
 

 

  

  

  

  

 

  

 بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

 (غ! �مراجعة)

 م٢٠٢١يونيو��٣٠ستة�أشهر�ا�ن)'ية�&ي�ال�لف$ ة

 مع�تقرير�الفحص�للمراجع�ا�ستقل
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 بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  ٢٠٢١يونيو��٣٠لف$ ة�الستة�أشهر�ا�ن)'ية�&ي���وجزةا�ولية�اا�الية��قوائمال

  القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

 

 

  صفحة  الفهرس

 ٢  ا)ستقل�مراجعلل�الفحص تقرير - 

  ٣ ا)وجزة�ا1وليةقائمة�ا)ركز�ا)ا+ي� - 

  ٤  قائمة�الربح�أو�الخسارة��والدخل�الشامل�ا5خر�ا1ولية�ا)وجزة - 

  ٥ ا1ولية�ا)وجزة�الوحدات�الكيقائمة�التغBCات�@ي�صا@ي�ا1صول�العائدة�) - 

 ٦  ا)وجزة�ا1وليةقائمة�التدفقات�النقدية� - 

  ٢٠- ٧  ا)وجزة�ا1ولية�إيضاحات�حول�القوائم�ا)الية - 

  





  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

 ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

 

  ا�ولية�ا�وجزةقائمة�ا�ركز�ا�اBي�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠كما�&ي�

 خ�ف�ذلك)�يذكر الريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا)بالغ�

�y�يتجزأ�من�� ١٥إ+ى�رقم��١تعت�B�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا1ولية�ا)وجزة�هذه�القوائم�ا)اليةجزءا

٣ 

 

  
  
  

 

  

  يونيو�٣٠

  م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �    إيضاح  

        ا�صول�
  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨    ٥  نقد�وما�يعادله

  ٢٦٬٨٠٠,٤٤٠    ٦  الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

  ٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧    ٧  استثمارات�بالتكلفة�ا)طفأة

  ٥٣٬١٢٨٬٣٤٥      إجماBي�ا�صول�

        

        اMل$_امات�

  ٣٣٧,٠٥٣    ٨  مستحقات�وال�aامات�أخرى 

  ٣٣٧٬٠٥٣      إجماBي�اMل$_امات�

        

  ٥٢٬٧٩١٬٢٩٢      صا&ي�قيمة�ا�صول�العائدة�لحام?ي�الوحدات

        

  ٥٬٠٣٢٬٥١٦      وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

        

  ١٠.٤٩      بالوحدة�–صا&ي�قيمة�اMصول�

 

 

 

 

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

 ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  قائمة�الدخل�الشامل�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةة�الف$  ل

 خ�ف�ذلك)�يذكر الريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا)بالغ�

�y�يتجزأ�من�� ١٥إ+ى�رقم��١تعت�B�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا1ولية�ا)وجزة�هذه�القوائم�ا)اليةجزءا

٤ 

 

    

أكتوبر��١٨للف$ ة�من�  

يونيو��٣٠م�إاBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �  إيضاح  

    الدخل

 ٢٬٦٠٥٬٢٣٩   ٤- ٦  والخسارةصا@ي�التغBCات�@ي�القيمة�العادلة�ل�ستثمارات�من�خ�ل�الربح�

  ٣٨٩٬٧٦٩     من�ا�ستثمارات�بالتكلفة�ا)طفأة��الدخل

     ٢٬٩٩٥٬٠٠٨� 

      روفاتا�ص

 (٣١٢٬٨١٥)   ٩  أتعاب�إدارة

 (١٬٧٧٦)   ٩  الوساطة�روفاتمص

 (٢٢١٬٣٨٢)     أخرى��روفاتمص

     (٥٣٥٬٩٧٣)  

        

  �٢٬٤٥٩٬٠٣٥     لف$ ةل�الربح�صا&ي

 -     الدخل�الشامل�ا5خر

  �٢٬٤٥٩٬٠٣٥     للف$ ة�الشامل�دخلالإجماBي�

  

  

  

  

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

 الوحدات�ا�ولية�ا�وجزة�الكيقائمة�التغ! ات�&ي�صا&ي�اMصول�العائدة��

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يستة�أشهر�ا�ن)'ية�ف$ ة�الل

 خ�ف�ذلك)�يذكر الريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا)بالغ��

�y�يتجزأ�من�� ١٥إ+ى�رقم��١تعت�B�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا1ولية�ا)وجزة�هذه�القوائم�ا)اليةجزءا

٥ 

 

    

أكتوبر��١٨للف$ ة�من�

يونيو��٣٠م�إاBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

      
 -   م�٢٠٢٠رأكتوب�١٨&ي��كماا�صول��صا&ي

      
 �٢٬٤٥٩٬٠٣٥   للفBaةالشامل��الدخلإجما+ي�

      
      التغ! ات�من�معامkت�الوحدات
 ٥٠٬٣٣٢٬٢٥٧   متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

 ٥٢٬٧٩١٬٢٩٢   (غ! �مراجعة)�م٢٠٢١و�يوني�٣٠&ي�ا�صول��قيمة�صا&ي

  معامkت�الوحدات

  كما�يbي:��يونيو�٣٠ا)ن_^ية�@ي��فBaةللملخص�معام�ت�الوحدات�

  

أكتوبر��١٨للف$ ة�من�

يونيو��٣٠م�إاBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

    

  -  م٢٠٢٠أكتوبر��١٨الوحدات�كما�&ي�
  ٥٬٠٣٢٬٥١٦  خ�ل�الفBaةالوحدات�ا)صدرة�
  ٥٬٠٣٢٬٥١٦  (غ! �مراجعة)م��٢٠٢١يونيو�٣٠الوحدات�كما�&ي�

    
  

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  ا�وجزة�النقدية�ا�وليةقائمة�التدفقات�

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يستة�أشهر�ا�ن)'ية�ف$ ة�الل

 خ�ف�ذلك)�يذكر الريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا)بالغ�

�y�يتجزأ�من�� ١٥إ+ى�رقم��١تعت�B�ا�يضاحات�من�رقم�
ً
  .ا1ولية�ا)وجزة�هذه�القوائم�ا)اليةجزءا

٦ 

 

  

  

  

أكتوبر��١٨للف$ ة�من�  

يونيو��٣٠م�إاBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �  إيضاح  

      التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية�
  �٢٬٤٥٩٬٠٣٥     �لفBaةل�دخلال�صا@ي

        :تسويات
  (٢٬٦٠٥٬٢٣٩)   ٤- ٦  الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�اyستثمارات�نة�ممحقق�غBC�)ئر(خسا/�مكاسب
  (٣٨٩٬٧٦٩)     من�ا�ستثمارات�بالتكلفة�ا)طفأة��دخل

 ٧٩٬٥٧٦     هبوط�الصكوك
     (٤٥٦٬٣٩٧)  

        التغ! ات�&ي�ا�صول�واMل$_امات�التشغيلية
  (٢٤٬١٩٥٬٢٠١)      صا@ي�- اyستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�

  )٢٠٬١١٨٬٦٣٢(     بالتكلفة�ا)طفأةاyستثمارات�
  ٣٣٧٬٠٥٣     واyل�aامات�ا1خرى �اتمستحق

  )٤٤٬٤٣٣٬١٧٧(     العمليات�ا�ستخدم�&ي�صا&ي�النقد
  ٩٩٬٢٦٨     مستلمة دخل�العموyت�من�اyستثمارات�بالتكلفة�ا)طفأة

  (٤٤٬٣٣٣٬٩٠٩)     ا�نشطة�التشغيلية�ا�ستخدم�&يصا&ي�النقد�
        

        التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية
  ٥٠٬٣٣٢٬٢٥٧     متحص�ت�من�إصدار�وحدات

  ٥٠٬٣٣٢٬٢٥٧     ا�نشطة�التمويلية�منناتج�صا&ي�النقد�ال
        

  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨     النقد�وما�يعادله� �&يصا&ي�التغ!
  -     أكتوبر�١٨@ي��النقد�وما�يعادله�

  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨   ٥  �يونيو�٣٠النقد�وما�يعادله�&ي�

        
  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

٧  

 نبذة�عامة .١

�الصندوق ("�،بر�الرياض�الوقفي�صندوق  �مدير("�ل�ستثمار�ا�نماء�شركة�بCن�اتفاقية�بموجب�تأسيسه�تم�مفتوح�عام�صندوق �هو")

