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 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 ر بواسطة شركة اإلنماء لالستثمارُمدا

 

 )غير مراجعة( قائمة املركز املالي األولية املوجزة

 م2020 يونيو  30كما في 

 خالف ذلك(يذكر الريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ 

 

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

4 
 

  
 إيضاح

 يونيو 30 
 م2020

    األصول 

 2,732,778  6 نقد وما يعادله

 13,028,938  7 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 3,552,267  8 استثمارات بالتكلفة املطفأة

 2,766   مستحقة توزيعات أرباح

 19,316,749   إجمالي األصول 

    

    االلتزامات 

 123,860  9 مستحقات والتزامات أخرى 

 123,860   إجمالي االلتزامات 

    

 19,192,889   األصول العائدة لحاملي الوحداتقيمة صافي 

    

 1,938,883   وحدات مصدرة )عدد الوحدات(

    

 9.90   ريال سعوديبال -وحدة لل صول صافي قيمة اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد 

 ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار

 

 )غير مراجعة(قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة 

 م2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

 خالف ذلك(يذكر الريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ 

 

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

4 
 

 
 

 إيضاح

يناير  14للفترة من 
يونيو  30م إلى 2020
 م2020

   

   الدخل 

 (178,683) 3-7 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح والخسارةصافي 

 78,725  اإلستثمارات بالتكلفة املطفأةالدخل من 

 28,968  ايرادات أخرى 
   
  (70,989) 

   روفاتاملص

 (68,719) 10 أتعاب إدارة

 (1,094) 10 الوساطة وفاتمصار 

 (55,141)  أخرى  روفاتمص

  (124,954) 

   

 (195,943)  لفترةل خسارةصافي 

 -  الدخل الشامل األخر 

 (195,943)  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 اإلنماء لالستثمار ر بواسطة شركةُمدا

 

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

 م2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

 خالف ذلك( يذكرالريال السعودي ما لم ب)جميع املبالغ  

 

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

5 
 

  
 م2020 

   

 (195,943)  لفترة ل ةالشامل الخسارةإجمالي 

   

   التغيرات من معامالت الوحدات
 19,388,832  الوحدات املصدرة

   

 م 2020يونيو  30في | صافي قيمة األصول 
 

19,192,889 

 معامالت الوحدات

 كما يلي: م2020يونيو  30 املنتهية في للفترةملخص معامالت الوحدات 

 م2020 
  

 1,938,883 الوحدات املصدرة 
 1,938,883 م 2020يونيو  30في  كماالوحدات 

  
 

 

 



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 ر بواسطة شركة اإلنماء لالستثمارُمدا

 

 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

 م 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

 خالف ذلك( ذكرالريال السعودي ما لم يب)جميع املبالغ 

 

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

6 
 

 
 

 إيضاح

يناير  14للفترة من 
يونيو  30 م إلى2020
 م2020

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (195,943)  الفترة  خسارةصافي 
   :تسويات

 178,683 7.3 مكاسب غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (78,726)  الدخل من االستثمارات بالتكلفة املطفأة
  (95,986) 

   التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية
 (13,207,621)  من خالل الربح أو الخسارة  االستثمارات بالقيمة العادلة
 (3,500,000)  االستثمارات بالتكلفة املطفأة

 123,860  أتعاب إدارية مستحقة وااللتزامات األخرى 
 (16,679,747)  صافي النقد من العمليات
 (766,2)  توزيعات ارباح مستحقة

 459,26  مستحقة  ستثمارات بالتكلفة املطفأةادخل 
 (16,656,054)  األنشطة التشغيليةاملستخدم في صافي النقد 

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 19,388,832  متحصالت من إصدار وحدات
 19,388,832  التمويليةاألنشطة  منالناتج صافي النقد 

   
 2,732,778  صافي التغير في النقد وما يعادله

 -  م2020يناير  14في النقد وما يعادله 

 2,732,778 6 م2020يونيو  30النقد وما يعادله في 

 



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 اء لالستثمارُمدار بواسطة شركة اإلنم

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة  إيضاحات حول القوائم املالية

 م 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

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

ستثمار تفاقية بين شركة اإلنماء لال وجب ا)"الصندوق"( هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بمللمساجد الوقفي  صندوق اإلنماء

