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لاستثمار ا
معلومات صندوق ا
اسم الصندوق
صندوق صائب للشركات السعودية.

أهداف الصندوق
تحقيق نمو على املدى الطويل من خالل الاستثمار املنوع املتوافق مع معايير الشريعة إلاسالمية في ألاسهم املدرجة في سوق املال السعودية بشكل رئيس ي ،والاتتكتتاتات ألاولية العامة،
واملنتجات الاستثمارية قصيرة ألاجل  ،وصناديق املراتحات ،وصناديق املتاجرة تالسلع ،وصناديق املؤشرات املتبادلة  ETFالتي تتبع مؤشرات ألاسهم السعودية.
هذا مع العلم أن التوجد أية ضمانات تأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

أهداف وسياسات الاستثمار و ممارساته
-

-

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس املال من خالل الاستثمار في ألاصول التالية:
•

ألاسهم املدرجة في سوق املال السعودية بشكل رئيس ي

•

الاتتكتتاتات ألاولية العامة في سوق املال السعودية

•

املنتجات الاستثمارية قصيرة ألاجل

•

صناديق املراتحات ،وصناديق املتاجرة تالسلع

صناديق املؤشرات املتبادلة ) (ETFالتي تتبع مؤشرات ألاسهم السعودية يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من املؤشر الارشادي من خالل مزيج من استراتيجيات استثمار
نشطة وغير نشطة .سيحدد املدير توزيع الاستثمارات على فئات أصول مختلفة (النقد وألاسهم) والقطاعات بشكل فعال معتبرا ظروف السوق السائدة والنظرة املستقبلية في
حدود القيود املوصوفة تحت سياسة الاستثمار.

-

يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراتتكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اسـتثمار الدخل فــى الصندوق تــدال من توزيعه علــى املشــترتتكين  .قيمــة إعــادة الاسـتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة

ألاصول وســعر الوحدة.
-
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الحــد ألاعلى املســموح تــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،تاســتثناء طلــب التمويــل مــن املديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات الاسترداد.
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أداء الصندوقا
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات املالية (تالريال السعودي)
صافي قيمة أصول

صافي قيمة أصول

أعلى سعر للوحدة

أقل سعر للوحدة

عدد الوحدات

قيمة ألارباح

الصندوق

الصندوق لكل وحدة

خالل سنة

خالل سنة

املصدرة

املوزعة

2017

 99مليون

1.9.41

119.95

24.99

993,521

ال ينطبق

9..2%

2018

 27مليون

1.2.93

199.13

1...19

949,253

ال ينطبق

9.59%

2019

 34مليون

153.14

153.14

1.4.49

933,945

ال ينطبق

2.66%

السنة

نسبة املصروفات

 .9سجل آلاداء
املؤشر

سنوي ()%

الصندوق

املؤشر

منذ التأسيس

35.18%

-28.53%

عام 9002

34.98%

31.42%

 2سنوات

25.07%

2.26%

عام 9000

13.13%

9.10%

 2سنوات

20.45%

17.04%

عام 9000

-2.69%

-1.69%

ســنة

23.73%

8.49%

عام 9009

14.38%

7.82%

عام 9002

33.21%

23.33%

عام 9002

-0.03%

-7.91%

-7.96%

-17.70%
6.16%

الاجمالي ()%

الصندوق

%

ريال سعودي

سجل املصروفات التي
تحملها الصندوقا خالل عام
رسوم إدارة

1.75%

549,243

عام 9002

رسوم اخرى*

0.37%

115,079

عام 9002

12.80%

مصاريف التعامل

0.43%

133,322

عام 9007

-4.77%

0.40%

ضريبة القيمة املضافة

0.11%

36,000

عام 9002

2.23%

7.45%

إجمالي املصاريف

2.66%

833,643

عام 9009

23.73%

8.49%

الرسوم الاخرى تشمل:
 .1أتعاب مراجع الحساتات
 .9الرسوم الرقاتية.
 .5أتعاب مجلس إدارة الصندوق.
 .9رسوم النشر في تداول
 .3رسوم أتعاب الهيئة الشرعية
 .9رسوم إدارية
 .1رسوم الحفظ
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إلافصاح عن ممارسات التصويت السنوية ا
الرجاء مراجعة املرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

.2



تقرير مجلس إدارة الصناديق السنويا
اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 9.12




.0

.9
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الاجتماع ألاول عقد يوم ألاحد تتاريخ 199. / .4 / 95هـ ،املوافق 9.12 / .9 / 94م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
الاجتماع الثاني عقد يوم الخميس تتاريخ 1991 / .5 / 94هـ ،املوافق 9.12 / 11 / 93م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.

