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��مراجعة)�  قائمة�ا"ركز�ا"ا1ي�ا$ولية�ا"وجزة��(غ

 م�٢٠١٩يونيو�8٣٠ي�كما�

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

 

 جزءاً ! يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١بر ا�يضاحات المرفقة من تعت

٣ 

 

    
  إيضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

�مراجعة)      �  (غ
        ا"وجودات

 ١٢٬٨٢٩٬٢١٣   ٦  يعادلهنقد�وما�

 ٣٠٬٩١٣٬٧٠٣   ٧  الخسارة العادلة�من�خ�ل�الربح�أواستثمارات�بالقيمة�

 ١٠٬٣٠٥٬٩١٧   ٨  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة

  ٥٤٬٠٤٨٬٨٣٣      مجموع�ا"وجودات
        

        �ا"طلوبات

 ٢٬٠٢٦٬٠٣٠      ف�الخ;:ي مساهمة�مستحقة�للوق

 ٤٥٠٬٥٢٦    ٩  مستحقة�ومطلوبات�أخرى �دارةإأتعاب�

  ٢٬٤٧٦٬٥٥٦      مجموع�ا"طلوبات
        

  ٥١٬٥٧٢٬٢٧٧      صا_ي�ا"وجودات�العائدة�لحامGي�الوحدات
        

  ٥٬١٥٧٬٢٢٨      الوحدات�ا"صدرة�(عدد)
  ١٠٫٠٠      بالريال�السعودي�-صا_ي�قيمة�ا"وجودات�للوحدة�
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٤ 

�  
  

    إيضاح

نوفم+���١لف(�ة�من�
يونيو��٣٠م�إ1ى�٢٠١٨
  م٢٠١٩

        ستثماراتا� �من�الدخل

  ٢٥٥٬٤٨٥      توزيعات�ا3رباح

  ١٬٨٠٥٬١٣٤    ١١  صا8ي�مكاسب�اmستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

  ٤٦٣٬١٩٤      بالتكلفة�ا(طفأة�اmستثماراتعموmت�دخل�من�

  ٢٬٥٢٣٬٨١٣      استثمارات�الدخل�إجما1ي
        

        ا"صاريف

 (٢٧٤٬٧٨٢)     ١٠  أتعاب�إدارة

 (١٤٠٬٠٩٦)       أتعاب�حفظ

 (٥٬٦٨٦)     ١٠  مصاريف�سمسرة

 (٧٧٬٢١٩)       مصاريف�أخرى 

      )٤٩٧٬٧٨٣(  
  ٢٬٠٢٦٬٠٣٠      الف(�ة�الدخل�خgلصا_ي�

  )٢٬٠٢٦٬٠٣٠(      �غلة�الوقف
      - 

 -      الدخل�الشامل�ا�خر
       

  -      ف(�ة�خgل�ال�الشاملالدخل��إجما1ي
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٥ 

 

نوفم+���١لف(�ة�من�  
يونيو��٣٠م�إ1ى�٢٠١٨
  م٢٠١٩

    

 -  م٢٠١٨نوفم+����١ا"وجودات�_يصا_ي�قيمة�

   

�ات�من��    معامgت�الوحداتالتغ
  ٥١٬٥٧٢٬٢٧٧  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�

  ٥١٬٥٧٢٬٢٧٧  م٢٠١٩يونيو��٣٠صا_ي�قيمة�ا"وجودات�_ي�

  

  تمعامgت�الوحدا

  يoي:�يونيو�كما�٣٠ملخص�معام�ت�الوحدات�للف]:ة�ا(ن�}ية�8ي�

نوفم+���١لف(�ة�من�  
يونيو��٣٠م�إ1ى�٢٠١٨
  م٢٠١٩

    
  -  م٢٠١٨نوفم+����١الوحدات�_ي

  ٥٬١٥٧٬٢٢٨  �الوحدات�ا(صدرة

  ٥٬١٥٧٬٢٢٨  م٢٠١٩يونيو��٣٠_ي�الوحدات�
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٦ 

نوفم+���١لف(�ة�من�  
�٣٠إ1ى��م٢٠١٨
  م٢٠١٩يونيو�

    
  ٢٬٠٢٦٬٠٣٠  ا$نشطة�التشغيليةالتدفقات�النقدية�من�

    الف]:ةالدخل�خ�ل�صا8ي�
    
    لــسويات�ت

  (١٬٨٠٥٬١٣٤)  اmستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةصا8ي�مكاسب�
  ٢٢٠٬٨٩٦  
    

�ات�_ي�ا"طلوبات�وا"وجودات�التشغيلية:�    التغ
 (٢٩٬١٠٨٬٥٦٩)   صا8ي�-�اmستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

 (١٠٬٣٠٥٬٩١٧)   ستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأةاm ا

 ٤٥٠٬٥٢٦  مستحقة�ومطلوبات�أخرى دارة�إأتعاب�

 (٣٨٬٧٤٣٬٠٦٤)  ا$نشطة�التشغيلية�_يا"ستخدم��صا_ي�النقد

    
    لتمويليةا$نشطة�االتدفقات�النقدية�من�

  ٥١٬٥٧٢٬٢٧٧  متحص�ت�من�إصدار�وحدات�
  ٥١٬٥٧٢٬٢٧٧  لتمويليةطة�اا$نش�الناتج�من�صا_ي�النقد

    
    

