صندوق نمو للطروحات األولية
(مدار من قبل شركة نمو المالية لالستشارات المالية)
القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة األشهر المنتهية في 30يونيو 2017

صندوق نمو للطروحات األولية
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2017
 30يونيو 2017
(غير مراجعة)
ايضاح لاير سعودي

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو 2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

الموجودات
رصيد لدى البنك
إستثمارات تجارية
مبلغ مستحق من وسيط
مدينون آخرون ومصاريف مدفونة مقدما ً
إجمالي الموجودات
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12.055.579
5.634.660
505.545
5.521

11.125.985
8.775.020
17.027

27.200.047
14.036.880
271.512

18.201.305

19.918.032

41.508.439

المطلوبات
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة الدفع
استردادات مستحقة

115.657
-

180.203
-

199.996
177.583

إجمالي المطلوبات

115.657

180.203

377.579

صافي الموجودات

18.085.648

19.737.829

41.130.860

الوحدات المصدرة

1.812.668

1.951.549

3.948.804

قيمة الوحدة

9،9774

10،1139

10،4160

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  7جزءا من ذذ القوائم المالية.
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صندوق نمو للطروحات األولية
قائمة العمليات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017
لفترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

()48.616
-

2.880.489
143.018

اجمالي (الخسارة) الدخل

()48.616

3.023.507

المصاريف
أتعاب إدارة
رسوم حفظ
أتعاب وساطة
مصاريف أخرى

()133.526
()22.254
()11.748
()53.174

()317.759
()52.959
()37.188
()60.761

إجمالي المصاريف

()220.702

()468.667

صافي (الخسارة) الدخل من العمليات

()269.318

2.554.840

ايضاح
دخل األستثمار
(خسارة) دخل المتاجرة ،صافي
إيرادات أخرى

5

6
6

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  7جزءا من ذذ القوائم المالية.
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صندوق نمو للطروحات األولية
قائمة التدفقات النقدية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017

ايضاح
النشاطات التشغيلية
صافي (الخسارة) الدخل من العمليات
التعديالت لـ:
الخسائر (المكاسب)غير المحققة نن االستثمارات التجارية

4

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات استثمارية
مبلغ مستحق من وسيط
مدينون آخرون ومصاريف مدفونة مقدما ً
دائنون آخرون ومصاريف مستحقة الدفع
استردادات مستحقة
اشتراكات مستلمة مقدما ً
صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التشغيلية

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

()269.318

2.554.840

419.385

()484.979

150.067

2.096.81

2.720.975
()505.545
11.506
()64.546
-

2.312.457

()1.843.398
-

()242.994
57.901
()9.322.417
()8.000.000
()17.281.047

النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المبانة
قيمة الوحدات المستردة

()1.382.863

47.031.036
()61.960.162

صافي النقدية من المستخدمة في النشاطات التمويلية

()1.382.863

()14.929.126

الزيادة (النقص) في الرصيد لدى البنك خالل الفترة

929.594

()32.210.173

الرصيد لدى البنك في بداية الفترة

11.125.985

59.410.220

الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

12.055.579

27.200.047

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  7جزءا من ذذ القوائم المالية.
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صندوق نمو للطروحات األولية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017
لفترة الستة أشهر
المنتهية وفي
 30يونيو 2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي
────────

 31ديسمبر2016
(مراجعة)
لاير سعودي
────────

لفترة الستة أشهر
المنتهية وفي
 30يونيو 2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي
────────

صافي قيمة الموجودات في بداية الفترة /السنة

19.737.829
────────

53.505.146
────────

53.505.146
────────

صافي (الخسارة) الدخل من العمليات

()269.318
─────────

1.237.573
─────────

2.554.840
─────────

()1.382.863
─────────
()1.382.863
─────────
18.085.648
═════════

47.034.126
()82.039.016
─────────
()35.004.890
─────────
19.737.829
═════════

47.031.036
()61.960.162
─────────
()14.929.126
─────────
41.130.860
═════════

التغيرات من العمليات

التغيرات من معامالت الوحدات
متحصالت من الوحدات المصدرة
قيمة الوحدات المستردة
صافي التغير من معامالت الوحدات
صافي قيمة الموجودات في نهاية الفترة /السنة

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً بمعامالت الوحدات للفترة  /للسنة:

الوحدات المكتتبة في بداية الفترة /السنة
وحدات مصدرة
وحدات مستردة
صافي الوحدات المصدرة
الوحدات في نهاية الفترة /السنة

لفترة الستة أشهر
المنتهية وفي
 30يونيو 2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي
────────
1.951.549
────────
()138.881
────────
()138.881
────────
1.812.668
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  7جزءا من ذذ القوائم المالية.
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لفترة الستة أشهر
المنتهية وفي
 31ديسمبر 30 2016يونيو 2016
(غير مراجعة)
(مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
────────
────────
5.516.152
5.516.152
────────
────────
4.768.934
4.769.231
()6.336.282
()8.333.834
────────
────────
()1.567.348
()3.564.603
────────
────────
3.948.804
1.951.549
═════════
═════════