املوضوعات التي تمت مناقشتها خالل الاجتماعات:
لاجتماعاألاولاابتاريخاا92ا/ا02ا/ا9002ما:


املوضوع ألاول :املوافقة على محضر الاجتماع الساتق



املوضوع الثاني :استعراض ألاداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خالل الفترة املاضية



املوضوع الثالث :استعراض تقارير املخاطر



املوضوع الرابع :استعراض تقارير الالتزام

لاجتماعاالثانيابتاريخاا92ا/ا00ا/ا9002ما:


املوضوع ألاول :املوافقة على محضر الاجتماع الساتق



املوضوع الثاني :استعراض ألاداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خالل الفترة املاضية



املوضوع الثالث :استعراض تقارير املخاطر



املوضوع الرابع :استعراض تقارير الالتزام



املوضوع الخامس :مواضيع اخرى

قرارات مجلس ادارة الصناديق لعام :9002


املوافقة على إعادة تعيين كي بي ام جي ( )KPMGتتكمراجع خارجي لحساتات الصناديق املشرف عليها من قبل املجلس.



املوافقة على الاتتكتتاب في شرتتكة مهارة .



املوافقة على الاتتكتتاب في شرتتكة أرامكو.
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ق
مدير الصندو ا
شرتتكة الاستثمار لألوراق املالية والوساطة ) الاستثمار كاتيتال (  ،وهي شرتتكة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم
 ،1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق املالية تترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  93سبتمبر  2011م.
ق :ا
عنوان مدير الصندو ا
ص.ب  ، 6888الرياض11452
اململكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف املجاني 8001248282
www.icap.com.sa
• معلومات آخرى :ا
 تغيرات في عضوية مجلس ادارة الصندوق
 اجراء بعض التحديثات لتوحيد املعلومات وتوضيحها في جميع املستندات الخاصة تالصندوق
 ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة



اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن  /أو مستشار لاستثمار (إن وجد)

ال ينطبق



صناديق ألاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم إلادارة املحتسبة

ال ينطبق
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أمين الحفظ ا
شرتتكة الرياض املالية تتكأمين حفظ الصندوق .تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية تموجب ترخيص رقم  51-.1.1.الصادر من قبل هيئة السوق املالية
عنوان أمين الحفظ :ا
الرياض املالية
طريق امللك عبدالعزيز
ص.ب ،91119 .الرياض 11913
اململكة العربية السعودية
هاتف+299 119.45151 :
فاتتكس119.99399 299+ :
www.riyadcapital.com
املوقع إلالكتروني
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
ن
ق
ل
ق
ل
يجوز
له تعيين أمناء
يحتفظ املدير بسجالت وحساتات متعلقة في ألاصو والالتزامات والدخل واملصروفات املتعلقة تكل صندو .العهدة املادية ألصو الصندو تكو ألمين الحفظ الذي
حفظ تابعين له في مختلف املواقع  /الدول.
ال تشمل مسؤوليات أمين الحفظ إبداء رأيه بالتالي  :ا
ق
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات تموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندو و مذتتكرة املعلومات.
 .9تقويم وحساب سعر الوحدات تموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذتتكرة املعلومات.
 .5مخالفة أي من قيود الاستثمار و صالحيات الاقتراض.
ا

كما يؤكد مدير الصندوق القائم باملهام إلادارية للصندوق بأنه قد قام باآلتي :ا
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات تموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذتتكرة املعلومات.
 .9تقويم وحساب سعر الوحدات تموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذتتكرة املعلومات.
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ق إلاستثماريا وألانشطة إلاستثمارية
تقرير عن أداء الصندو ا

ا

شهد الاقتصاد السعودي تباطؤا طفيفا في النمو خالل عام  9.12بسبب انخفاض إنتاج النفط على أثر اتفاقية خفض إنتاج أوبك في نهاية عام  .9.14وفي الوقت نفسه،
شهد اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير النفطي نموا متسارعا خالل العام نفسه تنسبة  %9.9و هو ما يمثل أعلى نسبة نمو منذ عام  9.19مدعوما تخطة شاملة
لتحفيز القطاع الخاص.

حقق مؤشر ا
تتكما ا
سوق ألاسهم االسعودي أداءا ايجاتيا في عام  9.12مرتفعا تـ  399.3نقطة او  %1.12ليغلق عند مستوى  4,542.95نقطة ،وهو رابع ارتفاع سنوي على
ا التوالي ،مدعوما تانضمام السوق السعودي إلى مؤشر مورغان ستانلي  MSCIو ومؤشر فوتس ي راسيل  FTSEالخاصة تاألسواق الناشئة ،مما ساهم في تدفق رؤوس ألاموال
ألاجنبية .حيث قفزت مشتريات املستثمرين ألاجانب تنسبة  %519.في عام  ،9.12لتبلغ نحو  21.9مليار ريال ( 99.5مليار دوالر) مقاتل  9.4مليار ريال في عام  ،9.14تزيادة
ا
قيمتها  44.5مليار ريال .هذا ومن ألاخبار املؤثرة التي شهدها السوق السعودي إدراج عمالق النفط شرتتكة أرامكو والذي يعد أتتكبر إدراج على مستوى العالم.
ا