��_ي�النقد�وما�صا_ي��  ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  يعادلةالتغ
  -  م٢٠١٨نوفم[:��8١ي��يعادلةالنقد�وما�
  ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  م٢٠١٩يونيو��٣٠_ي��يعادلةالنقد�وما�
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 نبذة�عامة .١

تم�تأسيسه�بموجب�إتفاقية�ب;ن�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار��مفتوح�عام�("الصندوق")�هو�صندوق صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

الجهة�("�مؤسسة�مستشفى�ا(لك�فيصل�التخص¢�{�الخ;:يةو ")�البنكا�نماء�("�صرف(("مدير�الصندوق")،�وcي�شركة�تابعة�

  لدى�مدير�الصندوق.�ة�الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعة8ي�الصندوق�وفًقا�3حكام�الشريعة�ا�س�مي ")ا(ستفيدة

�التنموي�لuوقاف�الخاصة�من�خ�ل�ا(شاركة�8ي�دعم�الرعاية� صندوق�استثماري�وقفي�عام�مفتوح،�¥}دف�إ,ى�تعزيز�الدور

�ع[:� �مصارف�الصحية �عoى �بالنفع �ويعود �التكافل�اmجتما§ي �يحقق�مبدأ �بما �للصندوق�واستثمارها �ا3صول�ا(وقوفة تنمية

�ا(ال� �رأس �نمو�8ي �|}دف�تحقيق �الصندوق �استثمار�أصول �عoى �مدير�الصندوق �سيعمل �حيث �ا(وقوف، �وا3صل الوقف

عoى�مصارف�الوقف�ا(حددة�للصندوق�وا(مثلة�8ي�ا(وقوف،�وتوزيع�نسبة�من�العوائد�(غلة�الوقف)�بشكل��سنوي�ومستمر�

�الجهة� �وتل]©م �الخ;:ية، �مؤسسة�مستشفى�ا(لك�فيصل�التخص¢�{ �من�خ�ل�الجهة�ا(ستفيدة الخدمات�الصحية�والطبية

 ا(ستفيدة�بصرف�غلة�الوقف�عoى�الخدمات�الصحية�والطبية.�

� �رقم �رسال�}ا �8ي �الصندوق �إنشاء �عoى �ا(وافقة �ا(الية �السوق �هيئة ��-)١٨/٤٢٣٤/٥/٣(منحت هـ��١٤٣٩رمضان�٢٧بتاريخ

�(ا(وافق�١٤٤٠صفر��٢٣م).�بدأ�الصندوق�عملياته�8ي��٢٠١٨يونيو�١١(ا(وافق الصندوق�أيًضا�حصل� .م)�٢٠١٨نوفم[:��١هـ

�(ا(وافق��١٤٣٩رمضان��٨بتاريخ��٥/١/١١٦ا(وافقة�من�الهيئة�العامة�لuوقاف�من�خ�ل�رسالته�رقم� م)��٢٠١٨مايو��٢٣هـ

  .عند�جمع�التمويل�العام�عن�الوقف

�وبناء�عoى�ذلك،�يعد�م دير�عند�التعامل�مع�حامoي�الوحدات،�يعت[:�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

  مالكي�موجودات�الصندوق. وريف�الخ;:يةع�وة�عoى�ذلك،�يعت[:�دوق�قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.الصن

 لوائح�النظاميةال .٢

ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�3حكام�mئحة�صناديق�اmستثمار�("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(vاماRقائمة��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

mئحة�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 �اmستثمار�الصادرة صناديق

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

�mيتم�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

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

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

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

  الفعoي.بالتكلفة�ا(طفأة�باستخدام�طريقة�الفائدة�ا(قاسة��اmستثمارات •
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٨ 

 )تتمة(ا�عداد�أسس

  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
�١باستثناء�الف]:ة�ا(الية�ا3و,ى�ال~{�بدأت�8ي� ديسم[:�لكل�سنة�مي�دية�8٣١ي��وتنت³{يناير��8١ي��تبدأالسنة�ا(الية�للصندوق�

  .٢٠١٩يونيو��٣٠(تاريخ�إنشا´}ا)�وتنت³{�8ي��٢٠١٨نوفم[:�

  $حكام�والتقديراتااستخدام���٥-٣
سياق�ا3عمال�العادية،�يتطلب�إعداد�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�من�ا�دارة�استخدام�ا3حكام�والتقديرات�واmف]:اضات�8ي�

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

�يتم� مراجعة�التقديرات�واmف]:اضات�ا3ساسية�عoى�أساس�مستمر.�يتم�إعادة�التقديرات�ا(حاسبية�8ي�عن�هذه�التقديرات.

السنة�ال~{�يتم�ف}ا�مراجعة�التقديرات�و8ي�السنوات�التالية�لها.النطاقات�الرئيسية�ال~{�تكون�ف}ا�التقديرات�وا3حكام�هامة�

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

  تصنيف�اmستثمارات

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

  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��اmستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�لعن�التغ;:ات�ال�حقة�8ي�القيمة�العادلة،�وعoى�بيع��لناتجةا(كاسب�أو�الخسائر�ا

  مة�الدخل�الشامل�ا3ولية�ا(وجزة.8ي�قائ�ا(ع]:ف�|}ا�أو�الخسارة

��الجديدة�والتعديgت .٤� ا"عاي

��والتعديgت�الصادرة�الساريةا�  "عاي

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

  جوهري�عoى�الصندوق:

  العنوان  رقم�ا"عيار

  عرض�القوائم�ا(الية�واmيضاحات�وتوضيح�بعض�ا(فاهيم  ١ا(عيار�ا(حاس·{�الدو,ي�

توضيح�أن�جميع�تبعات�ضريبة�الدخل�عoى�توزيعات�ا3رباح�ينب¹ي�اmع]:اف��- ضرائب�الدخل�  ١٢ا(عيار�ا(حاس·{�الدو,ي�

  الربح�أو�الخسارة،�بصرف�النظر�عن�كيفية�نشوء�الضريبة.|}ا�8ي�حساب�

�أو�  ١٩ا(عيار�ا(حاس·{�الدو,ي� �أو�تقليصها �ا(وظف;ن �مزايا �خطة �تعديل �بمعالجة �يتعلق �فيما �يوضح �ا(وظف;ن"، "مزايا

  تسوي�}ا.

  العامة.تكاليف�اmق]:اض،�توضيح�بشأن�حساب�معدل�الرسملة�عoى�القروض�  ٢٣ا(عيار�ا(حاس·{�الدو,ي�

�للتقارير�  ٢٨ا(عيار�ا(حاس·{�الدو,ي� �وتطبيق�ا(عيار�الدو,ي �ا(ش]:كة، �الشركات�الزميلة�وا(شاريع �8ي �ا3جل �طويلة الفوائد

إذا�لم�يتم�تطبيق�طريقة�حقوق�ا(لكية�عoى�جزء�من�ا(صالح�طويلة�ا3جل�8ي�شركة��٩ا(الية�

  زميلة�أو�مشروع�مش]:ك.
التعدي�ت�ا(تعلقة�بم;©ات�الدفع��- ا3دوات�ا(الية��- �٩ا(عيار�الدو,ي��عداد�التقارير�ا(الية�رقم�  ٩ا(ا,ي��ا(عيار�الدو,ي�للتقرير 

  ا(سبق�مع�التعويض�السل·{

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

تفس;:�لجنة�التفس;:ات�
  ٢٣الدولية�

  عدم�التأكد�من�وضع�ضريبة�الدخل
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٩ 

�� (تتمة) والتعديgت�الجديدة�ا"عاي

��سارية�ح{|�اRن���الصادرة�لك�~ا�غ�  ا"عاي
8ي�ما�يoي�ا(عاي;:�والتفس;:ات�ال~{�صدرت�ولكن�غ;:�سارية�ح~¿�اmن�،�ح~¿�تاريخ�اصدار�القوائم�ا(الية�للصندوق�،�وال~{�من�

  الواضح�ان�اmدارة�لم�تؤثر�عoى�الصندوق�.

  تاريخ�السريان  تعديgت�متعلقة�با"واضيع�التالية

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

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

  م٢٠٢٠يناير�١

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

 السياسات�ا"حاسبية�الهامة .٥
  

  يعادلةلنقد�وما�ا

وإيداعات�مرابحة،�باستحقاق��.و�حساب�التداول�لدى�الوسيطمن�الحسابات�الجارية�لدى�البنوك��يعادلهالنقد�وما��يتكون 

  أصoي�(دة�ث�ثة�أشهر�أو�أقل.��
  ا"اليةا$دوات�

  اRع(�اف�ا"بدئي�والقياس

يتم�اmع]:اف/�عدم�اmع]:اف�بكافة�عمليات�الشراء�والبيع�العادية�للموجودات�ا(الية�8ي�تاريخ�ا(تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�يل]©م�

�مش]:يات�ومبيعات� �إن�ا(ش]:يات�وا(بيعات�بالطريقة�العادية�cي ا(وجودات�ا(الية�فيه�الصندوق�بشراء�أو�بيع�ا(وجودات).

  ال~{�تتطلب�تسوية�ا(وجودات�ضمن�ا�طار�الزمÁ{�ا(حدد�عامة�بموجب�mئحة�أو�اتفاقية�8ي�السوق.

�8ي�ذلك�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(حددة�بالقيمة� العادلة�يتم�ا�ثبات�ا(بدئي�لكافة�ا(وجودات�وا(طلوبات�ا(الية�ا3خرى�(بما

�8ي�ا3حكام�التعاقدية�لuداة. 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 �ا(وجودات�أو�ا(طلوبات �لكافة �بالنسبة �أو�الخسارة. �الربح �قائمة �8ي �أو�الخسارة �الربح �خ�ل �من �العادلة �بالقيمة (الية

�للموجودات�أو�ا(طلوبات�ا(الية،� �العادلة �القيمة �من �تكاليف�ا(عام�ت�أو�خصمها �يتم�إضافة �ا3خرى، �ا(الية وا(طلوبات

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

  اRستبعادات�للموجودات�ا"الية

�نقل� �أو�عند �للتدفقات�النقدية�من�ا3صول�ا(الية، �تنت³{�الحقوق�التعاقدية �اmع]:اف�با(وجودات�ا(الية�عندما يتم�إلغاء

  ا3صول�ا(الية�وكافة�ا(خاطر�وا(كافآت.

  التصنيف�والقياس�الgحق�للموجودات�ا"الية�

  يoي:�كما�يتم�تصنيف�ا(وجودات�ا(الية

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

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

 ا(وجودات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة. •
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١٠ 

  )تتمة(الهامة�ا"حاسبية�السياسات
  أدوات�الدين�

� �تعرف�باmل]©امات �تلك�ا3دوات�ال~{ �نظر�ا(صدر،cي �من�وجهة �القروض،�ا(الية �مثل �والشركات،��وcي وصكوك�الحكومة

  وا(رابحات.