�الصندوق  �ا)صرف("�ا�نماء�)صرف�تابعة�شركة") �بالرياض��Bال�وجمعية") �ا)ستفيدة�الجهة(" الخBCية ا�الصندوق �@ي")
ً
�1حكام�وفق

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

�للصندوق �ا)وقوفة�ا1صول �بتنمية�؛ا)حتاجة�سرا1 �دعم�@ي�با)شاركة�الخاصة؛�ل¡وقاف�التنموي �الدور �تعزيز�إ+ى�الصندوق � ^دف

�عbى�الصندوق �مدير�سيعمل�حيث�ا)وقوف،�وا1صل�الوقف�مصارف�عbى�بالنفع�ويعود�اyجتما£ي،�التكافل�مبدأ�يحقق�بما�واستثمارها

�الوقف�مصارف�عbى�ومستمر�سنويا،)�الوقف�غلة(�العوائد�من�نسبة�وتوزيع�ا)وقوف،�ا)ال�رأس�إنماء��^دف�الصندوق �أصول �استثمار

  .ا)حتاجة�ا1سر�عbى�الوقف�غلة�بصرف�ا)ستفيدة�الجهة�وتل�aم�للصندوق،�ا)حددة

� �الصندوق�بتاريخ �إنشاء �عbى �ا)وافقة �السوق�ا)الية �(ا)وافق١٤٤١�القعدة�ذو�٢منحت�هيئة �الصندوق�٢٠٢٠�يوليو�٢٣�هـ �وبدأ م).

�(ا)وافق�١٤٤٢�ا1ول �ربيع�١عملياته�@ي�  حصل�الصندوق�أيض�كما�م).٢٠٢٠أكتوبر��١٨هـ
ً
عbى�ا)وافقة�من�الهيئة�العامة�ل¡وقاف�من��ا

  م)�عند�جمع�التمويل�العام�عن�الوقف.٢٠٢٠�أبريل�٨هـ�(ا)وافق��١٤٤١�شعبان�١٤بتاريخ��٦رقم��خطابهخ�ل�

�وبناء�عbى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق� عند�التعامل�مع�حامbي�الوحدات،�يعت�B�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

  .أصول�الصندوق �من�ا)ستفيد�ا)الك�nيال�B�الخBCية�بالرياض��جمعية�تعت�Bقوائم�مالية�منفصلة.�وع�وة�عbى�ذلك،�

  ١٩- مستجدات�كوفيد�

�عbى�أ©^ا�جائحة�@ي�1٢٠١٩ول�مرة�@ي�©^اية�ديسم�B� )١٩- ا)ستجد�(كوفيد�كورونا�تم�تحديد�س�لة�جديدة�من�فBCوس ا
ً
م�وأعلن�yحق

�العربية�٢٠٢٠مارس� �ذلك�ا)ملكة �@ي �بما �العالم، �ا)ناطق�حول �جميع �استمر�انتشار�الفBCوس�@ي �العا)ية. �الصحة م�من�قبل�منظمة

تباطؤ�ا1نشطة�اyقتصادية،�وإغ�ق�العديد��)دن،�وبالتا+ي�أدى�ا+ىالسعودية،�مما�أدى�إ+ى�فرض�قيود�عbى�السفر،�وحظر�التجول�@ي�ا

 من�القطاعات�عbى�ا)ستويCن�العالم��وا)حbي.

- كورونا�(كوفيد��م�)واجهة�انتشار�فBCوس٢٠٢٠ا�جراءات�اyحBaازية�ال���قامت��^ا�الحكومة�@ي�ا)ملكة�العربية�السعودية�خ�ل�مارس�

�فا)سجد١٩ �مستمرة. �y�تزال �قدوم��) �ومازال �الزوار، �من �قليل �عدد �ويقتصر�عbى �العمرة �فريضة �مغلق�1داء �مازال �مكة �@ي الحرام

 ا)سافرون�من�خارج�ا)ملكة�العربية�السعودية�قيد�التعليق.�وy�يزال�التأثBC�السل¯��لهذا�الوضع�مستمرا�عbى�قطاع�الضيافة.

�كما��١٢بب�ما�ورد�أع�ه�لفBaة�y�تقل�عن�y�يتوقع�الصندوق�وجود�مخاطر�حيال�مبدأ�اyستمرارية�بس شهًرا�بعد�فBaة�إعداد�التقرير.

 سيستمر�الصندوق�@ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأثBC�عbى�عملياته�ونتائجه�ا)الية.

 اللوائح�النظامية .٢

�هـ�١٤٢٧�الحجة�ذي�٣�بتاريخ")�الهيئة("�ا)الية�السوق �هيئة�عن�الصادرة")�ال�ئحة("�اyستثمار�صناديق�yئحة�1حكام�الصندوق �يخضع

�مايو�٢٣�ا)وافق(�هـ١٤٣٧�شعبان�١٦�بتاريخ�الصادر�ا)الية�السوق �هيئة�مجلس�بقرار�تعديلها�تم�وال��).�م٢٠٠٦�ديسم�B�٢٤�ا)وافق(

 ).م�٢٠٢١�ف�Bاير�٢٤�ا)وافق(�هـ�١٤٤٢�رجب�١٢�بتاريخ�ا)الية�السوق �هيئة�إدارة�مجلس�قرار�بموجب�تعديله�تم�كما).�م٢٠١٦

 أسس�اwعداد .٣

  اMل$_ام�بيان�١-٣

� �الدولية �)عايBC�ا)حاسبة
ً
�وفقا �وا)ختصرة �ا1ولية �ا)الية �القوائم �هذه �العربية��٣٤أعدت �ا)ملكة �@ي �ا)عتمدة �ا1و+ي" "التقرير�ا)ا+ي

  .للمراجعCن�و�ا)حاسبCن�الهيئة�السعودية�من�ا)عتمدة�ا1خرى �صداراتوا)عايBC�وا1 �السعودية

�ا)علومات،�ي �ومذكرة �وشروط�الصندوق�وأحكامه، �السوق�ا)الية، �هيئة �عن �اyستثمار�الصادرة �بلوائح�صناديق
ً
�الصندوق�أيضا ال�aم

  وملخص�ا)علومات�ا1ساسية�فيما�يتعلق�بإعداد�القوائم�ا)الية�ا1ولية�وا)ختصرة�وعرضها.

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

٨  

 (تتمة)�اMل$_ام�بيان

� �القوائم�ا)الية�ا1ولية �)تطلبات�معيار�ا)حاسبة�الدو+ي��ا)وجزةإن�ا�فصاح�@ي�هذه
ً
�ا1ولية�٣٤وفقا �القوائم�ا)الية �وy�تتضمن�هذه .

� �قراا)وجزة �ويجب �السنوية، �ا)الية �القوائم �@ي �ا)طلوبة �وا�فصاحات �ا)علومات �السنوية�ء³جميع �ا)راجعة �ا)الية �للقوائم �وفقا ^ا

  ("القوائم�ا)الية�السنوية�ا1خBCة").م�٢٠٢٠ديسم�B��٣١للصندوق�للسنة�ا)ن_^ية�@ي�

  أساس�القياس�٢-٣

�y�وبالتا+ي�،�بوضوح�محددة�تشغيل�دورة�الصندوق�لدى�يوجد�y�ايتم�1صول عرض�yاماتوا�aل��منفصل�بشكل�ا)تداولة�BCوغ�ا)تداولة

� �وا�قائمة@ي �عرض�ا1صول �يتم ،� �ذلك �من
ً
yبد� �ا1صول��yل�aاماتا)ركز�ا)ا+ي. �جميع �تصنيف �سيتم ،� �ذلك �ومع �السيولة. بBaتيب

yاماتوا�aل�متداولة.�أ©^ا�ىbع  

ا)وجزة�عbى�أساس�التكلفة�التاريخية،�باستثناء�اyستثمارات�ا)قاسة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح��ا1وليةأعدت�هذه�القوائم�ا)الية�

  و�ال���تم�قياسها�بالقيمة�العادلة.�الخسارةأو�

 �ا)وجزةبا�ضافة�إ+ى�ذلك،�أعدت�القوائم�ا)الية�ا1ولية�
ً
 اyستحقاق�@ي�ا)حاسبة�استنادا�إ+ى�مفهوم�اyستمرارية.�)بدأ�وفقا

  العرض�وعملة�الوظيفيةملة�الع�٣-٣

عرض�هذه�القوائم�ا)الية�ا1ولية�ا)وجزة�بالريال�السعودي�والذي�يعت�B�العملة�الوظيفية�للصندوق.�تم�تقريب�جميع�ا)علومات�ا)الية�ت

  إ+ى�أقرب�ريال�سعودي�مالم�ينص�عbى�خ�ف�ذلك.