ا وعلى صعيد أسواق النفط ،فقد انخفضت أسعار النفط خالل عام  9.12تنسبة  %1.ليكون معدل سعر ترميل النفط  99دوالر مقارنة مع  11دوالر في عام  .9.14متأثرا
تانخفاض الطلب وضعف النمو العالمي مما أثر على أداء شركات البتروتتكيماويات ثاني أتتكبر قطاع في السوق.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
اا

ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املحاسب القانوني ا

ا

ا
لاسم و العنوان :ا
شرتتكة كي بي ام جي الفوزان وشركاه
شارع صالح الدين – ترج كي بي ام جي

ا
ا
ا
ا
ا

ا

الرياض  ، 19995اململكة العربية السعودية

تقرير مراجع الحسابات املستقل:


تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير وإلاصدارات ألاخرى
الصادرة عن هيئة املحاسبين القانونيين وللتتماش ى مع ألاحكام
واملطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق
املالية وشروط واحكام الصندوق ومذتتكرة املعلومات.



إن القوائم املالية املرفقة تعرض صورة عادلة لصافي الدخل
وصافي ألارباح والخسائر ألصول صندوق الاستثمار عن الفترة
املحاسبية لتلك القوائم.

ا

استثمارات مدير الصندوقا ا
استثمارات مدير الصندوق) تالريال السعودي( ا
عدد الوحدات ا

صافي قيمة ألاصولا ا

54,000

 7,299,482ا

القوائم املالية ا
يرجى الرجوع إلى القوائم املالية املرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقا للمعايير
املحاسبية املتعارف عليها تاململكة العربية السعودية والئحة الصناديق الاستثمارية
الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذتتكرة املعلومات.
القوائم املالية متوفرة على:
موقع إلاستثمار كاتيتال
www.icap.com.sa
ل
موقع شرتتكة السوق املالية السعودية ) تداو (
www.tadawul.com.sa

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
\\\\\\\ ا
\\\\ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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إخالء مسؤولية ا
ا
إلاستثمارات عرضة لعدد من املخاطر املرتبطة تاإلستثمار في ألاسواق املالية و على املستثمرين أن يدركوا أن قيمة إلاستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت وأن الاداء الساتق ليس
تالضرورة دليال على الاداء في املستقبل ،تتكما أن املستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من املبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو
دخل الورقة املالية.إضافة لذلك أن قيمة الورقة املالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وتتكبير قد يؤدي لخسارة تساوي املبلغ املستثمر و قد ال تقتصر على كامل املبلغ الذي استثمره أو
أودعه أصال وأنه قد يضطر إلى دفع املزيد .قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ الاستثمار ألاولي أو عند تيع إلاستثماراضافة الى رسوم الاشتراك أو رسوم استرداد مبكر تناءا على
شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق في بعض الحاالت خصم رسوم خاصة تاألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع
مبلغ لدى تنك محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم تقبول طلب استرداد الوحدات تقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها ُعرضة للصعود والهبوط.
قد تكون هذه ألاوراق املالية غير مالئمة لجميع الاشخاص الذين يتلقون إلاعالن ،لذاعلى املستثمرين أخذ املشورة املالية  ،او القانونية او الضريبية بشأن إلاستراتيجيات الاستثمارية او مدى
مالئمة إلاستثمار في هذه ألاوراق املالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لالطاع على املخاطر الرئيسة لإلستثمار والتى تجدونها من خال موقع الشرتتكة ،تاالضافة الى القوائم املالية
للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شرتتكة إلاستثمار ألوراق املالية و الوساطة ) إلاستثمار كاتيتال (في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية
واليجوز إعادة توزيعه او ارساله اونشره جزئيا او تالكامل تأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شرتتكة إلاستثمار كاتيتال.

9

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة التعدين العربية السعودية

التصويت

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تاريخ االجتماع

03/10/2019

الموقع

الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المنقضية في 2018/12/31م.
الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
الموافقة على تعديل المادة ( )16من النظام األساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.
الموافقة على تعديل المادة ( )28فقرة ( )2من النظام األساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
الموافقة على تعديل المادة ( )39من النظام األساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
الموافقة على تعديل المادة ( )43فقرة ( )2من النظام األساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

نعم
نعم
نعم
امتناع
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

مقر الشركة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

مصرف الراجحي

التصويت

#
1
2
3
4
5

تاريخ االجتماع

03/04/2019

الموقع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 15/07/2018م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف األول من السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م بواقع (  )2.00لاير وبنسبة ( )%20من قيمة السهم اإلسمية (مرفق).

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

6

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م وقدرها
( )3656.25مليون لاير سعودي بواقع ( )2.25لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )%22.5من قيمة السهم اإلسمية ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح
الموزعة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ وقدره ( )6906.25مليون لاير سعودي بواقع ( )4.25لاير سعودي للسهم الواحد والتي
تمثل ( )%42.5من قيمة السهم اإلسمية .على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية تداول يوم الجمعية
والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية .علما ً بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ 11/04/2019م (مرفق).