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

)iنموذج�أعمال�الصندوق��دارة�ا(وجودات،�و�( 

)iiخصائص�التدفقات�النقدية�للموجودات�(  

 التكلفة�ا"طفأة: •

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

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

الخسارة.��ائتمان�متوقعة�ويتم�اmع]:اف�|}ا�8ي�الربح�أو�تعديل�القيمة�الدف]:ية�لهذه�ا(وجودات�عن�طريق�تسوية�اي�خسائر 

 يتم�إدراج�ا3رباح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"�إيرادات�العموmت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعoي.�

 القيمة�العادلة�من�خgل�الدخل�الشامل�ا$خر:� •

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

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

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

  اء�إثبات�أرباح�أو�خسائر�الهبوط.ا3خر،�باستثن

يتم�إثبات�إيرادات�العموmت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العم�ت�ا3جنبية�من�التكلفة�ا(طفأة�لuداة�8ي�قائمة�ا3رباح�والخسائر.�

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

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

  معدل�الفائدة�الفعoي.�

 و�الخسارة:�القيمة�العادلة�من�خgل�الربح�أ •

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

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

8ي�السنة�ال~{�تنشأ�ف}ا.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا(وجودات�ا(الية�8ي�"إيرادات�العموmت"�باستخدام�طريقة�معدل��الدخل

 الفائدة�الفعoي.

  حقوق�ا"لكية

أدوات�حقوق�ا(لكية�cي�أدوات�تل·{�تعريف�حقوق�ا(لكية�من�منظور�ا(صدر.�أي�ا3دوات�ال~{��mتحتوي�عoى�ال]©ام�تعاقدي�

  وتثبت�وجود�فائدة�متبقية�8ي�صا8ي�أصول�ا(صدر.�تتضمن�أمثلة�أدوات�حقوق�ا(لكية�ا3سهم�العادية�ا3ساسية.�بالدفع
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١١ 

  السياسات�ا"حاسبية�الهامة(تتمة)

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

ال~{�تكون�ف}ا�إدارة�الصندوق�قد�اختارت،�عند�اmع]:اف�ا3و,ي،�تعي;ن�استثمار�8ي�ا3سهم�بالقيمة�العادلة�بشكل��mرجعة�فيه�

رى.�تتمثل�سياسة�الصندوق�8ي�تعي;ن�اmستثمارات�8ي�ا3سهم�عoى�أÅ}ا�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�من�خ�ل�إيرادات�شاملة�أخ

�استخدام�هذه� �عند �اmستثمار. �عوائد �اmحتفاظ�بتلك�اmستثمارات�3غراض�أخرى�غ;:�توليد �يتم �عندما �أو�الخسارة الربح

قائمة�دخل�الشامل�اmخر�و�mيتم�إعادة�تصنيفها�mحًقا�إ,ى�اmنتخابات،�يتم�إدراج�مكاسب�وخسائر�القيمة�العادلة�8ي�خ�ل�ال

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

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

  الدخل�عoى�أÅ}ا�"إيرادات�ا3رباح"�عندما�يتم�إثبات�حق�الصندوق�8ي�تلقي�ا(دفوعات.�قائمةاmع]:اف�|}ا�8ي�

  انخفاض�_ي�قيمة�ا"وجودات�ا"الية

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

  .نموذج�خسارة�اmئتمان�ا(توقعة

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

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

  ا(ستقبلية�لuداة.

  عند�تطبيق�هذا�النهج�التطلÉي،�يتم�التمي;©�ب;ن:

�مخاطر�ائتمانية� • �عoى �تنطوي �أو�ال~{ �ا3و,ي �اmع]:اف �منذ �اmئتمان �جودة �كب;:�8ي �بشكل �تتدهور �لم �ال~{ �ا(الية ا3دوات

  ")�؛١منخفضة�("ا(رحلة�

�ليست� • �اmئتمان�منذ�اmع]:اف�ا3و,ي�وال~{�مخاطر�اmئتمان�الخاصة�|}ا �تدهورت�بشكل�كب;:�8ي�جودة �ال~{ ا3دوات�ا(الية

  ")�؛�و٢منخفضة�("ا(رحلة�

التقرير.�ومع�ذلك،��mتندرج�أي�من�"�ا3صول�ا(الية�ال~{�لد¥}ا�دليل�موضو§ي�عoى�انخفاض�القيمة�8ي�تاريخ�٣تغطي�"ا(رحلة� •

 ا3صول�ا(الية�للصندوق�8ي�هذه�الفئة.

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

  للفئة�الثانية�والثالثة.

