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 صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في  ملوجزةاألولية ااملالية  قوائمال

 القوائم املالية األولية املوجزة 

 
 

 صفحة الفهرس

 2 املستقل مراجعلل الفحص تقرير -

 3 املوجزة األوليةقائمة املركز املالي  -

 4 قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة -

 5 األولية املوجزة الوحدات الكيقائمة التغيرات في صافي األصول العائدة مل -

 6 املوجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية  -

 13-7 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية -

 





 صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 املوجزةاألولية قائمة املركز املالي 

 م2021 يونيو  30كما في 

 خالف ذلك( يذكرالريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 16إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
ً
 .األولية املوجزة جزءا

3 
 

 
 
 

 

 

 يونيو 30

  م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة(  (مراجعة)غير   إيضاح 

      األصول 
 2,602,157  2,064,142  7 نقد وما يعادله

 43,812,030  46,046,479  8 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 11,964,060  15,205,134  9 استثمارات بالتكلفة املطفأة

 58,378,247  63,315,755   إجمالي األصول 

      

      االلتزامات 

 1,102,006  1,325,428  10 مستحقات والتزامات أخرى 

 1,102,006  1,325,428   إجمالي االلتزامات 

      

 57,276,241  61,990,327   العائدة لحاملي الوحداتصافي قيمة األصول 

      

 5,430,014  5,507,058   وحدات مصدرة )عدد الوحدات(

      

 10.55  11.25  13 بالوحدة –صافي قيمة االصول 

 

 

 

 

 

 



 صندوق اإلنماء وريف الوقفي 

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةة الفتر ل

 خالف ذلك( يذكرالريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 16إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
ً
 .األولية املوجزة جزءا
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 يونيو 30 

  م2021

 يونيو 30

 م2020

 (مراجعة)غير   (مراجعة)غير   إيضاح 

      الدخل

 115,815  289,427   توزيعات األرباح دخل

القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح  كاسب منصافي امل

 4-8 والخسارة

 

4,609,266   (1,094,910) 

  211,531  290,199   من اإلستثمارات بالتكلفة املطفأة  الدخل

 77,249  -    أخرى  ايرادات

   5,188,892   (690,315) 

      روفاتاملص

 (205,035)   (232,280)  11 أتعاب إدارة

 (5,450)   (125)  11 الوساطة روفاتمص

 (84,519)   (102,734)   أخرى  روفاتمص

   (335,139)   (295,004) 

      

 (985,319)   4,853,753   لفترةل)الخسارة( الربح /  صافي

 -  -   الدخل الشامل اآلخر

 (985,319)   4,853,753   للفترة الشامل )الخسارة(/  دخلالإجمالي 

 

 

 

 

 

 



 صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 الوحدات األولية املوجزة الكياالصول العائدة ملقائمة التغيرات في صافي 

 م 2021 يونيو  30 فيستة أشهر املنتهية فترة الل

 خالف ذلك( يذكرالريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ  

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 16إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
ً
 .األولية املوجزة جزءا
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 يونيو 30

  م2021

 يونيو 30

 م2020

     
 52,545,576  57,276,241  مراجعة() يناير  1في  كمااألصول  صافي

     
 (985,319)   4,853,753  للفترةالشامل  )الخسارة( / الدخلإجمالي 

 -  (966,828)  توزيع األرباح
     

     التغيرات من معامالت الوحدات

 1,669,211  827,161  متحصالت من إصدار وحدات 

 53,229,468          61,990,327  يونيو )غير مراجعة( 30في األصول  قيمة صافي

 معامالت الوحدات

 كما يلي:  يونيو 30املنتهية في  فترةللملخص معامالت الوحدات 

 

 يونيو 30

  م2021

 يونيو 30

 م2020

 الوحدات 

 5,254,558  5,430,014 راجعة()م يناير  1الوحدات كما في 

 166,921  77,034 الوحدات املصدرة 

 5,421,479  5,507,048 )غير مراجعة( يونيو  30الوحدات كما في 

    

 

 

 



 صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار

 

 املوجزة التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 م 2021 يونيو  30 فيستة أشهر املنتهية فترة الل