نعم

7

التصويت على توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح اسهم مجانية وفقا ً لما يلي  (:أ) المبلغ االجمالي للزيادة هو  8,750مليون
لاير سعودي(.ب) رأس المال قبل الزيادة  16,250مليون لاير سعودي ،وسيصبح رأس المال بعد الزيادة  25,000مليون لاير سعودي بنسبة قدرها
(.53.8%ج) عدد االسهم قبل الزيادة  1,625مليون سهم .وسيصبح عدد االسهم بعد الزيادة  2,500مليون سهم(.د) تهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد
المصرف مما يساهم في تحقيق معدالت نمو جيده خالل األعوام القادمة(.هـ) ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ  8,750مليون لاير من حساب األرباح
المبقاة .وذلك عن طريق منح  7أسهم لكل  13سهم مملوكة(.و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم
وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز  30يوما ً من تاريخ تحديد األسهم الجديدة
المستحقة لكل مساهم(.ز) في حال وافق مساهمي المصرف في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون االحقية للمساهمين
المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ
انعقاد الجمعية .

نعم

11
12

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ االستحقاق
والصرف وفقا ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وااللتزام ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
المالية األولية للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم .
التصويت على صرف مبلغ (  ) 5,945,000لاير سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه نظير عضويتهم للفترة من  1يناير 2018م
وحتى  31ديسمبر 2018م
التصويت على تعديل المادة ( )6من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بزيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية العامة الغير عادية على البند ()7
(مرفق).
التصويت على تعديل المادة ( )16من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بصالحيات مجلس االدارة (مرفق).

نعم

13

التصويت على تعديل المادة ( )25من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة وااللتزام لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).

نعم

14
15
16
17

التصويت على تعديل المادة ( )31من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع نظام الشركات
التصويت على تعديل المادة ( )33من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بالنصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
التصويت على تعديل المادة ( )43من النظام األساسي للمصرف المتعلقة بالوثائق المالية لتتوافق مع نظام الشركات (مرفق).
التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

نعم
نعم
نعم
نعم

8
9
10

نعم
نعم
نعم
نعم

فندق االنتركونتننتال

18
19
20

21

22

التصويت على تعديل الئحة لجنة المراجعة وااللتزام (مرفق).
التصويت على تعديل سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة وااللتزام (مرفق).
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة
غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة -خدمات الرسائل القصيرة والترخيص بها
لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ
 36,708,895لاير سعودي (مرفق).
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة
غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات وحلول االتصاالت المتكاملة -خدمات الخطوط المؤجرة والترخيص بها
لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ
 55,450,171لاير سعودي (مرفق).
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة
غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون
التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  28,208,748لاير
سعودي (مرفق).

نعم
نعم
امتناع

امتناع

امتناع

23

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة
غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنتين حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  30,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

24

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة
غير مباشرة فيها كونه من كبار التنفيذيين فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  30,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

25

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة
(االتصاالت السعودية) ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات االنترنت المباشر والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  1,512,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

26

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت المحدودة (حلول) والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /أمين بن فهد الشدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمتلك العضو تأثيراً في قرارات الشركة كونه من كبار التنفيذيين في الشركة المالكة
(االتصاالت السعودية) ،وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة  DELL-EMCوالترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط
األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  75,111,584لاير سعودي (مرفق).

امتناع

27

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة المرطبات العالمية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر بن محمد الراجحي مصلحة
غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية ،وهي عبارة عن عقد خدمات توريد المياه المعدنية المعبئة
والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام
 2018مبلغ  299,987لاير سعودي (مرفق).

امتناع

28

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر
بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار،
وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى اإلدارة اإلقليمية الجنوبية والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته  10سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  245,542لاير سعودي (مرفق).

امتناع

29

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر
بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار،
وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا
تفضيلية ومدته  9سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  40,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

30

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /بدر
بن محمد الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار،
وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية
ومدته  5سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  35,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

31

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن عبد
العزيز الراجحي مصلحة مباشرة كونها شركة مملوكة له ،وهي عبارة عن عقد تزويد تذاكر سفر للموظفين والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على
أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  4,141,611لاير سعودي (مرفق).

امتناع

32

33

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و األستاذ  /عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن عقد
إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث سنوات
حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  90,000لاير سعودي (مرفق).
التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و األستاذ  /عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة ،وهي عبارة عن عقد
إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته ثالث
سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  550,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

امتناع

34

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن عبد
العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد
التعاقد على وثائق التأمين الشامل للبنوك والممتلكات وانقطاع األعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس
شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة واحده حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  7,665,921لاير سعودي (مرفق).

امتناع

35

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /عبدهللا بن سليمان بن عبد
العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني ،وهي عبارة عن تجديد
التعاقد على وثائق التأمين الشامل للسيارات والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته
سنه واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ  1,051,726,079لاير سعودي (مرفق).