  تحديد�قياس�خسائر�اmئتمان�ا(توقعة�من�خ�ل�تقدير�ا(رجح�لخسائر�اmئتمان�عoى�مدى�العمر�ا(توقع�لuداة�ا(الية.يتم�

  التصنيف�والقياس�للمطلوبات�ا"الية

�تم� �سواء �ا(ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة �8ي �دفعها �سيتم �ال~{ �للمبالغ �أساس�اmستحقاق يتم�اmع]:اف�با(طلوبات�عoى

  فوترÍ}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

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

  دام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعoي.يتم�8ي�وقت�mحق�قياس�ا(طلوبات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة�باستخ

 



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٢ 

 السياسات�ا"حاسبية�الهامة(تتمة)

  قياس�القيمة�العادلة

القيمة�العادلة�cي�القيمة�ال~{�يتم�بموجÎ}ا�تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب;ن�أطراف�ذوي�دراية�ولد¥}م�الرغبة�8ي�ذلك�

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

  cي�ال~{�تعكس�مخاطر�عدم�ا3داء.�ل�ل]©امالصندوق�8ي�ذلك�التاريخ.�القيمة�العادلة��يمتلكهاmكÏ:�فائدة�الذي�

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

�أو� �حدوث�معام�ت�لuصل �بقياس��اmل]©امحالة �الصندوق �يقوم �مستمر. �السعر�بشكل �لتوف;:�معلومات�عن �كا8ي بحجم

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

  مقاصة�ا$دوات�ا"الية

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

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

  ا(طلوبات�8ي�آن�واحد.

  ا"لكيةالحقوق�

وا3رباح�ا(]:اكمة�الناتجة�من�الصندوق.�يصنف�الصندوق�وحداته�كأداة��ا(صدرةوحدات�التتكون�صا8ي�قيمة�ا(وجودات�من�

  حقوق�ملكية�كما�يoي:

 وحدات  ) أ(

  .فيه�ل�كتتاب�طلبات�مست�ا�تم�يلذا�اmسمية�بقيمة�لمكتتبةا�اتلوحدا�تسجيل�يتم

  ا(;©ات�التالية:يصنف�الصندوق�وحداته�كأداة�حقوق�ملكية�إذا�كانت�الوحدات�تشتمل�عoى�جميع�

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

 الصك�8ي�فئة�اmدوات�ال~{�تخضع�لجميع�فئات�اmدوات�اmخرى. •

 جميع�اmدوات�ا(الية�8ي�صنف�اmدوات�ال~{�تخضع�لجميع�فئات�اmدوات�اmخرى�لها�سمات�متطابقة. •

تعاقدي�بتسليم�نقد�او�اصل�ما,ي�اخر�يخالف�حقوق�مالكي�اmسهم�التناسبية�لصا8ي�موجودات���mيتضمن�الصك�اي�ال]©ام •

  الصندوق.

�ا,ى�حد�كب;:�عoى�اmرباح�او�الخسائر� • يستند�اجما,ي�التدفقات�النقدية�ا(توقعة�ا(نسوبة�ا,ى�اmدوات�عoى�مدى�عمر�اmداة

 mى�|}اصول�ا(ع]:ف�|}ا�او�التغ;:�8ي�القيمة�العادلة�لصا8ي�ا(وجودات�ا(ع]:ف�والتغ;:�8ي�صا8ي�اoوغ;:�ا(ع]:ف�|}ا�للصندوق�ع 

 مدى�حياة�اmداة. •

�كأدوات�حقوق� �ا(صنفة �ل�ستبدال�تفي�بتعريف�اmدوات�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(;©ات�أو� �إذا �ل�س]:داد. �تصنيف�الوحدات�القابلة يقوم�الصندوق�باستمرار�بتقييم

�8ي�الفقرت;ن� ،�سوف�الصندوق��٣٢,ي�رقم�د�من�ا(عيار�ا(حاس·{�الدو �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�الدف]:ية�

�يتم�قياس�اmكتتاب�واس]:داد�الوحدات�القابلة�ل�س]:داد� السابقة�ا(ثبتة�8ي�صا8ي�ا(وجودات�ا(نسوبة�إ,ى�مالكي�الوحدات.

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



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٣ 

 السياسات�ا"حاسبية�الهامة(تتمة)

  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�

  موجودات�الصندوق�عoى�عدد�الوحدات�ا(صدرة�8ي�Å}اية�الف]:ة.�

  ا�ع(�اف�با�يرادات

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

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

  لدخل�من�اmستثمارات�8ي�ودائع�ا(رابحة�عoى�أساس�العائد�الفعoي.ع]:اف�باا� يتم��والضرائب.

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

  متوسط�التكلفة�ا(رجح.

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

�ية� ا"ساهمة�_ي�ا$وقاف�الخ

تش]:ط�شروط�وأحكام�الصندوق�مشاركة�جميع�ا�يرادات�الصافية�من�الصندوق�8ي�ا3وقاف�الخ;:ية�ال~{�يتم�توف;:ها�من�

  الوقف�الخ;:ي�عoى�النحو�التا,ي�؛�اتتوزيع�وتتما(ركز�ا(ا,ي.�قائمة�خ�ل�إنشاء�حساب�ا(ساهمة�8ي�

مجلس�إدارة�الصندوق)�من�ا(ساهمة�8ي�ا3وقاف�الخ;:ية�لصالح�الوريف�الخ;:ية�٪�(متغ;:�كل�عام�من�قبل��٧٠أ)�يتم�توزيع�

  .كل�عام�عoى�أساس�سنوي 

  .٪�من�ا(ساهمة�8ي�الوقف�الخ;:ي�لصالح�الوريف�الخ;:ية٣٠ب)�سيتم�اmحتفاظ�بـ�

�ا �إذا ،� �الصندوق �أصول �صا8ي �إ,ى �(ب) �الفقرة �8ي �ا(ذكورة �ا3موال �تحويل �8ي �الحق �سعر�الوحدة�(جلس�الصندوق كان

  للصندوق�أقل�من�القيمة�اmسمية�،�ومع�ذلك�،�يحق�(جلس�الصندوق�ا(وافقة�عoى�توزيع�ا(ساهمات�ا(قدمة�8ي�الفقرة�(ب).