  ا�حكام�والتقديرات�استخدام�٤-٣

والتقديرات�واyفBaاضات�ال���تؤثر�@ي�تطبيق�السياسات�ا)حاسبية�استخدمت�ا�دارة�ا1حكام��،ا)وجزة�إن�إعداد�القوائم�ا)الية�ا1ولية

  .عbى�ا)بالغ�ا)بينة�ل¡صول،�واyل�aامات،�وا�يرادات،�وا)صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات

ال���اتخذ³^ا�ا�دارة�@ي�تطبيق�السياسات�ا)حاسبية�للصندوق�وا)صادر�الرئيسية�للتقديرات�غBC�ا)ؤكدة�nي��التقديرات�وكانت�ا1حكام�

 .راجعةمالية�سنوية�م�قوائمها�@ي�آخر�نفسها�ال���تم�وصف

  قيمة�ا�وجودات�ا�الية�هبوط

�ا)توقعة �اyئتمانية �نموذج�الخسارة �الصندوق�ويحدد �ا1 ب�اyعBaاف�و لقياس� يطبق �هبوط�القيمة�عbى �والتعرض��صول خسارة ا)الية

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

قع�ل¡صل�اyئتمانية�ا)توقعة�@ي�التقدير�ا)رجح�لخسائر�اyئتمان�(أي�القيمة�الحالية�لجميع�حاyت�العجز�النقدي)�عbى�مدى�العمر�ا)تو 

ا)ا+ي.�لتحديد�خسارة�اyئتمان�ا)توقعة،�يقوم�الصندوق�بتقييم�من�بCن�عوامل�أخرى،�مخاطر�اyئتمان�والتقصBC�ووقت�التحصيل�منذ�

 yااBaفع��ذلك�يتطلب�افا1و+ي.Baعyا�ب�@ي�ا)توقعة�ئتمانyا�خسائر�قائمةمخصص�و �الخسارة�أو�الربح�الشامل�ا1خرالدخل��بالنسبة���ح

ا.
ً
  للمدينCن�ال���نشأت�أو�تم�الحصول�عل¼^ا�حديث

 ١٩- وفيدكبسبب��التأكد�لعدم�الرئيسية�ا�صادر�تقييم

�فBCوس�حول �ا1خBCة�السنوية�ا)الية�القوائم�@ي�ع½^ا�ا�فصاح�تم�ال���التقدير�من�التأكد�لعدم�الرئيسية�ا)صادر�الصندوق �استعرض

�كورونا .�ا1خBCة�السنوية�ا)الية�القوائم�@ي�ع½^ا�للمفصح�مماثلة�تزال�y�التقدير�من�التأكد�عدم�مصادر�جميع�أن�ا�دارة�وتعتقد.

  .ا)ستقبلية�التقارير�إعداد�فBaات�@ي�مطلوبة�تغيBCات�أي�وستنعكس�الوضع،�مراقبة�@ي�الصندوق �وسيستمر
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  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

٩  

 ا�همةالسياسات�ا�حاسبية� .٤

  يعادله�وما�النقد

�إن�مرابحة�ودائع�و�الصندوق �مدير�يديرها�ال���التقديرية�ا1سهم�محفظة�@ي�النقد�و��اyستثمار�حساب�من�يعادله�وما�النقد�يتكون 

  .أقل�أو�أشهر�ث�ثة�)دة�أصbي�باستحقاق�وجد،

  ا�دوات�ا�الية

  والقياس�ا�وBي�اMع$ اف�

� ��اyعBaافيتم �إلغاء ��اyعBaاف/ �العادية �والبيع �فيه��للموجوداتكافة�عمليات�الشراء �الذي�يل�aم �التاريخ �(أي �التداول �تاريخ �@ي ا)الية

أو�بيع�ا)وجودات�ا)الية�بالطريقة�العادية�ال���تتطلب�تسوية�ا)وجودات�ضمن�ا�طار��شراءالصندوق�بشراء�ا)وجودات�أو�بيعها).�إن�

  أو�اتفاقية�@ي�السوق.الزم¾��ا)حدد�عامة�تكون�بموجب�yئحة�

�ا1 ب�اyعBaاف�يتم �@ي�ذلك�ا1 �ل�aاماتواy�صول جميع �ا1خرى�بما �العادلة�من�خ�ل��صنفةا)�ل�aاماتواy�صول ا)الية �أو�الربحبالقيمة

ا�@ي�ا1حكام�التعاقدية�ل¡داة.و �التداول )،�@ي�تاريخ�الخسارة(
ً
  الذي�يصبح�فيه�الصندوق�طرف

ا)الية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.�يتم�احتساب�تكاليف�ا)عاملة�ا)نسوبة�مباشرة�إ+ى�اyستحواذ�عbى��ل�aاماتواy�صول�ا)اليةيتم�قياس�ا1 

�بالنسبة�لجميع�ا1 �ل�aاماتا)الية�أو�اy�1صول ا صول�ا)الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�مباشرة�@ي�الربح�أو�الخسارة.

ا)الية،�حسب��ا1لزاماتا)الية�أو��ل¡صول خصمها�من�القيمة�العادلة��لية�ا1خرى،�وتتم�إضافة�تكاليف�ا)عام�ت�أوا)ا�ل�aاماتوا�ا)الية

  .ا1و+ي�اyعBaافاyقتضاء،�عند�

  ا�الية�اMع$ اف�با�صول إلغاء�

� ا)الية��صول ا)الية،�أو�عند�نقل�ا1 �صول ا)الية�عندما�تنت¿��الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�ا1 اyعBaاف�با1صول�يتم�إلغاء

 العوائد�بشكل�جوهري.وكافة�ا)خاطر�

  ا�الية�صول ل� kحق�الالتصنيف�والقياس�

  ا)الية،�إ+ى�الفئات�ا)حددة�التالية:�صول يتم�تصنيف�ا1 

 رة؛والخسا�الربحلقيمة�العادلة�من�خ�ل�با�ا)الية�صول ا1  •

 أو�؛خ�ل�الدخل�الشامل�ا5خرلقيمة�العادلة�من�با�ا)الية�صول ا1  •

 لتكلفة�ا)طفأة.با�ا)الية�صول ا1  •

  أدوات�الدين

���تعريف�اyل�aام�ا)ا+ي�من�وجهة�نظر�ا)صدر،�مثل�القروض،�والصكوك�الحكومية�والخاصة�،��تستوفأدوات�الدين�nي�تلك�ا1دوات�ال

  و�ودائع�ا)رابحة.

 عbى:ويعتمد�التصنيف�والقياس�ال�حق�1دوات�الدين�

 و�؛ا)الية�صول @ي�إدارة�ا1 �الصندوق نموذج�أعمال�  ) أ

 ا)الية.�ل¡صلخصائص�التدفق�النقدي�  ) ب
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١٠  

  ا�طفأة�التكلفة •

ا)حتفظ��^ا؛�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�حيث�تمثل�هذه�التدفقات�النقدية�فقط�مدفوعات�رأس�ا)ال��ا1صول يتم�قياس�

� �ا)طفأة. �ا1رباح�والخسائر�بالتكلفة �من�خ�ل �تحديدها �يتم �لم ���وال �أي�قبل�من�ا1صول �لهذه�الدفBaية�القيمة�تعديل�يتموا1رباح،

��@ي��^ا�معBaف�متوقعة�ائتمان�خسائر�مخصصات �ا1ولية�ا)وجزة. �ا1صول �هذه�من�ا1رباح�إيرادات�إدراج�يتمقائمة�الربح�أو�الخسارة

  .الفعbي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام"�الخاصة�التمويل�دخل"�@ي�ا)الية

 ا�خر�الشامل�الدخل�خkل�من�العادلة�القيمة •

�رأس�مدفوعات�ل¡صول �النقدية�التدفقات�تمثل�حيث�ا1صول،�ولبيع�التعاقدية�النقدية�التدفقات�لتحصيل��^ا�ا)حتفظ�ا)الية�ا1صول 

�من�العادلة�بالقيمة�قياسها�يتم.�الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمةا1صول�ا)الية��@ي�تصنيفها�يتم�y�وال��،�فقط�والربح�ا)ال

�خسائر�أو�مكاسب�اyعBaاف�باستثناء�ا1خر،�الشامل�الدخل�خ�ل�من�الدفBaية�القيمة�@ي�الحركات�أخذ�يتم.�ا1خر�الشامل�الدخل�خ�ل