امتناع

36

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين المصرف و شركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبدالعزيز بن خالد الغفيلي مصلحة غير
مباشرة فيها حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة ،وهي عبارة عن عقود إيجار مواقع أجهزة صرف آلي والترخيص بها
لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته  5سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  2018مبلغ
 145,000لاير سعودي (مرفق).

امتناع

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

التصويت

#
1
2
3
4
5
6
7

8

9

تاريخ االجتماع

04/04/2019

الموقع

مقر الشركة

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع
األول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م ،وتحديد أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
التصويت على صرف مبلغ ( )1,400,000لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2018م بمبلغ ( )984.37مليون لاير بواقع ( )1.75لاير للسهم والتي تمثل
( )17.5%من القيمة االسمية للسهم الواحد .
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ ( )1,125مليون لاير بواقع ( )2لاير
للسهم الواحد والتي تمثل ( )%20من القيمة االسمية للسهم الواحد ،وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين
في سجالت شركة مركز ايداع االوراق المالية (مركز االيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع
الحقا ً.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ،وتحديد تاريخ
االستحقاق والتوزيع وفقا ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
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شركة إرنست ويونغ وشركاهم بمبلغ  615,000ألف لاير
نعم
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نعم

نعم

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة اسمنت المدينة

التصويت

#
1
2
3
4
5
6

7

8

تاريخ االجتماع

04/04/2019

الموقع

التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع
األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع األول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق
والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها
التوسعية واالستثمارية.
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع  0.40لاير للسهم الواحد وبنسبة
 4%من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة  75,680,000لاير على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ األستحقاق وسيتم التوزيع خالل  15يوما من تاريخ االستحقاق
التصويت على صرف مبلغ ( 1,400,000لاير) كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع ( 200,000لاير) لكل
عضو
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أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