  الزكاة�وضريبة�الدخل�

  ائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة.8ي�القو �وبالتا,ي�لم�يتم�النص�عل}اإن�الزكاة�وضريبة�الدخل�cي�من�ال]©امات�مالكي�الوحدات�

  وا"صاريف�ا$خرى و�أتعاب�الحفظ�أتعاب�ا�دارة�
�ا(صاريف�عoى�أساس��الحفظ�تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�وأتعاب �ويتم�إثبات�هذه وجميع�ا(صاريف�ا3خرى.

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

  السياسات�التفصيلية�cي�كمايoي:

  أتعاب�ا�دارة

� �مقداره �سنوي �بمعدل �إدارة �أتعاب �تعامل �يوم �كل �8ي �الصندوق �بتحميل �مدير�الصندوق �قيمة� من�%٠٫٧٥يقوم صا8ي

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

  أتعاب�الحفظ

ريال�سعودي�من�صا8ي��٢٠٠٬٠٠٠بمعدل�سنوي�قدره��وا(ستحقات�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�أتعاب�حفظ�يقوم

  .قيمة�ا3صول�سنوًيا

    أتعاب�أخرى 

 .ندوق�وفًقا�لشروط�وأحكام�الصندوق يس]:د�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الص



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٤ 

  نقد�وما�يعادلهال .٦

  
  ايضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

  ١٢٬٨٢٩٬٢١٣    ١٠(أ)،٦  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنك�
      ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  

  نيابة�عن�الصندوق�بدون�قيود.�.�يتم�حفظ�النقد�ومايعادلة�باسم�مدير�الصندوق�ا3رصدة�مع�البنوك�ا(حلية�يتم�حفظ�(أ)

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

    
  ايضاح

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

 ٨٬٧٤٦٬١٢٤    ١٣  اmستثمار�8ي�ا3وراق�ا(الية�ا(درجة

 ١٠٬٠٣٥٬٩٠٣    ١٣  اmستثمار�8ي�الصناديق�العامة

 ١٢٬١٣١٬٦٧٦      ا(حافظ�اmستثمارية�التقديريةإدارة�8ي��اmستثمار 

      ٣٠٬٩١٣٬٧٠٣  

�ا�نماء� �شركة �قبل �مدار�من �مفتوح) �(صندوق �السعودي �بالريال �للسيولة �ا�نماء �صندوق �وحدات �اmستثمار�8ي يمثل

�ا(ستثمر� �للصندوق �اmسا×�{ �النشاط �يقوم �الشريعة��فيهل�ستثمار. �احكام �مع �ا(توافقة �ا(رابحة �عقود اmستثمار�8ي

  ة�الذي�يتوافق�مع�شروط�وأحكام�صندوق�اmستثمار.اmس�مية.�يخضع�اmستثمار�8ي�الصندوق�لرسوم�اmدار 

 استثمارات�بالتكلفة�ا"طفأة .٨

  
 يونيــــو�٣٠
  م�٢٠١٩

 ١٠٬١٨٢٬٩٥٨   وإيداعات�مرابحة

 ١٢٢٬٩٥٩  استثمارات�بالتكلفة�ا(طفأةدخل�مستحق�عoى�

  ١٠٬٣٠٥٬٩١٧ 

 

 مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .٩

ــو�٣٠    يونيــ
  م�٢٠١٩

 ٢٦١٬٦٩٧  أدارية�مستحقةأتعاب�
 ١٠٠٬٠٠٠  أتعاب�حفظ�مستحقة

 ٨٨٬٨٢٩  مطلوبات�أخرى 
  ٤٥٠٬٥٢٦ 

 

 مع�أطراف�ذات�عgقة�وا$رصدة�عامgتا" .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�وأحكام�الصندوق �شروط

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

 

 



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٥ 

 (تتمة) عامgت�وا$رصدة�مع�أطراف�ذات�عgقةا"

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

  ا(وجزة�كما�يoي:�

  طبيعة�ا"عامgت  طبيعة�العgقة  ذات�عgقة�أطرف

نوفم+���١من��لف(�ة
يونيو��٣٠م�إ1ى�٢٠١٨
  م٢٠١٩

  مدير�الصندوق   ستثمارشركة�ا�نماء�ل� 
  

 ٢٧٤٬٧٨٢  أتعاب�أدارة

 ٥٬٦٨٦  مصاريف�السمسرة

  ١٠٬٠٠٠  الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق �أعضاء�مجلس

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

  الحسابطبيعة�  طبيعة�العgقة  أطراف�ذوي�عgقة
 يونيو�٣٠

  م٢٠١٩
ا(حافظ�إدارة�اmستثمار�8ي�  مدير�الصندوق   شركة�اmنماء�ل�ستثمار

  اmستثمارية�التقديرية
١٢٬١٣١٬٦٧٦ 

 ٢٦١٬٦٩٧  تحقةمسأتعاب�إدارة�

 ١٠٬٠٠٠ الصندوق مجلس�أتعاب�  عضو�ا(جلس�الصندوق   الصندوق �أعضاء�مجلس

 ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  النقد�لدى�البنك  الصندوق الشركة�ا3م�(دير   نماءا� �مصرف

  

 صا_ي�ا"كاسب�من�اRستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خgل�الربح�أو�الخسارة .١١