)"الجهة املستفيدة"( في  جدنا جمعية العناية بمساجد الطريقاس"( وماملصرفشركة تابعة ملصرف اإلنماء )" )"مدير الصندوق"(

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

 ؛املساجد على الطرق املشاركة في دعم صة؛ بيز الدور التنموي لألوقاف الخاصندوق استثماري وقفي عام مفتوح، يهدف إلى تعز 

ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل  ،تنمية األصول املوقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل االجتماعيب

زيع نسبة من العوائد رأس املال املوقوف، وتو  إنماءاملوقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف 

جمعية من خالل الجهة املستفيدة  املساجد خدمةحددة للصندوق واملمثلة في ومستمر على مصارف الوقف امل ا،سنوي)غلة الوقف( 

 . املساجد على الطرق  ةاملستفيدة بصرف غلة الوقف على خدم ، وتلتزم الجهةالعناية بمساجد الطرق 

 10هـ )املوافق1440 ذو القعدة 7بتاريخ  19/4883/5/3رقم  خطابهالى إنشاء الصندوق في منحت هيئة السوق املالية املوافقة ع

 حصل الصندوق أيضم(.  2020 يناير 14هـ )املوافق 1441 جماد األول  19بدأ الصندوق عملياته في و م(. 2019 يوليو
ً
املوافقة  على ا

م( عند جمع التمويل  2019 أبريل 4هـ )املوافق  1440 رجب 4بتاريخ  40900404رقم  خطابهمن الهيئة العامة لألوقاف من خالل 

 العام عن الوقف.

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

 الصندوق. أصول من  هي املالك املستفيدجمعية مساجدنا  تعتبرعالوة على ذلك، و  الصندوق قوائم مالية منفصلة.

 م و 2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر 19فيروس كورونا )كوفيد  د ساللة جديدة منتم تحدي
ً
على أنه جائحة في مارس أعلن الحقا

ذلك اململكة العربية السعودية، مما ، في جميع أنحاء العالم بما في 19م من قبل منظمة الصحة العاملية. وتم انتشار كوفيد 2020

أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في املدن ، وبالتالي تسبب في انخفاض  النشاط االقتصادي واغالق العديد من 

 القطاعات على املستوي العاملي وكذلك املحلي.

عت عائًدا أقل مما كان متوقًعا بعض األصول وز  الصندوق توزيعات أرباح من استثماراته كما هو مخطط. على الرغم من أن استلم

بشكل  (19-كوفيدفيروس كورونا ) أصول الصندوق. لم يؤثر تفش ي لم يحدث تغيير جوهري في، التقريرإال أنه اعتباًرا من تاريخ ،

خذ في االعتبار الهدف الصندوق. سيواصل الصندوق تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه املالية ، مع األ  نشاطكبير على 

 طويل املدى وطبيعة الصندوق.

 اللوائح النظامية .2

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

هـ 1437شعبان  16الصادر بتاريخ (. والتي تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية م2006ديسمبر  24هـ )املوافق  1427

 (.م2016مايو  23)املوافق 

 

 أسس اإلعداد .3

 االلتزام بيان3-1

 ملعيار املحاسبة الدولي رقم  األوليةم إعداد هذه البيانات املالية ت
ً
" املعتمد في اململكة العربية املالي األوليالتقرير " 34املوجزة وفقا

 السعودية.

وشروط وأحكام الصندوق ، ومذكرة املعلومات وملخص  يق االستثمار التي نشرتها هيئة سوق املالوائح صنادبلالصندوق أيًضا  يلتزم

 .األولية األوليةاملالية  القوائماملعلومات الرئيسية )يشار إليها فيما بعد باسم "الشروط واألحكام"( فيما يتعلق بإعداد وعرض هذه 

 



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 اء لالستثمارُمدار بواسطة شركة اإلنم

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة  إيضاحات حول القوائم املالية

 م 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

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

. ال تتضمن 34وفًقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم املوجزة محدودة  األوليةاملالية  القوائماإلفصاحات الواردة في هذه  إن

 املالية السنوية. القوائماملوجزة كافة املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في  األوليةاملالية  القوائمهذه 