المراعي
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تاريخ االجتماع

07/04/2019

الموقع

فندق الهوليدى إن

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م.
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م.
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م.
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص القوائم المالية األولية للربع األول والثاني
والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م ،ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م ،إضافة إلى فحص
القوائم المالية األولية للربع األول من العام المالي 2021م ،وتحديد أتعابه( .مرفق)
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م بواقع  0.85لاير للسهم الواحد ،وبإجمالي مبلغ
قدره  850مليون لاير (أي ما يعادل  %8.5من رأس المال ،وعلى أساس  1,000مليون سهم) ،على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم إنعقاد
الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيتم التوزيع خالل  15يوما ً من تاريخ
االستحقاق.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م.
التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  1,800ألف لاير بواقع  200ألف لاير لكل عضو عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر
2018م.
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف في العام 2018م ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن
محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة .بمبلغ  864ألف لاير .وذلك بالشروط
التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف في العام 2018م ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن
محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعالف بمبلغ  63,739ألف لاير ،وذلك
بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير
ً
سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني  ،علما بأن
مبلغ األرباح  101ألف لاير .،وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ  3,000ألف لاير ،للفترة من 2012م إلى 2019م .بالشروط
التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وورثة األمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م  ،حيث لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه .،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية لأللبان بأجرة
قيمتها  813ألف لاير .وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان
بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه  ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين .بمبلغ  325ألف لاير .وذلك
بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين .بمبلغ  120,498ألف
لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر .بمبلغ  59ألف لاير .وذلك
بالشروط التجارية السائدة( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد
بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس اإلدارة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه
المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة  .علما ً بأن مبلغ األرباح  365ألف لاير ،بالشروط التجارية السائدة (.مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م ،والتي لعضو مجلس إدارة
الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات
اتصاالت .بمبلغ  1,418ألف لاير.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة واالستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ عبدالرحمن بن
عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة
بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ  10أبريل 2001م إلى  9أبريل 2021م .،بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173
ألف لاير .وذلك بالشروط التجارية السائدة ( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م  ،والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن
أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات .بمبلغ  6,095ألف لاير.وذلك
بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعالف  .بمبلغ  2,327ألف
لاير  .وذلك بالشروط التجارية السائدة ( .مرفق)
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التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م ،والتي لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها ،كونها من
كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن
محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى(عضو غير تنفيذي)  ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات .بمبلغ
 701,888ألف لاير.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م ،والتي لمجموعة صافوال مصلحة مباشرة فيها ،كونها من
كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن
محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 79,315
ألف لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م  ،والذي لعضو مجلس اإلدارة السابق
المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ  2,484ألف لاير .وذلك
بالشروط التجارية السائدة ( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن
محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ  15,993ألف لاير .وذلك بالشروط
التجارية السائدة ( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن
محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ
 446,429ألف لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن
محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك األهلي التجاري ومبلغ األرباح قدره 11,267ألف لاير ,وذلك
كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة  200,000ألف لاير للفترة من 2015م إلى 2022م ، ،وبقيمة  190,000ألف لاير ،للفترة
من 2013م إلى 2020م  ،وبقيمة  125,000ألف لاير ،للفترة من 2012م إلى 2019م  ،بالشروط التجارية السائدة ( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م ،والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن
عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه .،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات
بنكية .بمبلغ  8,940ألف لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة  (.مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن
عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية .بمبلغ  48,581ألف لاير ،وذلك
بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن
عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م .بمبلغ
 1,346,621ألف لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م ،والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن
عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها،والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني .ومبلغ األرباح قدره  14,688ألف
لاير  .،وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة  110,000ألف لاير ،للفترة من 2015م إلى 2022م ، .،وبقيمة  167,000ألف
لاير ،للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة ،وبقيمة  148,000ألف لاير ،للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة( .
مرفق)
التصويت على :تعديل الفقرة ( )1من المادة السادسة والعشرون ،من النظام األساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2
و  3و  4لنفس المادة السادسة والعشرون ـ (مرفق)
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التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م ،والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن
عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ،علما ً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل
القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ  393,000ألف لاير  ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
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التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)  ،والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا
العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،كون سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة
اإلتصاالت المتنقلة السعودية ("زين السعودية")  ،والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خالل فترة
التعامل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي  ،،والمتمثلة في اتفاقية تأكيد إلتزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان
الممنوح بموجب اتفاقية رهن األسهم المبرمة في  12أغسطس 2009م وأن هذه االلتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب االتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات
من ضمن آخرين شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيالت المالية التي حصلت عليها زين السعودية ،علما ً بأن الشركة
هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في االتفاقية فيما يتصل بتسهيالت تمويل المرابحة المخصصة لشركة
زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيالت إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى  4,254,558,187.38رياالً و  454,669,389.30دوالراً
أمريكياً( ،ب) تسهيالت رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى  462,115,384,61رياالً و .49,384,615.38دوالراً أمريكيا ً وهذا التمويل مخصص
ألغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معا ً بـ"بالتسهيالت") ،وهذه التسهيالت مخصصة لشركة زين السعودية وفقا ً التفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10
أغسطس 2009م (وتعديالتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في  5يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك
السعودي الفرنسي بصفته وكيل االستثمار األصلي والتي تم الدخول فيها ألغراض إعادة تمويل المرابحة) ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق).
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التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي
(بصفته وكيل ضمان) ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)  ،والمهندس موسى بن
عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ،كون سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد
بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ("زين السعودية")  ،والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس
إدارة البنك السعودي الفرنسي (خالل فترة التعامل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي  ،والمتمثلة في اتفاقية
تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة إلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة األولوية المؤرخة في  29يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ
بموجبه يمتد لاللتزامات والمسؤوليات آلخرين من ضمنهم شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيالت المالية التي
حصلت عليها شركة زين السعودية ،علما ً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في االتفاقية
فيما يتصل بتسهيالت تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيالت إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى
 4,254,558,187.38رياالً و  454,669,389.30دوالراً أمريكياً( ،ب) تسهيالت رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى  462,115,384,61رياالً و
.49,384,615.38دوالراً أمريكيا ً وهذا التمويل مخصص ألغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معا ً بـ"بالتسهيالت") ،وهذه التسهيالت مخصصة لشركة
زين السعودية وفقا ً التفاقية تمويل المرابحة المبرمة في  10أغسطس 2009م (وتعديالتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في  5يونيو 2018م بين
آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل االستثمار األصلي والتي تم الدخول فيها ألغراض إعادة تمويل
المرابحة) ،وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)
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التصويت على األعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م ،والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن
عمران العمران (عضو مستقل) واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي
الفرنسي  .،ومبلغ األرباح قدره  5,280ألف لاير  .،وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة  100,000ألف لاير ،للفترة من
2015م إلى 2022م .،وبقيمة  50,000ألف لاير ،للفترة من 2013م إلى 2020م  ،بالشروط التجارية السائدة ( .مرفق)
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التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة
الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطا ً مماثالً للشركة يتمثل في الدواجن( .مرفق)
التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة
شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطا ً مماثالً للشركة يتمثل في المخبوزات( .مرفق)
التصويت ألعضاء مجلس إدارة الشركة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى
بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة ،بصفتهم ممثلين لمجموعة صافوال وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة  %51من حصص
مجموعة الكبير التي تزاول نشاطا ً منافسا ً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)
التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى  10مليون سهما ً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين ،على أن يكون تمويل
الشراء من موارد الشركة الذاتية ،وعلى تفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً
من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على
الموظفين إذا كان بمقابل( .مرفق)
التصويت على :تعديل الفقرة 7من المادة الثالثة من النظام األساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة ( .مرفق)
التصويت على :تعديل الفقرة ( )6من المادة العشرون من النظام األساس للشركة الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة (مرفق)
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التصويت على :تعديل الفقرة ( )3من المادة الثانية والعشرون من النظام األساس للشركة والخاصة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة( .مرفق)
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43
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التصويت على:تعديل الفقرة ( )2من المادة الحادية والثالثون من النظام األساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)
التصويت على :تعديل المادة الثانية واألربعون من النظام األساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة( .مرفق)
التصويت على:تعديل الفقرة ( )2من المادة السابعة واألربعون من النظام األساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)
التصويت على:إضافة الفقرة ( )2للمادة الثانية والخمسون من النظام األساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)
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أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