 
نوفم+���١لف(�ة�من�

يونيو��٣٠م�إ1ى�٢٠١٨
 م٢٠١٩

 ٢٠٢٬٤٥٨  مكاسب�محققة�

 ١٬٦٠٢٬٦٧٦  مكاسب�غ;:�محققة�

  ١٬٨٠٥٬١٣٤  

 

 تقارير�القطاعات .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�لuعمال�كوحدة�واحدة�،�وبالتا,ي�،�لم�يتم�مرابحة�وصكوك.�

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

  "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�عoى�ا

��،يعادلة �الربح �العادلة�من�خ�ل �واستثمارات�بالقيمة �ا(طفأةو والخسارة �للوق و�استثمارات�بالتكلفة �مستحقة ف�مساهمة

  مستحقات�ومطلوبات�أخرى.و��الخ;:ي 

القيمة�العادلة�cي�القيمة�ال~{�يتم�بموجÎ}ا�تبادل�أصل�أو�سداد�ال]©ام�ب;ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب;ن�8ي�ذلك�وتتم�بنفس�

  شروط�التعامل�مع�ا3طراف�ا3خرى.�



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٦ 

 )(تتمةالقيمة�العادلة�ل�دوات�ا"الية�

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

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

  القيمة�العادلة،�عoى�النحو�التا,ي:

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

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

 مباشر�

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

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

وى�لمستن�اضمم�تصنيفها�بالتالي یت،�وةطلنشواق�ا3ساجة في درلموق�السر�اسعاأعلی تستند�قيم�}ا�لتي تشتمل�اmستثمارات�ا

  ا(عروض�لهذه�ا3دوات.�mيقوم�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.�٢٠١٩يونيو��٣٠العادلة�8ي

ا"وجودات�ا"الية�بالقيمة�العادلة�من�خgل�الربح�
  ا"ستوى�الثالث  ا"ستوى�الثاني  ا"ستوى�ا$ول   أو�الخسارة

       

�مراجعة)�م�٢٠١٩يونيو�٣٠_ي��  - ١٠٬٠٣٥٬٩٠٣ ٢٠٬٨٧٧٬٨٠٠  (�غ
        

  

 تصنيف�ا$دوات�ا"الية
 يونيو�٣٠

 م٢٠١٩
   ا"وجودات�ا"الية�بالتكلفة�ا"طفأة

 ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  يعادلهنقد�وما�

 ١٠٬٣٠٥٬٩١٧  بالتكلفة�ا(طفأة�اmستثمار 

   من�خgل�الربح�أو�الخسارةبالقيمة�العادلة�ا"وجودات�ا"الية��
 ٨٬٧٤٦٬١٢٤  اmستثمار�8ي�ا3وراق�ا(الية�ا(درجة

 ١٠٬٠٣٥٬٩٠٣  اmستثمار�8ي�الصناديق�العامة

 ١٢٬١٣١٬٦٧٦  ا(حافظ�اmستثمارية�التقديريةإدارة�اmستثمار�8ي�

   ا"الية�بالتكلفة�ا"طفأة�"طلوباتا
 ٢٬٠٢٦٬٠٣٠  ف�الخ;:ي مساهمة�مستحقة�للوق

 ٢٦١٬٦٩٧  أدارية�مستحقةأتعاب�

 ١٠٠٬٠٠٠  أتعاب�حفظ�مستحقة
  

 إدارة�ا"خاطر�ا"الية .١٤

رأس�ا(ال�عoى�ا(دى�الطويل�من��ثابت��نمو ا(حافظة�عoى�راس�ا(ال�مع�تحقيق�تتمثل�أهداف�ا�ستثمار�الرئيسية�للصندوق�8ي�

 خرى.ا3 دوات�ا3 سهم�و التنو�با�ستثمار�8ي�ا3 خ�ل�

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



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٧ 

  )(تتمةا"الية�دارة�ا"خاطر إ
�عن�تحديد�ومراقبة�ا(خاطر،�يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�با�شراف�عoى�مدير�الصندوق�وهو�

ً
mيعت[:�مدير�الصندوق�مسؤو

 ا(سؤول�ال¶}ائي�لكل�عمليات�إدارة�الصندوق.

�أس]:اتيجيةلدى�الصندوق�وثيقة�للشروط�وا3حكام�الخاصة�به�ال~{�تحدد�اس]:اتيجيات�أعماله�العامة،�وتحمله�للمخاطر�و  

  .إدارة�ا(خاطر�العامة�وهو�ملزم�باتخاذ�إجراءات��عادة�توازن�ا(حفظة�بما�يتما��¿�مع�إرشادات�اmستثمار

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

  مخاطر�ا�ئتمان

أطراف�أداة�مالية�8ي�الوفاء�بال]©اماته�ويتسبب�8ي�تكبد�الطرف�ا�خر�لخسارة�تتمثل�مخاطر�اmئتمان�8ي�احتمال�فشل�أحد�

  مالية.

توزيعات�اmرباح�ا(دينة.��يسÉى�مدير�الصندوق�ا,ى�الحد�من�مخاطر�و �ومايعادلةيتعرض�الصندوق�(خاطر�اmئتمان�عoى�النقد�

�لدى�ا ��mيوجد �التعرض�للمخاطر�اmئتمانية. �مخاطر�اmئتمان�من�خ�ل�مراقبة �إدارة �تتم �للتصنيف. �رسمية �آلية لصندوق

�تقييم� �وا�ستمرار�8ي �أطراف�محددة �من�خ�ل�مراقبة�التعرضات�اmئتمانية�والحد�من�ا(عام�ت�مع اmئتمان�والتحكم�ف}ا

�مخاطر�اmئتمان�بشكل�عام�عoى�أساس�التصنيف�اmئتماني�الخار± �تتم�إدارة �اmئتمانية�لuطراف�اmخرى. ي�للطرف�الجدارة

  ا3خر.