 أساس القياس 3-2

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

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

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  االستثماراتخية، باستثناء وفًقا ملبدأ التكلفة التاري األولية املوجزة تم إعداد هذه القوائم املالية

  األولية إعداد هذه القوائم املالية تم  ،لذلك .باالضافةالخسارة 
ً
 االستمراريةومفهوم بدأ االستحقاق املحاسبي ملاملوجزة وفقا

 الوظيفية وعملة العرضملة الع 3-3

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

السنة املالية 3-4  

 14باستثناء الفترة املالية األولى والتي بدأت في  ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للصندوق في 

 م 2020ديسمبر  31م إلى 2020 يناير 14م والسنة املالية األولى من 2020يونيو  30وانتهت في )تاريخ إنشاء الصندوق(  م2020 يناير

 استخدام األحكام والتقديرات 3-5

في سياق األعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق 

 واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والدخل، لألصول، وااللتزامات،السياسات وعلى املبالغ املبينة 

التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها  مراجعةيتم و ات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم مراجعة التقدير و  

بالنسبة للقوائم املالية  مهمةالنطاقات الرئيسية التي تكون فيها التقديرات واألحكام إن  مراجعة التقديرات وفي السنوات التالية لها.

 للصندوق أو عندما يطبق الحكم في تطبيق السياسات املحاسبية كما يلي:

 تصنيف االستثمارات
املالية بناًء على نموذج األعمال إلدارة األصل املالي  واأللتزامات األصول التصنيف ذي الصلة  األولييحدد الصندوق عند االعتراف 

 التعاقدية.وشروط التدفقات النقدية 

واالستثمارات في الصناديق العامة واالستثمار في الصناديق  ستثمارية خاصةاقام الصندوق بتصنيف استثماراته في محفظة 

 سارة.الخاصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 قام الصندوق بتصنيف استثماراته في ودائع املرابحة والصكوك بالتكلفة املطفأة بناًء على نموذج األعمال إلدارة هذه االستثمارات.

 على املعايير ةالتفسيرات املعايير الجديدة والتعديالت .4

 لم يتم إصدار معايير جديدة، ولكن، هناك عدد من التعديالت على املعايير السارية 
ً
م والتي لم يكن ألي 2020يناير  1من  اعتبارا

 منها تأثير جوهري على القوائم املالية األولية املوجزة.

 مةلهاالسياسات املحاسبية ا .5

 تم اعتماد السياسات املحاسبية الهامة املوضحة أدناه من قبل الصندوق عند عرض هذه البيانات املالية األولية املوجزة.
 يعادلهالنقد وما 

مرابحة  وودائع ومحفظة استثمارات خاصة والتي يديرها مدير الصندوق يتكون النقد وما يعادله من الحسابات الجارية مع البنوك 

 باستحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر أو أقل.

 

 



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 اء لالستثمارُمدار بواسطة شركة اإلنم

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة  إيضاحات حول القوائم املالية

 م 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم  
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 )تتمة( الهامةالسياسات املحاسبية 
 األدوات املالية

 والقياس االثبات األولي 
في تاريخ املتاجرة )أي التاريخ الذي ينفذ فيه  لألصول املاليةاملنتظمة  والبيعجميع عمليات الشراء ب االثباتإلغاء  / إثباتيتم 

في اإلطار الزمني صول والتي تتطلب تسوية األ  ،بطريقة منتظمةأو بيعها  األصول املالية(. شراء أو بيعها صول الصندوق شراء األ 

 املحدد بشكل عام عن طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.

( يتم الربح او الخسارةاملحددة بالقيمة العادلة من خالل  االلتزاماتو  صول )بما في ذلك األ املالية األخرى  األصول وااللتزامات جميع

ا في األحكام التعاقدية لألداة. العملية ذات العالقة تسجيلها مبدئًيا في تاريخ
ً
 الذي يصبح فيه الصندوق طرف

اب تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. يتم احتس االلتزاماتو  صول يتم قياس األ 

 صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة. بالنسبة لجميع األ  االلتزاماتاملالية أو  صول األ 

املالية، حسب  االلتزاماتخصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو  تتم إضافة تكاليف املعامالت أوو  األخرى،املالية  االلتزاماتو 