 خالف ذلك( يذكرالريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 16إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
ً
 .األولية املوجزة جزءا

6 
 

 

 

 

 يونيو 30 

  م2021

 يونيو 30

 م2020

 (مراجعة)غير   (مراجعة)غير   إيضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (985,319)  4,853,753    الفترةدخل خسارة( / ) صافي

      :تسويات
 (115,815)  (289,427)   دخل توزيعات األرباح

 العادلة بالقيمة االستثمارات نة ممحقق غير (ئر)خسا /مكاسب

 4-8 الخسارة أو الربح خالل من

 

(4,555,608)  1,090,705 
 (211,531)   (290,199)   من اإلستثمارات بالتكلفة املطفأة  دخل

   (281,481)   (221,960) 
      التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية

 1.563.348  2,321,159   صافي -االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  6,006,541   (3,011,825)   االستثمارات بالتكلفة املطفأة

 245,062  223,422   وااللتزامات األخرى  اتمستحق
  7,592,991   (748,725)   العمليات / الناتج من ))املستخدم في صافي النقد

  115,837   289,427    مستلمة توزيعات األرباح
  229,098   60,950   مستلمة دخل العموالت من االستثمارات بالتكلفة املطفأة

 7,937,926  (398,348)   األنشطة التشغيلية نمالناتج  / ))املستخدم في صافي النقد
      

      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (2,381,733)  (966,828)   األرباح توزيعات

 648,469  827,161   متحصالت من إصدار وحدات
 (1,733,264)  (139,667)   صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

      

  النقد وما يعادلهفي  ر صافي التغي
 

(538,015)  
 

6,204,662 
 433,371  2,602,157   يناير 1في  النقد وما يعادله 

 6,638,033  2,064,142    يونيو  30النقد وما يعادله في 
      
 



  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 اإلنماء لإلستثمارُمدار بواسطة شركة 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةفترة الل

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم 
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 نبذة عامة .1

ستثمار )"مدير تفاقية بين شركة اإلنماء لال وجب اصندوق اإلنماء وريف الوقفي )"الصندوق"( هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بم

"( ومؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية )"الجهة املستفيدة"( في الصندوق املصرفشركة تابعة ملصرف اإلنماء )" الصندوق"(

 اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.وفًقا ألحكام الشريعة 

تنمية األصول املوقوفة للصندوق واستثمارها ب ؛املشاركة في دعم الرعاية الصحيةيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة؛ بإلى تعز  ق الصندو يهدف 

ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل املوقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول  ،بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعي

ومستمر على مصارف الوقف املحددة للصندوق  ا،سنويزيع نسبة من العوائد )غلة الوقف( رأس املال املوقوف، وتو  إنماءالصندوق بهدف 

واملمثلة في الخدمات الصحية والطبية من خالل الجهة املستفيدة مؤسسة مستشفى امللك فيصل التخصص ي الخيرية، وتلتزم الجهة املستفيدة 

  بصرف غلة الوقف على الخدمات الصحية والطبية.

يونيو  11هـ )املوافق1439رمضان  27بتاريخ  -(3-5-4234-18رقم ) خطابهاوق في منحت هيئة السوق املالية املوافقة على إنشاء الصند

 حصل الصندوق أيضم(.  2018نوفمبر  1هـ )املوافق 1440صفر  23بدأ الصندوق عملياته في و م(. 2018
ً
املوافقة من الهيئة العامة  على ا

 م( عند جمع التمويل العام عن الوقف. 2018مايو  23هـ )املوافق  1439رمضان  8بتاريخ  5/1/116رقم  خطابهلألوقاف من خالل 

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

 الصندوق. أصول وريف الخيرية مالكي  إنعالوة على ذلك، و  مالية منفصلة للصندوق.

