق املالية السعوديةفيما يلي ملخصا

 قطاع الصناعة
 يونيو 30  

 م2020
 ريال سعودي 

 ديسمبر 31   
 م2019 

 ريال سعودي
 )مراجعة(  %  )غير مراجعة(  % 

 339,301  30  190,064  20 البنوك
 229,586  21  182,000  19 املواد األساسية

 108,182  10  159,486  17 الطاقة
 128,154  11  95,238  10 تخدمات االتصاال 

 118,271  11  77,778  8 البيع بالتجزئة
 -  -  70,332  7 خدمات ومعدات الرعاية الصحية

 65,192  6  69,239  7 املاكوالت واملشروبات
 38,120  3  50,979  5 التأمين

 -  -  32,958  3 املرافق العامة
 -  -  32,913  4 الخدمات التجارية واملهنية

 32,518  3  -  - تجارة املواد الغذائية والسلع األساسية
 32,760  3  -  - ادارة وتطوير العقارات

 18,577  2  -  - السلع الرأسمالية
 

 

 

 

 

100  960,987  100  1,110,661 

 

 



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 (تتمة)ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةا

ات صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي )صندوق مفتوح( مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار. يقوم النشاط يمثل االستثمار في وحد   8.2

 االساس ي للصندوق املستثمر فيه االستثمار في عقود املرابحة املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية. يخضع االستثمار في الصندوق لرسوم

 وأحكام صندوق االستثمار. االدارة الذي يتوافق مع شروط

     صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة: 8.3

  
 يونيو 30

  م2020
 يونيو 30

 م2019
 (مراجعة)غير   )غير مراجعة(  

 5,628  40,455  بالقيمة العادلة محققة أرباح
 50,242   (99,489)  يمة العادلةأرباح غير محققة بالق /)خسائر( 
  (59,034)   55,870 

 

 املطفأة بالتكلفة اتستثمار ا .9

 
 يونيو 30

  م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

 3,082,570  1,632,000 (9.1)إيضاح   صكوك
 3,268  1,482 وصكوك مرابحة إيداع على مستحق دخل

 1,633,482  3,085,838 

 15مثل االستثمار في الصكوك الصادرة في اململكة العربية السعودية من قبل صكوك شركة صدارة للخدمات األساسية )تاريخ االستحقاق ي 9.1

 (2028ديسمبر 

 

 أخرى  والتزامات ملستحقاتا  .10

 يونيو 30 
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(  (مراجعة)غير  
 4,077  4,691 (11)ايضاح  مستحقةإدارية  أتعاب

 122  117 أتعاب حفظ مستحقة
 192,147  197,854 أخرى 

 202,662  196,346 

 مع أطراف ذات عالقة واألرصدة عامالتملا .11

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

 ومدير الصندوق  مجلس العالقة ذات األطراف وتشمل  العالقة، ذات األطراف مع املعامالتلصندوق على جميع . ووافق مجلس اوأحكامه

 .( والشركات ذات العالقة مع معامالت املصرف ومدير الصندوق الصندوق  ملدير األم الشركة) اإلنماء ومصرف الصندوق 

 ما يلي:ك لألطراف ذات العالقة يتضمن حساب حاملي الوحدات محتفظ بها

 



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 )تتمة(مع أطراف ذات عالقة واألرصدة عامالتامل

 ي: ملخص املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة في سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية األولية املوجزة كما يل

 :عامالتامل

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة ذات عالقة أطرف
 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2019

 (مراجعة)غير  (مراجعة)غير    

 مدير الصندوق  ستثمارشركة اإلنماء لال 

 

 26,048 21,947 أتعاب أدارة

 1,388 1,290 الوساطة مصاريف

     

 20,000 12,000 الصندوق  مجلس أتعاب الصندوق  املجلس أعضاء مجلس الصندوق 

     

 الشركة األم ملدير الصندوق  اإلنماءمصرف 

 14,643 - مشتريات استثمارية

  28,000 85,842 مبيعات استثمارية

 12,251 - توزيعات أرباح

     

 :األرصدة

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

 الحسابطبيعة  القةطبيعة الع أطراف ذوي عالقة
 يونيو 30

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 )مراجعة( (مراجعة)غير    

 الشركة األم ملدير  اإلنماء مصرف

 الصندوق 

 23,939 229,077 صرففي امل النقد
    

     
النقد لدى حساب  مدير الصندوق   اإلنماء لالستثمار شركة

  373,440 378,522 استثماري 
 4,077 4,691 ئنةدا إدارة أتعاب

 الوحدة قيمة تسوية  .12

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

فقط لغرض  9دولي لتقرير املالي رقم ( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة وفًقا للتقرير ال2017ديسمبر  28هـ )املوافق  1439

 القوائم املالية لصندوق االستثمار. 

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

ر مهم. وفًقا لذلك، ال تحتوي هذه القوائم املالية على أي تعديل في خسائر ذلك ، كان تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غي

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

 لغرض معامالت الوحدة.

 

 

 



 متعدد األصول  ملتحفظصندوق اإلنماء ا

 )ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(

 

 األولية املوجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 يونيو  30في  نتهيةاملالستة أشهر  لفترة
 ذلك.( غير يذكرلريال السعودي ما لم با) جميع املبالغ 
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 القيمة العادلة لألدوات املالية .13

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

 األطراف األخرى.

مي للقيمة العادلة. األصول وااللتزامات التي تم قياسها بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهر  يتم تصنيف

 املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي: املهمةيتم تحديد هذه اإلجماليات بناء على أدنى مستوى من املدخالت 

  األسعار املتداولة في األسواق األنشطة )غير املعدلة( ألصول أو التزامات مماثلة. -املستوى األول 

  األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول أو االلتزامات، إما مباشر )كاألسعار( أو مدخالت غير  -املستوى الثاني

 بطريقة غير مباشرة )كاملشتقة من األسعار(.

 مدخالت األصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غير قابلة للمالحظة(. -املستوى الثالث 
 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات املالية

 علی ول،ألا وى لمستا نضم تصنيفها میت بالتاليو ،ةطلنشا واقألسا في جةدرلما وق لسا رسعاأ علیتستند قيمتها  لتيتشتمل االستثمارات ا

 .األدوات لهذه املعروض السعر بتعديل الصندوق  يقوم ال. ةطلنشا جةدرلما امللكية وق حق أدوات

 .العام خالل املستويات بين تحويالت هناك تكن لم

 يونيو 30 في)حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة  والتزاماتهالجدول التالي، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، أصول الصندوق  يبين

 .م2019ديسمبر  31 و م2020

 املستوى الثالث ستوى الثانيامل املستوى األول  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات

 - 400,000 960,987 )غير مراجعة(م2020 يونيو  30في 

 - - 1,110,661  )مراجعة(م 2019ديسمبر  31في 
    

 املالية لألدوات التصنيف
 يونيو  30

  م2020
 ديسمبر 31

 م2019

 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

    املالية بالتكلفة املطفأة األصول 

 397,379  1,392,755 عادلهينقد وما ال

 3,085,838  1,632,000 املطفأة بالتكلفة استثمارات

    

    العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمةاألصول املالية 

 1,110,661  960,987 االستثمار في األوراق املالية املدرجة

 -  400,000 االستثمار في الصندوق العام

 

 يوم التقييم األخير .14

 .م(2019ديسمبر  31) م2020 يونيو 30هو  األولية املوجزة  يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية

 األولية املوجزةاعتماد القوائم املالية  .15

 .م2020أغسطس 25 هـ املوافق  1442محرم 6  الصندوق في مديرمن قبل  األولية املوجزة تم اعتماد هذه القوائم املالية

  