 .االثبات األولي، عند االقتضاء

 األصول املالية إثبات إلغاء

املالية  صول أو عند نقل األ  ،األصول املاليةاملالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  صول األ ب االثياتإلغاء يتم 

 .العوائدوكافة املخاطر 

 املالية صول لل  األوليالتصنيف والقياس 

 إلى الفئات املحددة التالية: املالية، صول يتم تصنيف األ 

  التكلفة املطفأة 

 القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  اآلخرالدخل الشامل القيمة العادلة من خالل 

 أدوات الدين

تعريف االلتزام املالي من وجهة نظر املصدر، مثل القروض، والصكوك الحكومية  تستوفأدوات الدين هي تلك األدوات التي 

 والخاصة ، و ودائع املرابحة.

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:و 

 املالية صول في إدارة األ  الصندوق  أعمالنموذج  (أ

 املالية. صول لأل  ةالتعاقدي ةالنقدي اتخصائص التدفق (ب

 التكلفة املطفأة -

فقط مدفوعات رأس  حيث تمثل هذه التدفقات النقدية ،لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ؛املحتفظ بها صول يتم قياس األ 

من  صول يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه األ و بالتكلفة املطفأة.  من خالل األرباح والخسائر، والتي لم يتم تحديدها املال واألرباح

 . األولية املوجزة قبل أي مخصصات خسائر ائتمان متوقعة معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة
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 )تتمة( الهامةالسياسات املحاسبية 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة  -

 لألصول مدفوعاتاملالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول، حيث تمثل التدفقات النقدية  صول األ 

لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  ،،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحددرأس املال والربح فقط والتي ال 

أو الهبوط الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل األخر، باستثناء إثبات أرباح يتم أخذ و الدخل الشامل األخر. 

األرباح  يتم إثبات إيرادات العموالت ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التكلفة املطفأة لألداة في قائمةو . هخسائر 

 في الدخل الشامل األخر من استبعاد أصل مالي، يتم إعادة تصنيف املكا وعندوالخسائر. 
ً
سب أو الخسائر املتراكمة املثبتة مسبقا

 . ارةالخس وأ لربححقوق امللكية إلى قائمة ا

 الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل  -

بالقيمة العادلة  تصنف ، بلاملالية التي بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرصول األ ال يتم تصنيف 

يتم إظهار الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و من خالل الربح أو الخسارة. 

 التي تنشأ فيها.  الفترةالشامل في 

 امللكية حقوق 

التزام تعاقدي بالدفع  تتضمنتعريف حقوق امللكية من منظور املصدر. أي األدوات التي ال  تستوفأدوات حقوق امللكية هي أدوات 

 .تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسيةو وتثبت وجود فائدة متبقية في صافي أصول املصدر. 

ون ، باستثناء الحاالت التي تكلعادلة من خالل الربح أو الخسارة، يقيس الصندوق جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة ابعد ذلك

، تعيين استثمار في األسهم بالقيمة العادلة بشكل ال رجعة فيه من خالل إيرادات االثبات االولي، عند فيها إدارة الصندوق قد اختارت

األسهم على أنها القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر عندما يتم تتمثل سياسة الصندوق في تعيين االستثمارات في و شاملة أخرى. 

يتم إدراج مكاسب وخسائر  ،الخيار عند استخدام هذاو عوائد االستثمار. االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد 

بما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم  الخسارة،بح أو الر  قائمةوال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى  ،القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر

القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.  اإلبالغ عن خسائر انخفاض

" عندما توزيعات لدخالدخل على أنها " قائمةيستمر االعتراف بها في  االستثمارات،عندما تمثل عائًدا على هذه  األرباح،توزيعات 

 املدفوعات.يتم إثبات حق الصندوق في تلقي 

 األصول املاليةقيمة  انخفاض
نموذج  -، يستخدم الصندوق معلومات مستقبلية للتعرف على خسائر االئتمان املتوقعة 9 رير املاليعيار الدولي للتقبموجب امل

 خسارة االئتمان املتوقعة.

مجموعة واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة، بما في يأخذ الصندوق في االعتبار 

ذلك األحداث املاضية، والظروف الحالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية 

 املستقبلية لألداة.