مجموعة سيرا القابضة
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تاريخ االجتماع

14/04/2019

الموقع

فندق كراون بالزا

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018 /31/12م .
التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018 /31/12م .
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع
األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع األول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
التصويت على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة  ،%43وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ  903,500,000لاير سعودي عبارة عن
 707,345,000لاير من بند أرباح مبقاة ومبلغ  196,155,000لاير من االحتياطي النظامي وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من  2,096,500,000لاير
سعودي إلى  3,000,000,000لاير سعودي و سترتفع عدد األسهم من ( )209,650,000سهم إلى ( )300,000,000سهم  ،بحيث سيتم توزيع
 83,860,000سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع  2سهم لكل  5أسهم مملوكة ،وسيكون تاريخ األحقية للمساهمين المالكين لألسهم في نهاية يوم
انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية للشركة.
التصويت على تخصيص  6,490,000سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة األجل) وتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ مايراه
مناسبا ً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
التصويت على تعديل المادة  2من النظام األساسي للشركة والخاصة باسم الشركة( .مرفق)
التصويت على تعديل المادة  7من النظام األساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم  6المتضمن زيادة رأس المال
(مرفق).
التصويت على إضافة مادة رقم  10من النظام األساسي والخاصة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها(.مرفق)
التصويت على تعديل المادة  15من النظام األساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس اإلدارة ( .مرفق)
التصويت على تعديل المادة  17من النظام األساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة ( .مرفق)
التصويت على تعديل المادة  19من النظام األساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة ( .مرفق)
التصويت على تعديل المادة  27من النظام األساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية ( .مرفق)
التصويت على تعديل المادة  36من النظام األساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة ( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة
أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  200ألف
لاير شهريا ً علما ً بأنه التوجد أية شروط تفضيلية في العقد(.مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كابالت الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير
تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  50ألف لاير شهريا ً علما ً بأنه التوجد أية شروط
تفضيلية في العقد( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضوي مجلس اإلدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) و عبدهللا بن
ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ  50مليون
دوالر علما ً بأنه التوجد أية شروط تفضيلية في العقد( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن أحمد
الجبير(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  600ألف لاير شهريا ً علما ً بأنه
التوجد أية شروط تفضيلية في العقد( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي)
مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة  1,000,000لاير علما ً بأنه ال توجد أية شروط
تفضيلية في العقد( .مرفق)
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أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

اسمنت ام القرى
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تاريخ االجتماع

16/4/2019

الموقع

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2018م
الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2018م .
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م .
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية فى  31ديسمبر . 2018
الموافقة على إختيار السادة  /مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون(  ) RSMمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على
توصية لجنة المراجعة  ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م  ،والربع األول لعام
2020م .
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه  ،والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبد العزيز
بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي عالقة) والترخيص بها لعام قادم  ،وطبيعة األعمال ستكون عبارة عن بيع اإلسمنت لشركة عبد
العزيز بن عمران العمران وال توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود  ،ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى  20مليون لاير سعودي .
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م  ،وتحديد تاريخ
االستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  ،وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية
وخططها التوسعية واالستثمارية .
الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية.
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مقر الشركة بالرياض

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

بنك الجزيرة

التصويت

#

1

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من  2019/01/01م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في
 2021/12/31م( .مرفق السير الذاتية للمرشحين) وسيتم االنتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي ،مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال
تمكن البنك من تعيين الحد األدنى من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية ،فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير
المستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها.

2

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  2019/01/01م ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  2021/12/31م وعلى مهامها
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من-1-:فواز محمد الفواز-2- .طه محمد أزهري -3- .عادل سعود دهلوي.