�و�الربح�قائمة�@ي�ل¡داة�ا)طفأة�التكلفة�من�ا1جنبية�العم�ت�تحويل�وخسائر�ومكاسبالخاصة��التمويل�بإيرادات�اyعBaاف�يتم.�الهبوط

 �)عBaف��^اا�ا)Baاكمة�الخسائر�أو�ا)كاسب�تصنيف�إعادة�يتم�ما+ي،�أصل�استبعاد�يتم�عندما.�الخسارة
ً
�ا1خر�الشامل�الدخل�@ي�مسبقا

�طريقة�باستخدام"�الخاص�التمويل�إيرادات"�@ي�ا)الية�صول ا1 �هذه�من�ا)كاسب�إدراج�يتم.�رةوالخسا�ربحلا�قائمة�إ+ى�ا)لكية�حقوق �من

  .�الفعbي�الفائدة�معدل

  القيمة�العادلة�من�خkل�الربح�أو�الخسارة •

ا)الية�ال���بالتكلفة�ا)طفأة�أو�القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا1خر،�بل�تصنف�بالقيمة�العادلة�من��صول تصنيف�اy 1�يتم�

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

  .�ال���نشأ�ف¼^ا�لسنةا@ي��ا1خر �الدخل�الشامل

 ا�لكية�حقوق �أدوات

�ا)صدر�منظور �من�ا)لكية�حقوق �تعريف�تل¯��أدوات�nي�ا)لكية�حقوق �أدوات �بالدفع�تعاقدي�ال�aام�عbى�تحتوي �y�ال���ا1دوات�أي.

 .ا1ساسية�العادية�ا1سهم�ا)لكية�حقوق �أدوات�أمثلة�تتضمن.�ا)صدر�أصول �صا@ي�@ي�متبقية�فائدة�وجود�وتثبت

�بقياس�جميع�استثمارات� ا
ً
بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة،�باستثناء�الحاyت�ال���قد��ا)لكية�حقوق يقوم�الصندوق�yحق

ا)لكية�بالقيمة�العادلة�بشكل�y�رجعة�فيه�من�خ�ل��حقوق استثمار�@ي��خصيص،�تا1و+ي�اyعBaافاختارت�ف¼^ا�إدارة�الصندوق،�عند�

�تتمثل�سياسة�الصندوق�@ي�تا1خر�الشامل�الدخل �بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��حديد. �الشامل�الدخلاyستثمارات�@ي�ا1سهم�عbى�أ©^ا

��يتم�اyحتفاظ�بتلك�اyستثمارات�1غراض�أخرى�غBC�ت�ا1خر  �يتم�الخيارخدام�هذه�عوائد�اyستثمار.�عند�است�حقيقعندما �اyعBaاف،

ا�بخسائر�الكاسب�و با)
ً
قائمة�الربح�أو�الخسارة،�بما�@ي�ذلك�عند��@يالقيمة�العادلة�@ي�الدخل�الشامل�اyخر�وy�يتم�إعادة�تصنيفها�yحق

رى�@ي�القيمة�العادلة.�القيمة)�بشكل�منفصل�عن�التغBCات�ا1خ�هبوطالقيمة�(وعكس�خسائر��هبوطاyستبعاد.�y�يتم�ا�ب�غ�عن�خسائر�

توزيعات�ا1رباح"�عندما�يتم��دخل@ي�قائمة�الدخل�عbى�أ©^ا�"�إثبا³^اتوزيعات�ا1رباح،�عندما�تمثل�عائًدا�عbى�هذه�اyستثمارات،�يستمر�

  حق�الصندوق�@ي�تلقي�ا)دفوعات.ب�اyعBaاف

  ا�الية�صول قيمة�ا� �هبوط

� �من �اyعتبار�إجمالية�واسعة �الصندوق�@ي �ذلك�يأخذ �@ي �بما ا)علومات�عند�تقييم�مخاطر�اyئتمان�وقياس�خسائر�اyئتمان�ا)توقعة،

 ة.ا1حداث�ا)اضية،�والظروف�الحالية،�والتنبؤات�ا)عقولة�والداعمة�ال���تؤثر�عbى�التحصيل�ا)توقع�للتدفقات�النقدية�ا)ستقبلية�ل¡دا

 ا)علومات�ا)ستقبلية�يتم�التمي�C�بCن:�نهجعند�تطبيق�

 

 



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١١  

 

  (تتمة)�ا�الية�صول قيمة�ا� �هبوط

• � �منذ �اyئتمانية �جود³^ا �@ي �ملحوظ �بشكل �تتدهور �لم ���ال �ا)الية �منخفضة��ا1و+ي�عBaافاy ا1دوات �بخاطر�ائتمانية �تتمتع ��أو�ال

 (ا)رحلة�ا1و+ى)؛

�اyئتمانية�منذ� • �تدهورت�بشكل�ملحوظ�@ي�جود³^ا ���ال �اyئتمانية�منخفضة��ا1و+ي�عBaافاy ا1دوات�ا)الية �تكن�مخاطرها �لم ��وال

 و�(ا)رحلة�الثانية)؛

�أصول @ي�القيمة�بتاريخ�التقرير.�ومع�ذلك�y�يقع�أي�من��الهبوطا)الية�ال���لد ^ا�دليل�موضو£ي�عbى��صول تغطي�"ا)رحلة�الثالثة"�ا1  •

  الصندوق�@ي�هذه�الفئة.

�من�الخسائر�اyئتمانية�ا�١٢بـ�"اyعBaاف�يتم�
ً
"�للفئة�العمرخسائر�ائتمانية�متوقعة�مدى�ب"�اyعBaاف)توقعة"�للفئة�ا1و+ى�بينما�يتم�شهرا

  الثانية�والثالثة.�

  الخسائر�اyئتمانية�ا)توقعة�من�خ�ل�تقدير�اyحتمال�ا)رجح�للخسائر�اyئتمانية�عbى�مدى�العمر�ا)توقع�ل¡داة�ا)الية.�قياسيتم�

 ا�الية�Mل$_اماتتصنيف�وقياس�ا

عbى�أساس�اyستحقاق�للمبالغ�الواجب�دفعها�@ي�ا)ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة،�سواء�تم�إصدار�فاتورة�من��اyعBaاف�باyل�aاماتيتم�

.y�أم�ا)ورد�ِقبل  

بالقيمة�العادلة،�وعند�اyقتضاء،�يتم�تعديلها�لتغطية�تكاليف�ا)عاملة�ما�لم�يقم�الصندوق�بتحديد��مدئًياا)طلوبات�ا)الية��قياسيتم�

yا�قياس�يتم�ذلك،�بعد�الخسارة.�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�ما+ي�ام�aاماتال�aل��معدل�طريقة�باستخدام�ا)طفأة�بالتكلفة�ا)الية

  الفائدة�الفعbي.

  قياس�القيمة�العادلة

بموجب�معاملة�نظامية�بCن�متعاملCن�@ي�السوق�بتاريخ��ال�aاماتأو�سداد��أصول القيمة�العادلة�nي�القيمة�ال���يتم�است�مها�عند�بيع�

@ي�حالة�عدم�وجوده،�يتم�أخذ�ا1كBÈ�فائدة�الذي�يمتلكه�الصندوق�@ي�ذلك�التاريخ.�القيمة�العادلة�ل�ل�aام�nي��،أوالقياس�@ي�رأس�ا)ال�

���  تعكس�مخاطر�عدم�ا1داء.ال

@ي�السوق�النشط�لتلك�ا1داة.�يعت�B�السوق�نشط�@ي�حالة��ا)علنيقيس�الصندوق�القيمة�العادلة�ل¡داة�باستخدام�السعر��،عند�توفره

حدوث�معام�ت�ل¡صل�أو�اyل�aام�بحجم�كاف�لتوفBC�معلومات�عن�السعر�بشكل�مستمر.�ويقيس�الصندوق�ا1دوات�ا)درجة�@ي�السوق�

  النشط�بسعر�السوق،�1ن�السعر�يوفر�طريقة�معقولة�لسعر�الخروج.