 مييز بين:يتم الت التطلعيعند تطبيق هذا النهج 

  منخفضة  ائتمانيةأو التي تتمتع بخاطر  االثبات األوليمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودتها

 )املرحلة األولى( و
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 )تتمة( السياسات املحاسبية الهامة

  منخفضة  االئتمانيةوالتي لم تكن مخاطرها  االثبات األوليمنذ  االئتمانيةاألدوات املالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جودتها

 )املرحلة الثانية(.

  "في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من  االنخفاضالتي لديها دليل موضوعي على  األصول املاليةتغطي "املرحلة الثالثة

 في هذه الفئة. أصول الصندوق 

 من الخسائر  12يتم إثبات "
ً
متوقعة مدى الحياة" للفئة  ائتمانيةاملتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر  االئتمانيةشهرا

  .والثالثة الثانية

 على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.  االئتمانيةاملرجح للخسائر  االحتمالاملتوقعة من خالل تقدير  االئتمانيةالخسائر  قياسيتم 

 االلتزامات املاليةتصنيف وقياس  
، سواء تم إصدار فاتورة في املستقبل مقابل خدمات مستلمة أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها االلتزامات على إثباتيتم 

، يتم تعديلها لتغطية تكاليف املعاملة ما االلتزامات املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وعند االقتضاءيتم قياس  من ِقبل املورد أم ال.

املالية بالتكلفة االلتزامات ، يتم قياس بعد ذلك. لم يقم الصندوق بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 قياس القيمة العادلة

لقيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها عند بيع أصول أو سداد التزامات بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ ا

ه الصندوق في ذلك التاريخ. القيمة العادلة لاللتزام هي كثر فائدة الذي يمتلكاملال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األ سفي رأ القياس

 التي تعكس مخاطر عدم األداء.

في السوق النشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشط في حالة حدوث  املعلنالصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر  يقيس

درجة في السوق الصندوق األدوات امل ويقيسلتوفير معلومات عن السعر بشكل مستمر.  مالت لألصل أو االلتزام بحجم كافمعا

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

 مقاصة األدوات املالية 

مي ملزم لتسوية املبالغ ، وعند وجود حق نظاااللتزاماتو  صول املالية ويدرج الصافي في قائمة األ االلتزامات و  صول تتم مقاصة األ 

 في آن واحد. االلتزاماتوتسديد  صول على أساس الصافي من أجل بيع األ االلتزامات مع صول يكون هناك نية لتسوية األ املثبتة، 

 الوحدات حامليالحقوق العائدة إلى 

 . وأرباح متراكمة حققها الصندوق تتكون من وحدات قابلة لالسترداد  الوحدات حامليصافي األصول املنسوبة إلى  

 يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:و  

يصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق و م طلبات لالكتتاب فيه. ستالاي تم لذاالسمية المكتتبة بقيمة ات الوحدايتم تسجيل 

  التالية:ملكية إذا كانت الوحدات تشتمل على جميع امليزات 

  دوق.لصنافي حالة تصفیة دوق لصنا أصول صافي ن بحصة تناسبیة مللحامل یسمح 

 .األداة في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى 

 .جميع األدوات املالية في صنف األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة 
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 )تتمة( مةاهالسياسات املحاسبية ال

  أصول ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر غير حقوق املالك في األسهم التناسبية لصافي 

 الصندوق.

  يستند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسائر

املعترف بها وغير املعترف بها للصندوق. على  صول املعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األ  صول صافي األ والتغير في 

 مدى عمر األداة.

تعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب وتطابق الوحدات املشاركة في الصندوق القابلة لالسترداد 

 لذلك ، تصنف كأدوات حقوق ملكية. بأ، 16فقرة  32رقم  املحاسبة الدوليمعيار 
ً
 ، وتبعا

يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات. وإذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امليزات أو استيفاء جميع الشروط املنصوص 

، يعيد الصندوق تصنيفها كالتزامات مالية وقياسها بالقيمة  32د من معيار املحاسبة الدولي رقم  16ج و  16عليها في الفقرتين 

في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفترية السابقة املثبتة في صافي األصول املنسوبة إلى حاملي العادلة 

د  16ج و  16الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات بعد ذلك، فإن جميع امليزات واستيفاء الشروط املنصوص عليها في الفقرتين 

عيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية لاللتزامات في تاريخ ، سي32من معيار املحاسبة الدولي رقم 

إعادة التصنيف. يتم احتساب االكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف الوحدات 

 كحقوق ملكية.