 19-مستجدات كوفيد 

م وأعلن الحًقا على أنها جائحة في مارس 2019ألول مرة في نهاية ديسمبر  (19-املستجد )كوفيد كورونا تم تحديد ساللة جديدة من فيروس

م من قبل منظمة الصحة العاملية. استمر انتشار الفيروس في جميع املناطق حول العالم، بما في ذلك اململكة العربية السعودية، مما 2020

تباطؤ األنشطة االقتصادية، وإغالق العديد من القطاعات على  املدن، وبالتالي أدى الىأدى إلى فرض قيود على السفر، وحظر التجول في 

 املستويين العاملي واملحلي.

( ال 19-كورونا )كوفيد  م ملواجهة انتشار فيروس2020اإلجراءات االحترازية التي قامت بها الحكومة في اململكة العربية السعودية خالل مارس 

د الحرام في مكة مازال مغلق ألداء فريضة العمرة ويقتصر على عدد قليل من الزوار، ومازال قدوم املسافرون من خارج تزال مستمرة. فاملسج

 اململكة العربية السعودية قيد التعليق. وال يزال التأثير السلبي لهذا الوضع مستمرا على قطاع الضيافة.

شهًرا بعد فترة إعداد التقرير. كما سيستمر  12سبب ما ورد أعاله لفترة ال تقل عن ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ االستمرارية ب

 الصندوق في تقييم طبيعة ومدى التأثير على عملياته ونتائجه املالية.

 اللوائح النظامية .2

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

 (.م2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16الصادر بتاريخ (. والتي تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية م2006ديسمبر  24)املوافق 

 م(. 2021فبراير  24هـ )املوافق  1442رجب  12تم تعديله بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية بتاريخ  كما

 أسس اإلعداد .3

 االلتزام بيان 3-1

 ملعايير 
ً
 "التقرير املالي األولي" املعتمدة في اململكة العربية السعودية 34املحاسبة الدولية أعدت هذه القوائم املالية األولية واملختصرة وفقا

 .للمراجعين و املحاسبين الهيئة السعودية من املعتمدة األخرى  صداراتواملعايير واأل 

 بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط الصندوق ي
ً
وأحكامه، ومذكرة املعلومات، وملخص التزم الصندوق أيضا

 املعلومات األساسية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية األولية واملختصرة وعرضها.
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 )تتمة( االلتزام بيان

 ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي  املوجزةإن اإلفصاح في هذه القوائم املالية األولية 
ً
املوجزة . وال تتضمن هذه القوائم املالية األولية 34وفقا

ها وفقا للقوائم املالية املراجعة السنوية للصندوق للسنة ءتجميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية، ويجب قرا

 )"القوائم املالية السنوية األخيرة"(.م 2020ديسمبر  31املنتهية في 

 أساس القياس 3-2

على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو املوجزة  األوليةأعدت هذه القوائم املالية 

 .بالقيمة العادلة ياسهاو التي تم ق الخسارة

  املوجزةباإلضافة إلى ذلك، أعدت القوائم املالية األولية 
ً
 االستحقاق في املحاسبة استنادا إلى مفهوم االستمرارية. ملبدأ وفقا

 العرض وعملة الوظيفيةملة الع 3-3

إلى عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق. تم تقريب جميع املعلومات املالية ت

 أقرب ريال سعودي مالم ينص على خالف ذلك.

 األحكام والتقديرات استخدام 3-4

استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية على  ،املوجزة إن إعداد القوائم املالية األولية

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

التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة هي نفسها  التقديرات وكانت األحكام 

 .راجعةمالية سنوية م قوائمالتي تم وصفها في آخر 

. كورونا فيروس حول  األخيرة السنوية املالية القوائم في عنها اإلفصاح تم التي التقدير من التأكد لعدم الرئيسية املصادر الصندوق  استعرض

 الصندوق  وسيستمر. األخيرة السنوية املالية القوائم في عنها للمفصح مماثلة تزال ال التقدير من التأكد عدم مصادر جميع أن اإلدارة وتعتقد

 .املستقبلية التقارير إعداد فترات في مطلوبة تغييرات أي وستنعكس الوضع، مراقبة في

 على املعايير والتفسيرات املعايير الجديدة والتعديالت .4

 القوائم في شرحها تم وقد ،م2021 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