 ا(ركز�ا(ا,ي.قائمةيوضح�الجدول�أدناه�الحد�ا3ق¢�¿�للتعرض�(خاطر�اmئتمان�(كونات�

  يونيو�٣٠  
  م٢٠١٩

 ١٢٬٨٢٩٬٢١٣  يعادلهنقد�وما�

 ١٠٬٣٠٥٬٩١٧  بالتكلفة�ا(طفأة�اmستثمار 

  ٢٣٬١٣٥٬١٣٠  

  تصنيف�ائتماني�جيد.ب�لصندوق�لدى�بنوك�تتمتعو�اmستثمارات�بالتكلفة�ا(طفأة��وما�يعادله�النقد�حفظ�يتم

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

  وكذلك�ا(علومات�التطلعية�8ي�تحديد�أي�خسائر�ائتمانية�متوقعة.تقوم�اmدارة�اmخذ�8ي�اmعتبار�من�التحلي�ت�التاريخية�

�8ي��اmئتمانيةيتم�النظر�8ي�جميع�ا(وجودات�ا(الية�ا(حتفظ�|}ا�بالتكلفة�ا(طفأة�8ي�الخسائر� .�٢٠١٩يونيو��٣٠ا(توقعة�كما

 mا(وجودات�ا(الية�غ;:�مهمة�� �8ي �ا(توقعة �الخسائر�اmئتمانية �لذلك�تكون يتعرض�(خاطر�ائتمانية��ن�الصندوق�mبالنسبة

mيوجد�تاريخ�للتقص;:�8ي�اس]:داد�هذه�ا3رصدة.�كب;:ة�و  

  مخاطر�السيولة

�قد�تنتج� تتمثل�مخاطر�السيولة�8ي�عدم�مقدرة�الصندوق�عoى�توف;:�التمويل�ال�زم�للوفاء�بال]©اماÍ}ا�ا(تعلقة�با3داة�ا(الية.

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

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

 أته.للوفاء�بأي�ال]©امات�عند�نش�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافيةالسيولة�

  مخاطر�السوق�

 مخاطر�معدل�العمولة���

تمثل�مخاطر�معدل�العموmت�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�العموmت�الخاصة�بالسوق�عoى�اmرباح�ا(ستقبلية�أو�القيمة�العادلة�

  لuدوات�ا(الية.�



 صندوق�ا�نماء�وريف�الوقفي�

 )ستثمارل� ا�نماء�ا(دار�من�قبل�شركة�(

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠إ,ى��م٢٠١٨نوفم[:��١لف]:ة�من�

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

 

١٨ 

 )(تتمةا"الية�دارة�ا"خاطر إ
�تاريخ�قائمة�ا(ركز�ا(ا,ي�،�لم�يتعرض�الصندوق�(خاطر�كب;:ة�وهامة�8ي�معدل�العمولة�. �8ي ا(وجودات��حيث�أن�جميع�كما

   .ا(الية��mتحمل�عموmت�ا(طلوباتو 

 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

�الوظيفية� �بنفس�العملة �تكون �ا(الية �وا(طلوبات �ا(الية �للموجودات �بالنسبة �السعودي. �بالريال �أسا×�{ �بشكل الصندوق

  ن�الصندوق�mيتعرض�(خاطر�العم�ت.إ،�فالرئي�Ú{�للصندوق�الريال�السعودي�لعم�Í}ا�وcي�عملة�النشاط

  رمخاطر�ا3سعا

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

  تنشأ�مخاطر�ا3سعار�بشكل�أسا×�{�من�عدم�التأكد�بشأن�.�تحركات�العم�ت�ا3جنبية�أو�أسعار�العموmت�ناتجة�عن�عوامل

حركة�أسعار�أدواته�ا(الية��عن�قربا3سعار�ا(ستقبلية�لuدوات�ا(الية�ال~{�يمتلكها�الصندوق.�يراقب�مدير�الصندوق�بشكل�

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

  .من�مختلف�ا(جموعات�الصناعيةا3سهم� اmستثمار�8ي�مختلف

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٥

)،�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 �تقيي٢٠١٧ديسم[:��٢٨هـ د�تسجيل�خسائر�اmئتمان�ا(توقعة�)

�للمعيار�الدولية�للتقارير�ا(الية�
ً
  .لصندوق�اmستثمارا3ولية�ا(وجزة�فقط�لغرض�القوائم�ا(الية��٩ا(حسوبة�وفقا

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

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

�فإن�وبالتا,ي.�ا(توقعة�اmئتمانية�الخسائر�نموذج�خ�ل�من�تعديل�أي�عoى�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،

١٦. �� يوم�التقييم�ا$خ

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

  ��ا$ولية�ا"وجزةا"الية�اعتماد�القوائم� .١٧

م.�٢٠١٩غسطسأ��٢٥هـ�ا(وافق�١٤٤٠لحجةذو�ا٢٤الصندوق�8ي��مدير تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا(الية�ا3ولية�ا(وجزة�من�قبل�

    