 صافي قيمة األصول / العائدة للوحدة

للوحدة املدرجة في قائمة املركز املالي ويتم احتسابها عن طريق قسمة صافي قيمة  العائدة صول يتم اإلفصاح عن صافي قيمة األ 

يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم بتقسيم صافي و الصندوق على عدد الوحدات املصدرة في نهاية الفترة.  أصول 

 مة العادلة إلجمالي األصول مطروًحا منها الخصوم( على إجمالي عدد الوحدات املستحقة في يوم التقييم.القيمة لألصول )القي

 توزيع األرباح

٪ من عائد الوقف بشكل دوري على املستفيد. يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة توزيع 70يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ال تقل عن 

 وأحكام الصندوق.األرباح على النحو املبين في شروط 

 اإليرادات إثبات

 على أساس العائد الفعلي. والصكوك املرابحة ودائعاإليرادات من االستثمارات في  إثباتيتم 

 في وقت إلغاء االعتراف بهذه األصول املالية.األرباح والخسائر املحققة عن استثمارات املتاجرة  إثباتتم ي

 أرباح األسهم محقق(. استالمأرباح األسهم عند اإلعالن عنها )أي عندما يكون حق الصندوق في  إثباتيتم 

 الزكاة 

 .األولية املوجزة في القوائم املالية لم يتم النص عليها ،وبالتالي .تعتبر الزكاة من التزامات مالكي الوحدات

  



 صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد

 اء لالستثمارُمدار بواسطة شركة اإلنم

 

 )غير مراجعة(األولية املوجزة  إيضاحات حول القوائم املالية

 م 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  14للفترة من 

 خالف ذلك( يذكر)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم  

 

13 

 )تتمة( مةاهاسبية الالسياسات املح

 األخرى  روفاتواملصاوالحفظ أتعاب اإلدارة 

 املصروفاتاألخرى. ويتم إثبات هذه  املصروفاتتعاب وجميع عاب اإلدارة والحفظ وغير ذلك من أالصندوق أت مصروفاتتشمل 

 في شروط وأحكام الصندوق. السياسات االستحقاقعلى أساس 
ً
. وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا

 يلي: التفصيلية هي كما

 أتعاب اإلدارة

. يتم قيمة األصول  صافي من عائد الصندوق  %0.75 أتعاب إدارة بمقداربيقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم 

 احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم. 

  أتعاب الحفظ

يتم احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم . ٪ من صافي قيمة األصول 0.1بنسبة  الحفظتم االتفاق على رسوم الحفظ مع أمين 

 تقييم.

 املصاريف األخرى 

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

 هالنقد وما يعادل .6

 يونيو 30   
 م2020

 1,703,627   ي ستثمار احساب النقد لدى 

 1,029,151   االستثمارية الخاصةالنقد في محفظة األسهم 

   2,732,778 

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

 .نيابة عن الصندوق دون أي قيود

 من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة  .7

 يونيو 30  
 م2020

 9,673,221  (1-7االستثمارات في الصناديق العامة )ايضاح 

 3,355,717  (2-7)ايضاح  الخاصةاملحافظ االستثمارية االستثمار في 

  13,028,938 

 صناديق عامة  7-1

 يونيو 30  
 م2020

 5,282,629  بالريال السعوديصندوق اإلنماء 

 3,042,592  للمرابحات والصكوك إتقانصندوق 

 1,348,000  ريت مشاركةصندوق 

  9,673,221 
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 )تتمة( الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الجغرافي لالستثمارات في األدوات  إن التوزيعيتم تقييم االستثمار ات في هذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي األصول املتاحة. 