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية�

ركز�ا)ا+ي�فقط�عندما�يكون�للصندوق�حالًيا�حق�الصا@ي�@ي�قائمة�ا)�يتم�عرض�ا)بلغ�و �و�اyل�aامات�ا)الية�ا)الية�ا1صول تتم�مقاصة�

ا�)قاصة�ا)بالغ
ً
  .@ي�وقت�واحد�ل�aاماتوتسوية�اy�أصلعbى�أساس�الصا@ي�أو�لتحقيق��_^ايكون�هناك�نية�لتسوي�و ،�واجب�النفاذ�قانون

  الوحدات�مالكيلعائدة�إBى�الحقوق�ا

عن�الصندوق.��ةناتجال�ةBaاكما)ح�اربا1 �و �،صادرة�من�مدير�الصندوق الوحدات�من�وحدات��العائدة�إ+ى�مالكيال����1صول تألف�صا@ي�اي 

  كأداة�حقوق�ملكية�كما�يbي:الوحدات�يصنف�الصندوق�و 

  

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١٢  

  

  (تتمة)�الوحدات�مالكيالحقوق�العائدة�إBى�

 وحدات  ) أ(

  .��^اطلبات�ل�كتتاب��مست�ا�لكل�وحدة�يتماyسمية��القيمةب�ب��^ا�لمكتتات�الوحدا�تسجيل�يتم

 يصنف�الصندوق�وحداته�كأداة�حقوق�ملكية�إذا�كانت�الوحدات�تشتمل�عbى�جميع�ا)�Cات�التالية:�

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

 لجميع�فئات�ا1دوات�ا1خرى.�ابعةالتا1داة�@ي�فئة�ا1دوات� •

 لجميع�فئات�ا1دوات�ا1خرى�لها�سمات�متطابقة.�ابعةجميع�ا1دوات�ا)الية�@ي�صنف�ا1دوات�الت •

• � �التناسبية �ا1سهم �@ي �ا)الك �آخر�غBC�حقوق �ما+ي �أصل �أو�أي �نقد �بتسليم �تعاقدي �ال�aام �أي �ا1داة ��منy�تتضمن �أصول صا@ي

 الصندوق.

و�التغBC�@ي�أ،�رةأو�الخسا�ربحالتدفقات�النقدية�ا)توقعة�ا)نسوبة�إ+ى�ا1دوات�عbى�مدى�عمر�ا1داة�إ+ى�حد�كبBC�عbى�ال�يستند�إجما+ي •

 .ا)عBaف��^ا�وغBC�ا)عBaف��^ا�للصندوق.�عbى�مدى�عمر�ا1داة�صول ا)عBaف��^ا�أو�التغBC�@ي�القيمة�العادلة�لصا@ي�ا1 �صول صا@ي�ا1 

ا)شاركة�@ي�الصندوق�القابلة�ل�سBaداد�تعريف�ا1دوات�القابلة�للتسوية�ا)صنفة�كأدوات�حقوق�ملكية�بموجب�معيار�وتطابق�الوحدات�

�لذلك�،�تصنف�كأدوات�حقوق�ملكية.�بأ،�١٦فقرة��٣٢ا)حاسبة�الدو+ي�رقم�
ً
  ،�وتبعا

�توقفت�الوحدات�عن�امت�ك�أي�من�ا) �وإذا �Cات�أو�استيفاء�جميع�الشروط�ا)نصوص�يقيم�الصندوق�باستمرار�تصنيف�الوحدات.

مالية�وقياسها�بالقيمة�العادلة��كأل�aامات،�يعيد�الصندوق�تصنيفها��٣٢د�من�معيار�ا)حاسبة�الدو+ي�رقم��١٦ج�و��١٦عل¼^ا�@ي�الفقرتCن�

الوحدات.�يتم��مالكيا)نسوبة�إ+ى��صول @ي�صا@ي�ا1 �عBaف��^ا@ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اخت�فات�من�القيمة�الدفBaية�السابقة�ا)

  كمعام�ت�حقوق�ملكية�طا)ا�تم�تصنيف�الوحدات�كحقوق�ملكية.�)كتتب��^اا)حاسبة�عن�اyكتتاب�@ي�الوحدات�ا

  العائدة�للوحدة��صول صا&ي�قيمة�ا

الصندوق��أصول للوحدة�ا)درجة�@ي�قائمة�ا)ركز�ا)ا+ي�ويتم�احتسا�^ا�عن�طريق�قسمة�صا@ي�قيمة��صول يتم�ا�فصاح�عن�صا@ي�قيمة�ا1 

� �@ي �عدد�الوحدات�ا)صدرة ��تاريخعbى �بقسمة�صا@ي�قيمة��أصول �قيمة�صا@ي�تحديد�يتمالتقرير. �"يوم�التقييم" �ا1صول الصندوق�@ي

�اy�صول (القيمة�العادلة��جما+ي�ا1 
ً
  .الصلةالتقييم�ذي��يوم�@ي�القائمة�الوحدات�إجما+ي�ىعb)�ل�aاماتناقصا

  الزكاة�وضريبة�الدخل

� �الدخل�@ي �الزكاة�وضريبة �الصندوق�كأصل��وائمالقلم�يتم�النص�عbى ا)الية�ا)رفقة�1ن�مالكي�الوحدات�y�يحسبون�مساهما³^م�@ي

  خاضع�للزكاة�وضريبة�الدخل.

  توزيع�ا�رباح

�y�أرباح�بتوزيع�الصندوق�يقوم�عن�٧٠تقل�توزيع�نسبة�الصندوق�إدارة�مجلس�يحدد�ا)ستفيد.�ىbع�دوري�بشكل�الوقف�عائد�من�٪

  ا1رباح�عbى�النحو�ا)بCن�@ي�شروط�وأحكام�الصندوق.

  اwيراداتب�اMع$ اف

�وقت�عن�النظر�بغض�موثوق،�بشكل�ا)بلغ�قياس�ويمكن�الصندوق �إ+ى�اyقتصادية�ا)نافع�تتدفق�قد�ال���ا�يراداتاyعBaاف�بيتم�

  .والضرائب�الخصومات�باستثناء�،)ستحقا�أو�أست�مه�تم�الذي�ل�عتبار�العادلة�بالقيمة�ا�يرادات�قياس�يتم.�الدفع

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١٣  

  

  (تتمة)�اwيراداتب�اMع$ اف

عbى�أساس�ا)توسط��بيعها�تم�ال���الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمةستثمارات�اy ا1رباح�والخسائر�ا)حققة�عن�ب�اyعBaافتم�ي

  .ا)رجح�للتكلفة

�ا1رباح�توزيعست�م�ارباح�@ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة�عند�ا�ع�ن�ع½^ا�(أي�عندما�يكون�حق�الصندوق�@ي�ا1 �توزيعات�دخلب�اyعBaفيتم�

  حقق).ا)

ا)الية�بالتكلفة�ا)طفأة�،�مثل�ودائع�الصكوك�وا)رابحة�،�باستخدام�أساس�العائد�الفعbي�ويتم��صول يتم�احتساب�دخل�التمويل�عbى�ا1 

الربح�أو�الخسارة�والدخل�الشامل�ا5خر.�يتم�احتساب�دخل�التمويل�من�خ�ل�تطبيق�معدل�العمولة�الفعbي�عbى�اyعBaاف�به�@ي�قائمة�

�بالنسبة��صول 1 إجما+ي�القيمة�الدفBaية�ل¡صل�ا)ا+ي�باستثناء�ا ا�ذات�قيمة�ائتمانية�منخفضة.
ً
ا)الية��ل¡صول ا)الية�ال���أصبحت�yحق

�مخصص� �خصم �أي�بعد ،� �ا)ا+ي �الدفBaية�ل¡صل �القيمة �صا@ي �عbى �الفعbي �الفائدة �تطبيق�معدل �يتم ،� �اyئتمانية �القيمة منخفضة

  الخسارة.

  ا�خرى �وا�صاريف�والحفظ�أتعاب�اwدارة

� �ويتم �ا1خرى، �ا)صاريف �وجميع �الحفظ، �وأتعاب �ا�دارة، �أتعاب �الصندوق �مصاريف �أساس���اyعBaافتشمل �عbى �ا)صاريف ^ذه

�@ي�شروط�الصندوق�وأحكامه�السياسات�التفصيلية�nي�كما�يbي:اyستحقاق،�وتستند�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�عbى�أسعار�
ً
  محددة�مسبقا

  أتعاب�اwدارة

�يتم�احتساب�أصول �صا@يمن��٪٠٫٧٥�هقدار مسنوي��بمعدلأتعاب�إدارة�بيقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�@ي�كل�يوم�تقييم� .