 املهمةالسياسات املحاسبية  .5

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

 األخرى  واملصاريف والحفظ أتعاب اإلدارة .6

هذه املصاريف على أساس االستحقاق، ب االعترافتشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة، وأتعاب الحفظ، وجميع املصاريف األخرى، ويتم 

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

 أتعاب اإلدارة

 صافيمن (  ٪0.75: م2020ديسمبر  31)  ٪0.75 هقدار مسنوي  بمعدلأتعاب إدارة بيقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم 

 . يتم احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم. أصول 
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9 

   أتعاب الحفظ

 . متقيي يوم كل نهاية فيمن صافي قيمة األصول ( ٪0.1: م2020ديسمبر  31)  ٪0.1يدفع الصندوق نفقات أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدره 

 املصاريف األخرى 

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

 النقد وما يعادله .7

  
 

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

     

 2,490,600  2,000,000   استثماري  حسابالنقد لدى 
 111,557  64,142  التقديريةالنقد في محفظة األسهم 

 11 2,064,142  2,602,157 

يتم االحتفاظ بالحساب الجاري لدى بنك محلي وحساب استثمار لدى الوسيط. يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أمين الصندوق نيابة عن 

 .الصندوق دون أي قيود

 خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من .8

 
 

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

     

 24,142,598  20,482,065  (1-8االستثمارات في الصناديق العامة )ايضاح 
 14,681,932  18,552,124  (2-8املحافظ االستثمارية التقديرية )ايضاح 

 4,987,500  7,012,790  (3-8الصناديق الخاصة )ايضاح 
  46,046,479  43,812,030 

 صناديق عامة  8-1

 
 

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

     
 1,656,355  1,907,420  ريت مشاركة صندوق 

 1,572,906  1,859,399  صندوق دراية ريت
 802,474  902,185  صندوق جدوى ريت السعودي

 14,207,870  15,813,061  بالريال السعودي للسيولةصندوق اإلنماء 
 5,902,993  -  والصكوك ةمرابحللصندوق اتقان 

  20,482,065  24,142,598 

 



  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 اإلنماء لإلستثمارُمدار بواسطة شركة 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةفترة الل

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم 
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 )تتمة( صناديق عامة

إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات في األدوات املالية املصنفة يتم تقييم االستثمار ات في هذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي األصول املتاحة. 

 داخل اململكة العربية السعودية. تقعاملذكورة أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

 فظة استثمارية تقديريةمح 8-2 

 املدرجة في تداول. يدار من قبل مدير الصندوق.يمثل هذا املبلغ املستثمر في محفظة أسهم تقديرية من األسهم 
 

 خاصةصناديق  8-3

مليون ريال سعودي  5وصندوق فالكم لتمويل املرابحة بمبلغ  دخل، يمتلك الصندوق استثمارات في صندوق سدرة لل2021يونيو  30كما في 

 مليون ريال سعودي على التوالي. 2 و

خاصة مرخًصا من هيئة السوق املالية مسجل في اململكة العربية السعودية.  ملكيةويمثل هذا االستثمار في صندوق سدرة للدخل صندوق 

 صندوق  ويركز هذا الصندوق على االستثمار في معامالت سلسلة توريد البنية التحتية في إندونيسيا. تتم معامالت الصندوق بالدوالر األمريكي،

ويساهم بشكل رئيس ي في تحقيق عائد مطلق ومكاسب رأسمالية  ،مرخص من قبل هيئة السوق املالية ةخاص ملكيةو أيًضا صندوق هفالكم 

 طويلة األجل من خالل االستثمار في تمويل املرابحة.

املنتهية  لفترةل مراجعةمالية  قوائمأول الصندوق  يصدرلم .م2021 يونيو 30املنتهية في  لفترةل مراجعةالصندوق أول قوائم مالية  يصدرلم 

 .م2021 يونيو 30في 
 

 صافي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 8-4

 يونيو 30  

  م2021

  (مراجعة)غير 

 يونيو 30

 م2020

 (مراجعةغير )

     

 (4,205)  53,658  بالقيمة العادلة  محققة )خسارة(/  مكاسب
 (1,090,705)  4,555,608  بالقيمة العادلة  محققة غير )خسارة(/  مكاسب