 هو داخل اململكة العربية السعودية. املذكورة أعالهاألولية املوجزة  املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 استمارية خاصةمحفظة  7-2

 األسهم املدرجة في تداول. يدار من قبل مدير الصندوق.من  استثمارية خاصةيمثل هذا املبلغ املستثمر في محفظة 

 

 صافي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة7-3

يناير  14للفترة من   
يونيو  30م إلى 2020
 م2020

 (178,683)  بالقيمة العادلة أرباح غير محققة

 

 املطفأةاالستثمارات بالتكلفة  .8

 
 

 يونيو 30
 م2020

 3,500,000  من ثالثة أشهر أكثر بتاريخ استحقاق –مرابحة  ودائع
 52,267  املرابحة  ودائعدخل مستحق على 

  3,552,267 

 ٪ سنوًيا.3.2. يحمل معدل ربح أشهرة تولها تاريخ استحقاق أصلي ملدة س البنك العامل في دول الخليج لدىودائع املرابحة 

  خرى أ التزاماتمستحقة و أتعاب  .9

 يونيو 30 
 م2020

 65,446 (10أتعاب إدارية مستحقة )ايضاح 
 8,751 حفظ مستحقة أتعاب

 49,663 خرى أ

 123,860 

 املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .10

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

اإلنماء )الشركة األم ملدير  مصرفو  ،ومدير الصندوق  ،تشمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق و . وأحكامه الصندوق 

 الصندوق(.
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 )تتمة( املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة

 :املعامالت

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

 كما يلي:

 طبيعة املعامالت طبيعة العالقة أطرف ذات عالقة

يناير  14للفترة من 

يونيو  30م إلى 2020

 م2020
 الصندوق  مدير شركة اإلنماء لإلستثمار

 
 68,719 أتعاب أدارة
 1,094 الوساطةمصاريف 

 18,361 الصندوق  ادارة مجلس أتعاب لصندوق  ادارة مجلس أعضاء الصندوق  ادارة مجلس

 :األرصدة

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

 طبيعة الحساب طبيعة العالقة عالقة اتأطراف ذ
 يونيو 30
 م2020

 2,732,778 النقد وما يعادله  مدير الصندوق  شركة اإلنماء لإلستثمار
 65,446 أتعاب إدارة مستحقة

 18,361 الصندوق  ادارة مجلس أتعاب لصندوق  ادارة مجلس أعضاء الصندوق  ادارة مجلس
 

 تسوية قيمة الوحدة .11

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

 رير املاليتقلالدولي  للتقرير( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة وفًقا 2017ديسمبر  28هـ )املوافق  1439ربيع الثاني 

 املالية لصندوق االستثمار.  القوائمفقط لغرض  9رقم 

. ومع ذلك ، كان م2020 يونيو 30خسائر االئتمان املتوقعة كما في املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة لاملالية  األصول جميع  مراجعةتم 

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

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

 املحسوب لغرض معامالت الوحدة.

 القيمة العادلة للدوات املالية .12

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

 التعامل مع األطراف األخرى. 

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

املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو  املهمةبناء على أدنى مستوى من املدخالت  التصنيفاتالعادلة. يتم تحديد هذه 

 التالي:

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

  إما مباشر االلتزاماتأو  صول مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها لأل  -املستوى الثاني ، 

 )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )كاملشتقة من األسعار(. 
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 )تتمة( املاليةالقيمة العادلة للدوات 

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

وى لمستن اضمم تصنيفها بالتالي یت، وةطلنشواق األساجة في درلموق السر اسعاأعلی تستند قيمتها لتي تشتمل االستثمارات ا

 ديل السعر املعروض لهذه األدوات.ال يقوم الصندوق بتعو ة. طلنشاجة درلموق امللكية احقأدوات علی ول ، ألا

 30)حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة في والتزاماتهالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، أصول الصندوق  التالي،الجدول  يبين

 . م2020 يونيو
 

 املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول  

 - 9,673,221 3,355,717 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة ، فإن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة. وااللتزامات لألصول بالنسبة 

 تصنيف األدوات املالية

 يونيو  30

 م2020

  األصول املالية بالتكلفة املطفأة
 2,732,778 نقد وما يعادله

 3,552,267 بالتكلفة املطفأة االستثمار
 2,766 أرباح مستحقةتوزيعات 

  
  األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 9,673,221 االستثمار في الصناديق العامة
 3,355,717 الخاصةاالستثمار في إدارة املحافظ االستثمارية 

 

 إدارة املخاطر املالية .13

يعتبر مدير الصندوق  يتعرض نشاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة، مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة. مخاطر السوق.