  الرسوم�ا)ستحقة�@ي�كل�يوم�تقييم.�

    �أتعاب�الحفظ

  .�تقييم�يوم�كل�©^اية�@يمن�صا@ي�قيمة�ا1صول��٪٠٫١يدفع�الصندوق�نفقات�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي�قدره�

  ا�صاريف�ا�خرى 

�لشروط�الصندوق�وأحكامه.�نيابة�عن�الصندوق �يسBaد�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصاريف�أخرى�يتم�تكبدها
ً
  وفقا

 النقد�وما�يعادله .٥

    
  

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

      

  ٥٬٧٦٥٬٨٧٥    �استثماري �حسابالنقد�لدى�
 ٢١١٬٦٢٨    النقد�لدى�البنك

  ٢٠٬٨٤٥    النقد�@ي�محفظة�ا1سهم�التقديرية
  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  ١٠  

يتم�اyحتفاظ�بالحساب�الجاري�لدى�بنك�محbي�وحساب�استثمار�لدى�الوسيط.�يحتفظ�بالنقد�وما�يعادله�باسم�أمCن�الصندوق�نيابة�

  .الصندوق�دون�أي�قيودعن�

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١٤  

  

 استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خkل�الربح�أو�الخسارة .٦

  
  

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

      

  ١١٬٣٩٥٬٧٤٥    )١- ٨اyستثمارات�@ي�الصناديق�العامة�(ايضاح�
  ١٣٬٣٧٩٬٩٠٤    )٢- ٨ا)حافظ�اyستثمارية�التقديرية�(ايضاح�

  ٢٬٠٢٤٬٧٩٠    )٣- ٨الصناديق�الخاصة�(ايضاح�
    ٢٦٬٨٠٠٬٤٤٠  

  صناديق�عامة�٦-١  

  
  

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

      
 ١١٬٣٩٥٬٧٤٥    بالريال�السعودي�للسيولةصندوق�ا�نماء�

    ١١٬٣٩٥٬٧٤٥  

إن�التوزيع�الجغرا@ي�ل�ستثمارات�@ي�ا1دوات�ا)الية�يتم�تقييم�اyستثمار�ات�@ي�هذه�الصناديق�بآخر�قيمة�لقيمة�صا@ي�ا1صول�ا)تاحة.�

 داخل�ا)ملكة�العربية�السعودية.�تقعا)ذكورة�أع�ه�ا)صنفة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�
  

  فظة�استثمارية�تقديريةمح٦-٢  

 ا1سهم�ا)درجة�@ي�تداول.�يدار�من�قبل�مدير�الصندوق.يمثل�هذا�ا)بلغ�ا)ستثمر�@ي�محفظة�أسهم�تقديرية�من�
  

  خاصةصناديق���٦-٣

  مليون�ريال�سعودي.�٢،�يمتلك�الصندوق�استثمارات�@ي�صندوق�فالكم�لتمويل�ا)رابحة�بمبلغ��٢٠٢١يونيو��٣٠كما�@ي�

ويساهم�بشكل��مرخص�من�قبل�هيئة�السوق�ا)الية،�ةخاص�ةملكيهو�صندوق��لتمويل�ا)رابحة�فالكم�صندوق ويمثل�هذا�اyستثمار�@ي�

  رئي�ÏÐ�@ي�تحقيق�عائد�مطلق�ومكاسب�رأسمالية�طويلة�ا1جل�من�خ�ل�اyستثمار�@ي�تمويل�ا)رابحة.

  .م٢٠٢١�يونيو�٣٠ا)ن_^ية�@ي��لفBaةل�مراجعةمالية��قوائمأول�الصندوق��يصدرلم�
  

  اMستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خkل�الربح�أو�الخسارة�من�كاسبصا&ي�ا���٤- ٦

أكتوبر��١٨للف$ ة�من�    

  يونيو�٣٠م�إBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

  (غ! �مراجعة)

      

  ٩٥٬٤١٦    بالقيمة�العادلة� محققة�مكاسب
  ٢٬٥٠٦٬٨٢٣    بالقيمة�العادلة� محققة�غBC�مكاسب

    ٢٬٦٠٥٬٢٣٩  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١٥  

  

 ا�طفأة�بالتكلفة�اMستثمارات .٧

    

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

      

  ١٤٬٥٠٠٬٠٠٠    *مرابحة��إيداعات
  ٥٬٥٢٤٬١٦٦    ** صكوك

  ٣٠٥٬٣٩١    ا)رابحة�والصكوك�ودائعدخل�مستحق�عbى�

    ٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧  

ولها�تاريخ��@ي�دول�الخليج�ةالعامل�الس�م�مصرف�لدى�مليون�ريال�سعودي)�١٢٫٥بمبلغ�(مودعة�ا)رابحة��ائعود�،م٢٠٢١يوليو��٣٠كما�@ي�

شركة�مودعة�لدى�لكل�م½^ا�مليون�ريال�سعودي��١و�الودائع�ا)تبقية�بمبلغ��.سنوًيا�٪٣٫٥يحمل�معدل�ربح��نةس�دةاستحقاق�أصbي�)

BCالخب�ا)الية�@ي�العاملة�دول ،��بنسبة�ربح�^امش��،�التوا+ي�ىbع�،�سنوات�وث�ث�نCسنت�)دة�يbأص�استحقاق�تاريخ�ولها�،�٥٫٢٥الخليج�و�٪

  ٪�سنوًيا�عbى�التوا+ي.٦

�ريال�سعودي)�مليون �٥٫٥٢٤الصكوك�ا)ذكورة�صادرة�عن�حكومة�ا)ملكة�العربية�السعودية�بقيمة�( الصكوك�الصادرة�عن�حكومة�.

� �يبلغ �استحقاق�أصbي �تاريخ �لها �السعودية �العربية �(مارس��٣٠ا)ملكة �وتحمل�م٢٠٥٠عاًما �ثابت�نسبة) �٪٣٫٦٨�قدرها�ةكوبون وهذه�.

  ا)الية�السعودية.الصكوك�مدرجة�@ي�السوق�

  

 �خرى أ�ال$_اماتو �مستحقات .٨

  

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

    

  ١٩٥٬٠٨٥  )١٠أتعاب�إدارية�مستحقة�(ايضاح�
 ٢٦٬٠٧٥  رسوم�حفظ�مستحقة

  ١١٥٬٨٩٣ خرى أال�aامات�

  ٣٣٧٬٠٥٣  

 

 عkقةالطراف�ذات�ا� ا�عامkت�وا�رصدة�مع� .٩

�الع�قة�ذات�ا1طراف�مع�الصندوق �يتعامل�العادية،�أنشطته�سياق�@ي �شروط�مع�متوافقة�الع�قة�ذات�ا1طراف�مع�ا)عام�ت.

�وأحكامه�الصندوق  �ذات�ا1طراف�وتشمل�الصندوق،�مجلس�بواسطة�الع�قة�ذات�ا1طراف�مع�ا)عام�ت�جميع�عbى�ا)وافقة�تتم.

�ومدير�ا)صرف�الع�قة�ذات�والشركات�،)الصندوق �)دير�ا1م�الشركة(�ا�نماء�ومصرف�الصندوق،�ومدير�الصندوق،�مجلس�الع�قة

  .الصندوق 
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  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

١٦  

  

 (تتمة)�العkقة�ذات�ا�طراف�مع�وا�رصدة�ا�عامkت

 ا�عامkت:

كما��ا1ولية�ا)وجزة�مع�ا1طراف�ذات�الع�قة�@ي�سياق�العادي�ل¡عمال�الصندوق�ا)وضحة�@ي�القوائم�ا)الية�ا)همةملخص�ا)عام�ت�

  يbي:

  طبيعة�ا�عامkت  طبيعة�العkقة  أطرف�ذات�عkقة

وبر�أكت�١٨للف$ ة�من�

  يونيو�٣٠م�إBى�٢٠٢٠

  م٢٠٢١

  (غ! �مراجعة)

  مدير�الصندوق   شركة�ا�نماء�ل	ستثمار
  )٣١٢٬٨١٥(  دارةا1 أتعاب�

  )١٬٧٧٦(  الوساطة�مصاريف
  )٢٢٬٩١٥(  أتعاب�مجلس�ادارة�الصندوق   أعضاء�مجلس�ادارة�لصندوق   مجلس�ادارة�الصندوق 

 :ا�رصدة

  كما�يbي:�ا1ولية�ا)وجزة�مع�ا1طراف�ذات�الع�قة�@ي�قائمة�ا)ركز�ا)ا+ي�ا1رصدة

  ا�عامkتطبيعة�  طبيعة�العkقة  عkقة�اتأطراف�ذ

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

  مدير�الصندوق   شركة�اyنماء�ل�ستثمار
  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  النقد�وما�يعادله�

 )١٩٥٬٠٨٥( مستحقةأتعاب�إدارة�
  )٢٢٬٩١٥(  �الصندوق �ادارة�)جلسمستحقة��أتعاب  لصندوق �ادارة�مجلس أعضاء  الصندوق �ادارة�مجلس

  اMل$_امات�واMرتباطات� .١٠

  .م٢٠٢١يونيو��٣٠@ي��وال�aامات�لم�تكن�هناك�ارتباطات

 الوحدةسعر�تسوية� .١١

�لتعميم�هيئة�السوق�ا)الية�رقم� �(ا)وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا )،�قرر�مجلس�إدارة�م٢٠١٧ديسم�B��٣١هـ

�@ي� �(ا)وافق�١٤٣٩ربيع�الثاني��١٠هيئة�السوق�ا)الية �م٢٠١٧ديسم�B��٢٨هـ
ً
�وفقا �تقييد�تسجيل�خسائر�اyئتمان�ا)توقعة�ا)حسوبة (

  فقط�لغرض�القوائم�ا)الية.��)٩(الدو+ي�للتقرير�ا)ا+ي�

ومع�ذلك�،�كان�تأثBC�.�م٢٠٢١�يونيو� ٣٠يجميع�ا1صول�ا)الية�ا)حتفظ��^ا�بالتكلفة�ا)طفأة�لخسائر�اyئتمان�ا)توقعة�كما�@�مراجعةتم�

�القوائم�ا)الية �y�تحتوي�هذه �لذلك، ا
ً
�وفق �ا1صول�غBC�مهم. �هذه �أي�تعديل�@ي��وجزةا1ولية�ا)�الخسائر�اyئتمانية�ا)توقعة�عbى عbى

�وبالتا+ي،� ��طار�إعداد�التقارير�ا)الية�ا)عمول�به�مع�سعر�الوحدة��فأنخسائر�اyئتمان�ا)توقعة، ا
ً
تسوية�سعر�الوحدة�ا)حسوب�وفق

  .غBC�مطلوبةال�ا)حسوب�لغرض�معام�ت�الوحدة

 ل�دوات�ا�اليةالقيمة�العادلة� .١٢

�ذلك�وتتم�بنفس�شروط� �بCن�أطراف�ذوي�علم�وراغبCن�@ي �ال�aام �أو�سداد �تبادل�أصل �بموجÔ^ا �يتم ���ال �القيمة �nي �العادلة القيمة

  التعامل�مع�ا1طراف�ا1خرى.�

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة
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١٧  

  

 (تتمة)�ا�الية�ل�دوات�العادلة�القيمة

.�العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�من�مستويات�ث�ثة�@ي�ا)ا+ي�ا)ركز�قائمة�@ي�العادلة�بالقيمة�ا)قاسة�واyل�aامات�ا1صول �تصنيف�يتم

  :التا+ي�النحو�عbى�العادلة،�القيمة�قياس�@ي�ا)ستخدمة�ا)همة�ا)دخ�ت�من�مستوى �أدنى�عbى�بناء�التصنيفات�هذه�تحديد�يتم

 ؛مماثلة�ال�aاماتأو�صول�ا1سعار�ا)تداولة�@ي�ا1سواق�ا1نشطة�(غBC�ا)عدلة)�1 �-�ا)ستوى�ا1ول  •

• � �الثاني �مباشر��- ا)ستوى �إما �أو�اyل�aامات، �ل¡صول �م�حظ_^ا �يمكن ���وال �ا1ول �ا)ستوى �ضمن �غBC�ا1سعار�ا)درجة مدخ�ت

 و�؛من�ا1سعار)�(كا1سعار)�أو�بطريقة�غBC�مباشرة�(كا)شتقة

 ال���y�تستند�إ+ى�بيانات�السوق�القابلة�للم�حظة�(غBC�قابلة�للم�حظة).�اyل�aاماتأو��صول مدخ�ت�ا1 �-�ا)ستوى�الثالث •

،��ول 1ا�وى لمستا�نضمتصنيفها��میت�بالتاليو�،ةطلنشا�واق1سا�في�جةدرلما�وق لسا�ر سعاأ�علیتستند�قيم_^ا��لتيتشتمل�اyستثمارات�ا

�ةطلنشا�جةدرلما)لكية�ا�وق حقأدوات��علی �الصندوق�بتعديل�و . �ا1دوات.y�يقوم لم�يكن�هناك�تحوي�ت�بCن��السعر�ا)عروض�لهذه

  .ةلفBa ا)ستويات�خ�ل�ا

يونيو��٣٠�@ي(حسب�الفئة)�ا)قاسة�بالقيمة�العادلة��وال�aاماتهأصول�الصندوق��،التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة��التا+ي،الجدول��يبCن

 م.٢٠٢١

  ا�ستوى�الثالث  ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول   الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خkل�الربح�أو

  ٢٬٠٢٤٬٧٩٠  ١١٬٣٩٥٬٧٤٥  ١٣٬٣٧٩٬٩٠٤  )مراجعة(غ! �م��٢٠٢١يونيو�٣٠

�سوق �@ي�تداولها�يتم�ريال�سعودي�٥٬٣٩٥٬٠٠٠��تبلغ�دفBaيةيتم�تداول�الصكوك�ا)صنفة�بالتكلفة�ا)طفأة�@ي�السوق�النشطة�بقيمة�

  م.٢٠٢١�يونيو�٣٠�@ي�سعودي�ريال�٥٬٥٢٤٬١٦٦�تبلغ�عادلة�وبقيمة�نشط

  .بالنسبة�ل¡صول�واyل�aامات�ا1خرى�ا)درجة�بالتكلفة�ا)طفأة�،�فإن�قيم_^ا�الدفBaية�nي�تقريب�معقول�للقيمة�العادلة

  ا�الية�ا�دوات�تصنيف

 

  يونيو�٣٠
  �م٢٠٢١
 )مراجعة(غ! �

    ا�صول�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة

  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  نقد�وما�يعادله
  ٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧  بالتكلفة�ا)طفأة�اyستثمار 

    
    ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خkل�الربح�أو�الخسارةا�صول��

  ١١٬٣٩٥٬٧٤٥  @ي�الصناديق�العامة�اتاyستثمار 
  ١٣٬٣٧٩٬٩٠٤  ا)حافظ�اyستثمارية�التقديرية

  ٢٬٠٢٤٬٧٩٠  الصناديق�الخاصة�

   ا�طفأة�بالتكلفة�ا�الية�اMل$_امات
 ٣٣٧٬٠٥٣  مستحقات�وال�aامات�أخرى 

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية .١٣

�خ�ل�من�والطويل�ا)توسط�ا)دى�عbى�ا)ال�رأس�نمو�و@ي�للمستثمرين�إيرادات�توفBC�@ي�للصندوق �الرئيسية�اyستثمار�أهداف�تتمثل

 .أخرى �وأدوات�أسهم�@ي�استثمارات�عbى�اyستحواذ

  .�السوق �مخاطر.�السيولة�ومخاطر�اyئتمان،�مخاطر�متنوعة،�مالية�)خاطر�الصندوق �نشاط�يتعرض
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١٨  

  

 (تتمة)�ا�الية�ا�خاطر�إدارة

Bيعت��مدير�الصندوق � 
ً
yمسؤو�عن�تحديد�ومراقبة�ا)خاطر،�ويقوم�مجلس�إدارة�الصندوق �با�شراف�ىbع�مدير�الصندوق �وهو�ا)سؤول�

  .الصندوق �إدارة�عمليات�لكل�ال½^ائي

�الصندوق �إدارة�مجلس�قبل�من�ا)وضوعة�الحدود�أساس�عbى�رئي�ÏÐ�بشكل�ا)خاطر�متابعة�تتم �للشروط�وثيقة�الصندوق �ولدى.

�باتخاذ�ملزم�وهو�العامة�ا)خاطر�إدارة�واسBaاتيجية�للمخاطر�وتحمله�العامة،�أعماله�اسBaاتيجيات�تحدد�ال���به�الخاصة�وا1حكام

  .اyستثمار�إرشادات�مع�يتما�ÏØ�بما�ا)حفظة�توازن ��عادة�إجراءات

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

  مخاطر�اMئتمان

  @ي�تكبد�الطرف�ا5خر�لخسارة�مالية.�الية�@ي�الوفاء�بال�aاماته�ويتسببا)داة�ا1 تتمثل�مخاطر�اyئتمان�@ي�احتمال�فشل�أحد�أطراف�

�يعادله�و�اyستثمار�@ي�التكلفة�ا)طفأة يتعرض�الصندوق�)خاطر�اyئتمان �يسÙى�مدير�الصندوق�عbى�النقد�و�ما الحد�من�مخاطر��إ+ى.