صندوق نمو للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  30يونيو 2017
 - 1عـــام
ان صندوق نمو للطروحات األولية ("الصندوق") ذو صندوق استثمار نقاري غير محدد المدة أنشئ بموجب اتفاق بين
شركة نمو المالية لالستثمارات المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) .يهدف الصندوق إلى تحقيق
نمو في رأس المال بشكل رئيسي من خالل االستثمار في الطروحات األولية واألسهم المدرجة حديثا ً وحقوق األولية في
السعودية وكذلك في أسهم الشركات األخرى المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية "تداول" خالل السنوات الثالث
السابقة والمطابقة مع المعايير الشرنية واستثمار النقدية المتوفرة في أسواق المال باللاير السعودي.
تأسس الصندوق بتاريخ  14شعبان 1436ذـ (الموافق  1يونيو  )2015بموجب موافقة ذيئة السوق المالية ،وبدأ نملياته
بتاريخ  16شوال 1436ذـ (الموافق  2أغسطس .)2015
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.
إن النتائج األولية للصندوق قد ال تكون موشراً دقيقا ً نلى النتائج السنوية.
 - 2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (الالئحة) الصادرة من قبل ذيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة 1427ذـ
(الموافق  24ديسمبر  )2006وانتباراً من  6صفر 1438ذـ (الموافق  6نوفمبر  )2016لالئحة صناديق االستثمار الجديد
(الالئحة المعدلة) الصادرة من قبل ذيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437ذـ (الموافق  23مايو  )2016والتي تنص
نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية ابتانها .إن المتطلبات الجديدة
من الملحق ( 5و) من اللوائح المعدلة انتباراً من .2017
 - 3السياسات المحاسبية الهامة
ً
تم إنداد ذذ القوائم المالية األولية وفقا لمعايير التقارير المالية األولية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إنداد القوائم المالية األولية متماشية مع تلك المستخدمة والمفصح ننها في القوائم
المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وذي كالتالي:
العرف المحاسبي
ً
تعد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل نلى قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.
إثبات اإليرادات
يشتمل دخل المتاجرة نلى كافة الحركات في المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة التغيرات في القيمة العادلة
وتوزيعات األرباح ذات العالقة من االستثمارات التجارية .تحدد المكاسب والخسائر الناتجة نن االستثمارات التجارية
نلى أساس تكلفة المتوسط المرجح.
يتم إثبات توزيعات األرباح نند اإلنالن ننها ،أي نند أحقية الصندوق باستالمها.
تقويم اإلستثمارات
تقوم االستثمارات المشتراة ألغرا المتاجرة نلى أساس أسعار السوق المتداولة كما بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم
إثبات المكاسب والخسائر نند إنادة تقويم االستثمارات والمكاسب والخسائر نند استبعاد االستثمارات في قائمة العمليات.
المعامالت االستثمارية
تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية األولية.
المصاريف
يتم إثبات المصاريف نلى أساس مبدأ اإلستحقاق.
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صندوق نمو للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (تتمة)
كما في  30يونيو 2017
 - 4االستثمارات التجارية
فيما يلي ملخصا ً بمكونات المحفظة االستثمارية التجارية بتاريخ آخر يوم تقويم للفترة:

 30يونيو 2017
(غير مراجعة)

النسبة من القيمة
السوقية %

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

المكاسب
(الخسائر) غير
المحققة
لاير سعودي

الرناية الصحية
تطوير وإدارة العقارات
األغذية والمشروبات
التأمين
النقل
مواد

%42
%24
%12
%8
%8
%6

2.151.418
776.159
643.744
411.110
606.950
361.538

2.385.887
1.371.944
660.123
441.515
437.344
337.847

234.469
595.785
16.379
30.405
()169.606
()23.691

%100

4.950.919

5.634.660

683.741

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

النسبة من القيمة
السوقية %

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

الخسائر غير
المحققة
لاير سعودي

الرناية الصحية
األغذية والمشروبات
تطوير وإدارة العقارات
تأمين
خدمات تجارية ومهنية
خدمات استهالك
النقل

%27
%26
%14
%10
%10
%9
%4

2.123.090
2.074.372
428.828
839.860
708.795
703.000
263.573

2.373.890
2.270.063
1.258.492
900.741
867.633
767.000
337.200

307.190
73.089
431.963
60.881
158.838
64.000
7.200

%100

7.141.518

8.775.020

1.633.502

 30يونيو 2016
(غير مراجعة)

النسبة من القيمة
السوقية %

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

المكاسب
(الخسائر) غير
المحققة
لاير سعودي

التجزئة
المباني واإلنشاءات
التأمين
الفنادق والسياحة
إدارة وتطوير العقارات

%73
%11
%6
%6
%4

9.906.930
1.552.896
840.868
750.087
501.120

10.293.884
1.495.094
962.171
723.920
561.811

386.954
()57.802
121.303
()26.167
60.691

%100

13.551.901

14.036.880

484.979

إن استثمارات األسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول) ،يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الصندوق وذلك
بمراقبة كل قطاع استثماري واألوراق المالية كل نلى حد .
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صندوق نمو للطروحات األولية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية (تتمة)
 31ديسمبر 2017
( - 5خسارة) دخل المتاجرة ،صافي

أرباح محققة
(خسائر) مكاسب غير محققة
دخل توزيعات أرباح
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لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2017
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

251.379
()419.385
119.390

7.072.655
484.979
322.855

()48.616

2.880.489

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
طبقا ً لشروط وأحكام مذكرة الطرح الخاصة بالصندوق ،يدفع الصندوق بع
(أ)

األتعاب نلى النحو التالي:

يتم احتساب أتعاب إدارة بواقع  %1.5سنويا ً من صافي قيمة موجودات الصندوق نلى أساس يومي.

(ب) أتعاب حفظ بواقع  %0.25سنويا ً يتم احتسابها نلى أساس صافي قيمة موجودات الصندوق نلى أساس يومي.
(ج)

-7

إضافة إلى ذلك ،يتضمن حساب مالكي الوحدات كما في  30يونيو  2017نلى  1.749.495وحدة (31
ديسمبر  1.749.495 :2016وحدة و  30يونيو  1.749.495 :2016وحدة) مملوكة من قبل مدير
الصندوق).

أخر يوم للتقويم
كان خر يوم تقويم للفترة ذو  30يونيو  30 :2016( 2017يونيو .)2016
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