 عن تحديد ومراقبة املخاطر، و 
ً
يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق وهو املسؤول النهائي لكل مسؤوال

 عمليات إدارة الصندوق.

املخاطر بشكل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. ولدى الصندوق وثيقة للشروط تتم متابعة 

حدد استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر واستراتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ واألحكام الخاصة به التي ت

 .إجراءات إلعادة توازن املحفظة بما يتماش ى مع إرشادات االستثمار

 يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.

 مخاطر االئتمان

 تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

 .األولية املوجزة يوضح الجدول أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املالي
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 )تتمة( املاليةإدارة املخاطر 

 يونيو 30  
 م2020

 2,732,778 عادالت النقدوم نقد

 3,552,267 استثمارات بالتكلفة املطفأة

 2,766 توزيعات ارباح مستحقة 

 6,287,811 

النقد وما يعادله لصندوق واالستثمارات بالتكلفة املطفأة لدى بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني سليم. فيما يتعلق بأرباح  ايداعيتم 

 األسهم املدينة ، ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمانية كبيرة.

قياس مخاطر الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية عدم السداد والتعرض من ذلك لخسارة. وتأخذ يقوم الصندوق ب

 مانية متوقعة.اإلدارة في االعتبار التحليالت التاريخية وكذلك املعلومات التطلعية في تحديد أي خسائر ائت

ومع ذلك، تأثير . 2020يونيو  30تم النظر في جميع األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة في 

الخسائر االئتمانية املتوقعة على هذه األصول غير جوهري حيث أن الصندوق ال يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ 

  عن سداد هذه األرصدة. للتخلف

 مخاطر السيولة

املتعلقة باألداة املالية. قد تنتج مخاطر  األموال للوفاء بالتزاماته توفيرمخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في 

 السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد األصول املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.

تحقيق استثمارات الصندوق بسهولة ، ويمكن بسهولة استرداد االستثمار في األموال العامة في أي وقت. ويراقب مدير يمكن 

 ها.أتالصندوق متطلبات السيولة بشكل منتظم ويسعى للتأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نش

 ملف االستحقاق

. املبلغ املفصح عنه هو الترتيبيوضح الجدول أدناه تحليل األصول وااللتزامات وفًقا للوقت املتوقع استردادها أو تسويتها على 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة والتي تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس كبيرا.

 من سنة واحدةأكثر   أقل من سنة واحدة األصول املالية

 -  2,732,778 نقد ومعادالت النقد
 -  13,028,938 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  3,552,267 استثمارات بالتكلفة املطفأة

 -  2,766 توزيعات أرباح مستحقة 

 19,316,749  - 

 االلتزامات املالية

 -  123,860 مستحقات والتزامات أخرى 

 123,860  - 

 يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.
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 )تتمة( املاليةإدارة املخاطر 

 مخاطر السوق 

 مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح املستقبلية أو القيمة 
 العادلة لألدوات املالية. 

 اعتبار 
ً
أصوله ثابتة ، ال يتعرض الصندوق ملخاطر معدالت عمولة كبيرة حيث أن غالبية األولية املوجزة من تاريخ قائمة املركز املالي ا

  بعمولة ثابتة وااللتزامات غير خاضعة للعمولة.

 مخاطر العملة
 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. العملة الوظيفية 

ً
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا

للصندوق مقومة بعملتها الوظيفية، فإن الصندوق ال للصندوق هي الريال السعودي. كما أن األصول املالية وااللتزامات املالية 

 يتعرض ملخاطر العملة.

 مخاطر األسعار

بسبب عوامل أخرى غير العمالت مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق 

 األجنبية وتحركات أسعار العملة.
ي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب مدير تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساس 

الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية. ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه املخاطر 

 األسهم من مختلف القطاعات. ي مختلفمن خالل تنويع محفظته االستثمارية عن طريق االستثمار ف

 يوم التقييم األخير .14

 ,م2020 يونيو 30 هو 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

 