�مخاطر�اyئتمان� �إدارة �تتم �للتصنيف. �رسمية �آلية �الصندوق �لدى �y�يوجد �التعرض�للمخاطر�اyئتمانية. �مراقبة �خ�ل �من اyئتمان

� �أطراف�محددة �والحد�من�ا)عام�ت�مع �التعرضات�اyئتمانية �من�خ�ل�مراقبة �ف¼^ا �اyئتمانية��واyستمرار والتحكم �الجدارة �تقييم @ي

  خرى.�تتم�إدارة�مخاطر�اyئتمان�بشكل�عام�عbى�أساس�التصنيف�اyئتماني�الخارÚي�للطرف�ا1خر.راف�ا1 ل¡ط

  ا)ركز�ا)ا+ي.�قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا1ق�ÏÛ�للتعرض�)خاطر�اyئتمان�)كونات�

  

  يونيو�٣٠

  �م٢٠٢١

  )مراجعة(غ! �

    

  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  �نقد�وما�يعادله
  ٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧  ا)طفأةاستثمارات�بالتكلفة�

  ٢٦٬٣٢٧٬٩٠٥  

حbي�هو�الشركة�ا1م�)دير�الصندوق�("ا)صرف")�ويتم�اyحتفاظ�بحساب�اyستثمار�ا)�ا)صرف�معلصندوق�ل�البنكية�ا1رصدة�حفظ�يتم

  .جيدا)حbي�الذي�يتمتع�بتصنيف�ائتماني��ا)صرفالذي�يعد�أحد�فروع��ا)صرفمع�

� �السداديقيس�الصندوق�مخاطر�اyئتمان �التخلف�عن �احتمال �باستخدام �ا)توقعة �العجز�عن��،والخسائر�اyئتمانية والتعرض�عند

  السداد�والخسارة�ا)حددة.�تنظر�ا�دارة�@ي�كل�من�التحليل�التاريÜي�وا)علومات�التطلعية�@ي�تحديد�أي�خسارة�متوقعة�@ي�اyئتمان.

 Bتعت��ا1 �صول جميع�بتك�^ا��حتفاظyا�تم���أثر�الخسارة��ولكن.�م٢٠٢١�يوليو�٣٠@ي�كما�لفة�مس_^لكه�لخسارة�اyئتمان�ا)توقعة�ا)الية�ال

�سداد�عن�للتخلفوy�يوجد�تاريخ��مهمةالصندوق�y�يتعرض�)خاطر�ائتمانية��أن�حيثغBC�جوهري��صول اyئتمانية�ا)توقعة�عbى�هذه�ا1 

  هذه�ا1رصدة.
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١٩  

  

  مخاطر�السيولة

ا1موال�للوفاء�بال�aاماته�ا)تعلقة�با1داة�ا)الية.�قد�تنتج�مخاطر�السيولة��توفBC مخاطر�السيولة�nي�مخاطر�أن�يواجه�الصندوق�صعوبة�@ي�

  ا)الية�بسرعة�وبمبلغ�يقارب�قيمته�العادلة.�صول عن�عدم�القدرة�عbى�بيع�أحد�ا1 

  اwجماBي  سنوات�٥أك� �من�  سنوات�٥سنة�إBى�  أقل�من�سنة 

      ا�طلوبات�ا�الية
  ٣٣٧٬٠٥٣ -  -  ٣٣٧٬٠٥٣  ا)ستحقات�و�ا)طلوبات�ا1خرى 

  ٣٣٧٬٠٥٣ - - ٣٣٧٬٠٥٣ 

 ملف�اMستحقاق

ا�للوقت�ا)توقع�اسBaدادها�أو�تسوي_^ا�عbى��ل�aامات�ا)اليةوا1ا)الية��صول يوضح�الجدول�أدناه�تحليل�ا1 
ً
.�ا)بلغ�ا)فصح�عنه�الBaتيبوفق

.هو�التدفقات�النقدية�التعاقدية�غBC�ا)خصومة�وال���تعادل�أرصد³^ا�الدفBaية�حيث�أن�تأثBC�الخصم�ليس�
ً
  جوهريا

  �اwجماBي  أك� �من�سنة�واحدة  أقل�من�سنة�واحدة 

       ا�وجودات�ا�الية
  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  -  ٥٬٩٩٨٬٣٤٨  نقد�وما�يعادله

  ٢٦٬٨٠٠٬٤٤٠  -  ٢٦٬٨٠٠٬٤٤٠  من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�استثمارات�بالقيمة�العادلة

  ٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧  ٧٬٨٢٩٬٥٥٧  ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠  استثمارات�بالتكلفة�ا)طفأة

  ٥٣٬١٢٨٬٣٤٥  ٧٬٨٢٩٬٥٥٧  ٤٥٬٢٩٨٬٧٨٨  

        ا�الية�ا�طلوبات

  ٣٣٧٬٠٥٣  -  ٣٣٧٬٠٥٣  ا)ستحقات�و�ا)طلوبات�ا1خرى 

  ٣٣٧٬٠٥٣  -  ٣٣٧٬٠٥٣  

    مخاطر�السوق 

 أسعار�العموMتمخاطر�

تنشأ�مخاطر�سعر�العموyت�من�احتمال�أن�تؤثر�التغBCات�@ي�أسعار�العموyت�الخاصة�بالسوق�عbى�ا1رباح�ا)ستقبلية�أو�القيمة�العادلة�

  ل¡دوات�ا)الية.�

 اعتبار 
ً
غBC��ا1صول�و�اyل�aامات�ا)اليةمن�تاريخ�قائمة�ا)ركز�ا)ا+ي�،�y�يتعرض�الصندوق�)خاطر�معدyت�عمولة�كبBCة�حيث�أن�غالبية��ا

    خاضعة�للعمولة.

  مخاطر�العملة

�للتغBCات�@ي�أسعار�صرف�العم�ت�ا1جنبية.�
ً
  تتمثل�مخاطر�العم�ت�@ي�احتمال�تذبذب�قيمة�أداة�مالية�ما�نظرا

�ا1  �أن �كما �السعودي. �الريال �للصندوق�nي �الوظيفية �وا�صول العملة �فإن��yل�aاماتا)الية �الوظيفية، �بعمل_^ا �للصندوق�مقومة ا)الية

  الصندوق�y�يتعرض�)خاطر�العملة.

  

  



  بر�الرياض�الوقفيصندوق�

  ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار

  

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م��٢٠٢١يونيو��٣٠&يا�ن)'ية��أشهر �ستةف$ ة�الل

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

٢٠  

  

 مخاطر�ا�سعار

�للتغBCات�@ي�أسعار�السوق� �للصندوق�نتيجة �ا1دوات�ا)الية �مخاطر�تقلب�قيمة بسبب�عوامل�أخرى�غBC�العم�ت�مخاطر�ا1سعار�nي

����ال �ا)الية �ل¡دوات �ا1سعار�ا)ستقبلية �بشأن �التأكد �عدم �من �ÏÝأسا� �مخاطر�ا1سعار�بشكل �وتحركات�أسعار�العملة.تنشأ ا1جنبية

  يمتلكها�الصندوق.�

وم�مدير�الصندوق�بإدارة�هذه�ويراقب�مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة�أسعار�أدواته�ا)الية�ا)درجة�@ي�سوق�ا1سهم�السعودية.�ويق

  ا1سهم�من�مختلف�القطاعات. ا)خاطر�من�خ�ل�تنويع�محفظته�اyستثمارية�عن�طريق�اyستثمار�@ي�مختلف

 ا�خ! �التقييم�يوم .١٤

 م.٢٠٢١�يونيو�٣٠�هو�ا1ولية�ا)وجزة�يوم�التقييم�ا1خBC�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا)الية

 ا�وجزة�ا�وليةاعتماد�القوائم�ا�الية� .١٥

  م.٢٠٢١�أغسطس١٨ �ا)وافق�هـ ١٤٤٣�محرم�١٠�@ي�الصندوق �مدير�قبل�من�ا)وجزة�ا1ولية�ا)الية�القوائم�هذه�اعتماد�تم

  