  4,609,266  (1,094,910) 

 املطفأةاالستثمارات بالتكلفة  .9

  

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

     

 4,500,000  7,500,000  *مرابحة  إيداعات
 7,370,735  7,382,561  ** صكوك

 93,325  322,573  املرابحة والصكوك ودائعدخل مستحق على 

  15,205,134  11,964,060 

 

 

 



  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 اإلنماء لإلستثمارُمدار بواسطة شركة 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةفترة الل

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم 
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 )تتمة( االستثمارات بالتكلفة املطفأة

ولها تاريخ العامل في دول الخليج  السالم مصرف لدى مليون ريال سعودي( 4.5املرابحة بمبلغ )أودعت وديعة ، م2021يونيو  30كما في 

مليون ريال سعودي( مودعة لدى  1مليون ريال سعودي( و ) 2. الودائع املتبقية بمبلغ )سنوًيا ٪3.5دة سنة يحمل معدل ربح استحقاق أصلي مل

يحمل معدل ربح  على التوالي سنوات، وثالث سنتين، دةولها تاريخ استحقاق أصلي مل ،في دول الخليج ةالعامل ،املالية لالستثمار الخبيرشركة 

 ٪ سنوًيا.6 و٪ 5.25

ريال سعودي( وشركة روابي القابضة بمبلغ         5,370,735الصكوك املذكورة صادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية بقيمة )

( 2049عاًما )مارس  30سعودي(. الصكوك الصادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية لها تاريخ استحقاق أصلي يبلغ  ريال 2,000,000)

٪ ، وهذه الصكوك مدرجة في السوق املالية السعودية. الصكوك الصادرة عن روابي القابضة لها تاريخ 4.64بنسبة  ةكوبون ثابت نسبةوتحمل 

 ٪.5.10ثابتة قدرها  كوبون ( وتحمل نسبة م2022استحقاق أصلي مدته سنتان )يوليو 

  خرى أ التزاماتو  مستحقات .10

 

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

    

 868,951  1,065,477 (11أتعاب إدارية مستحقة )ايضاح 
 30,622  32,380 رسوم حفظ مستحقة

 202,433  227,571 خرى أالتزامات 

 1,325,428  1,102,006 

 عالقةالطراف ذات األ املعامالت واألرصدة مع  .11

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

 مجلس العالقة ذات األطراف وتشمل الصندوق، مجلس بواسطة العالقة ذات األطراف مع املعامالت جميع على املوافقة تتم. وأحكامه

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

 املعامالت:

 كما يلي: األولية املوجزة مع األطراف ذات العالقة في سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية املهمةملخص املعامالت 

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

 يونيو 30

 م2021

  )غير مراجعة(

 يونيو 30

 م2020

 (مراجعة)غير 

 مدير الصندوق  شركة اإلنماء لإلستثمار
 (205,035)  (232,280) دارةاأل أتعاب 

 (5,450)  (125) الوساطة مصاريف

 مجلس ادارة الصندوق 
أعضاء مجلس ادارة 

 لصندوق 

أتعاب مجلس ادارة 

 (9,973)  (9,973) الصندوق 

 

 

 



  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 اإلنماء لإلستثمارُمدار بواسطة شركة 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةفترة الل

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم 
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ املعامالت واألرصدة مع 

 :األرصدة

 كما يلي: األولية املوجزة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي األرصدة

 املعامالتطبيعة  طبيعة العالقة عالقة اتأطراف ذ

 يونيو 30

  م2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

  م2020

 (مراجعة)

 مدير الصندوق  شركة االنماء لالستثمار
 2,602,157  2,064,142 النقد وما يعادله 

 (868,951)  (1,065,477) أتعاب إدارة مستحقة

 الصندوق  ادارة مجلس
 ادارة مجلس أعضاء

 لصندوق 

 ملجلسمستحقة  أتعاب

 (29,891)  (39,863)  الصندوق  ادارة

 االلتزامات واالرتباطات  .12

 .م2020ديسمبر  31و  م2021يونيو  30في  والتزامات لم تكن هناك ارتباطات

 الوحدةسعر تسوية  .13

(، قرر مجلس إدارة هيئة م2017ديسمبر  31هـ )املوافق  1439ربيع الثاني  13بتاريخ  1/6/1872/17وفقا لتعميم هيئة السوق املالية رقم 

 الدولي للتقرير م2017ديسمبر  28هـ )املوافق 1439ربيع الثاني  10السوق املالية في 
ً
( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحسوبة وفقا

 فقط لغرض القوائم املالية.  (9)املالي 

. ومع م2020ديسمبر  31 و م2021 يونيو  30يملطفأة لخسائر االئتمان املتوقعة كما فجميع األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة ا مراجعةتم 

على أي تعديل  وجزةاألولية امل ذلك ، كان تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غير مهم. وفًقا لذلك، ال تحتوي هذه القوائم املالية

لوحدة في خسائر االئتمان املتوقعة، وبالتالي، ال يلزم تسوية سعر الوحدة املحسوب وفًقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر ا

 .غير مطلوبةال املحسوب لغرض معامالت الوحدة

 القيمة العادلة لألدوات املالية .14

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

 األطراف األخرى. 

بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم  املقاسة األصول وااللتزامات تصنيفيتم 

 املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي: املهمةبناء على أدنى مستوى من املدخالت  التصنيفاتتحديد هذه 

 ؛مماثلة التزاماتأو صول األسعار املتداولة في األسواق األنشطة )غير املعدلة( أل  - املستوى األول  •

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

 و ؛بطريقة غير مباشرة )كاملشتقة من األسعار(

 التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غير قابلة للمالحظة(. االلتزاماتأو  صول مدخالت األ  - املستوى الثالث •

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

لم يكن هناك تحويالت بين املستويات  ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.و . ةطلنشا جةدرلمامللكية ا وق حقأدوات 

 ة.لفتر خالل ا



  صندوق اإلنماء وريف الوقفي

 اإلنماء لإلستثمارُمدار بواسطة شركة 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2021 يونيو  30 فياملنتهية  أشهر  ستةفترة الل

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم 
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 م2021يونيو  30 في)حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة  والتزاماتهأصول الصندوق  ،التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  التالي،الجدول  يبين

 . م2020 ديسمبر 31 و

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات املالية

 املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول  الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 7,012,790 20,482,065 18,552,124 (مراجعة)غير م 2021 يونيو  30
 4,987,500 24,142,576 14,681,954 )مراجعة(م 2020 ديسمبر 31

مليون  5.3 م 2020ديسمبر  31) .ريال سعودي مليون  7تبلغ  دفتريةيتم تداول الصكوك املصنفة بالتكلفة املطفأة في السوق النشطة بقيمة 

 مليون  6.08: م2020 ديسمبر 31) م2021 يونيو 30 في سعودي ريال مليون  8.8 تبلغ عادلة وبقيمة نشط سوق  في تداولها يتم ،(ريال سعودي

  (.سعودي ريال

 بالنسبة لألصول وااللتزامات األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة ، فإن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.

 املالية األدوات تصنيف

 

 يونيو 30

 م 2021

  (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

 م 2020

 (مراجعة)

    األصول املالية بالتكلفة املطفأة

 2,602,157  2,064,142 نقد وما يعادله
 11,964,060  15,205,134 بالتكلفة املطفأة االستثمار

 -   توزيعات أرباح مستحقة
    األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 24,142,576  20,482,065 في الصناديق العامة اتاالستثمار 
 14,681,954  18,552,124 املحافظ االستثمارية التقديرية

 4,987,500  7,012,790 الصناديق الخاصة 
    املطفأة بالتكلفة املالية االلتزامات

 1,102,006  1,325,428 مستحقات والتزامات أخرى 

 األخيريوم التقييم  .15

 (.م2020ديسمبر  31: م2020) م2021 يونيو 30 هو األولية املوجزة يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية

 املوجزة األوليةاعتماد القوائم املالية  .16

 م.2021 أغسطس17   املوافق هـ 1443 حرمم 09 في الصندوق  مدير قبل من املوجزة األولية املالية القوائم هذه اعتماد تم