3
4

تاريخ االجتماع

19/12/2018

الموقع

التصويت على تعديل المادة ( )44من النظام األساسي الخاصة بتوزيع األرباح المرحلية( .مرفق)
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن -وجدت  .وذلك في حال تمت الموافقة
على البند الثالث الخاص بتعديل المادة ( )44من النظام األساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.
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تاريخ االجتماع

2019/04/18

الموقع

التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع ( )3لاير للسهم الواحد
وبإجمالي مبلغ قدره ( )270,000,000لاير تشكل نسبة ( )%30من رأس مال الشركة ،على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد
الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ،وسيتم تحديد تاريخ صرف األرباح الحقا ً.
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بنا ًء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع
والسنوي من العام المالي 2019م والربع األول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره ( )7,918,450لاير سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه نظير عضويتهم واألعمال
التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس اإلدارة للفترة من  1يناير 2018م وحتى  31ديسمبر 2018م.
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق
والصرف وفقا ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها،
وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة ،وذلك بقيمة قدرها ( )820,050لاير .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )820,050لاير،
علما ً بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا صالح علي العثيم مصلحة فيها،
وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين ،وذلك بقيمة قدرها ( )473,584لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها
في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )473,584لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة ،بقيمة قدرها
( )51,355,265لاير .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )51,355,265لاير ،علما ً بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقود استئجار عدد ( )2سوبر ماركت ولمدد
مختلفة ،بقيمة قدرها ( )4,369,140لاير في السنة ،علما ً بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.

امتناع

13

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /عبد العزيز عبد
هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها ( )59,925,596لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم
احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )59,925,596لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

امتناع

14

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات
الشقيقة ولمدة سنة بقيمة قدرها ( )230,265لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ
( )230,265لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

امتناع

أكاديمية العثيم

15

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة ،بقيمة قدرها
( )1,174,913لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )1,174,913لاير ،وال توجد
شروط تفضيلية في هذا التعامل.

امتناع

16

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا صالح علي العثيم
ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة
سنة ،والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد هللا العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار ،بقيمة قدرها ( )3,167,473لاير ،علما ً
بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )3,167,473لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

امتناع

17

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا
صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة سنة،
بقيمة قدرها ( )1,970,473لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )1,970,473لاير ،وال
توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل

امتناع

18

التصويت علـى األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبـــد هللا العثيم لالستثمار والــتي لرئيس مجلس اإلدارة المكرم /عبد هللا صالح علي العثيم
ونائب رئيس المجلس المكرم /فهد عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات
كهرباء لوحات إعالنية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة ،بقيمة قدرها ( )4,415,230لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت
قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )4,415,230لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.

امتناع

19

20

21

22

23

24

25

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /عبد العزيز عبد
هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدد مختلفة وبقيمة قدرها ( )2,177,713لاير ،وقد بلغت قيمة التعامل
للعام 2018م مبلغ ( )2,177,713لاير ،علما ً أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامالت.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير
مباشر بنسبة ( )%55من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات
عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها ( )2,708,046لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ
( )2,708,046لاير ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين ثمرات القصيم “شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس
اإلدارة المكرم /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها ( )751,084لاير ،علما ً
بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة العثيم القابضة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس اإلدارة
المكرم /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها ( )272,859لاير ،علما ً بأن
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة ،وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /بندر ناصر حمد التميمي
مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي لالستثمار بإيجار سنوي قدره ( )5,562,500لاير ولمدة سنة ،حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م
مبلغ ( )5,562,500لاير ،علما ً أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة ( )55%من رأسمالها
والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة فيها ،وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها
( )130,430,946لاير ،علما ً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة .وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ ( )130,430,946لاير ،وال توجد
شروط تفضيلية في هذا التعامل.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس اإلدارة المكرم /صالح محمد صالح العثيم مصلحة فيها،
وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثالث سنوات بإجمالي قيمة إيجارية قدرها ( )673,000لاير ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ
( )673,000لاير ،علما ً أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

امتناع

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت)

تاريخ االجتماع

18/4/2019

الموقع

التصويت

#
1
2
3

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

نعم
نعم
نعم

4

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع  1.5لاير للسهم الواحد تمثل نسبة  %15من رأس المال
بإجمالي مبلغ وقدره  106,750,002لاير على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق .علما ً بأنه سيتم توزيع األرباح بتاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م.

نعم

5

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

نعم

6

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس اإلدارة م /وفاء هاشم
زواوي-عضو غير تنفيذي , -أ /عالء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي -مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص
بها لعام قادم .علما ً بأن التعامالت لعام 2018م بلغت  44,381لاير .وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .

7
8

الموافقة على اشتراك عضو مجلس اإلدارة عالء الدين رياض سامي في عمل منافس من خالل شركتي وارد للنقل المحدودة  ,وارد للخدمات السريعة
المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين .والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية
إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال).
الموافقة على صرف مبلغ  1,911,198لاير كمكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

9

الموافقة على تعيين مكتب إرنيست ويونغ كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م ومقابل أتعاب سنوية  591ألف لاير.

10

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع طبقا
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

امتناع

امتناع
نعم
امتناع

نعم

فندق هيلتون جدة

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة ريدان الغذائية

التصويت

#
1
2

تاريخ االجتماع

21/04/2019

الموقع

بقاعة فرح  2لإلحتفاالت

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 2019-04-21م وتنتهي في 2022-04-20م (عدد ثمانية
أعضاء) (مرفق نموذج رقم  1السيرة الذاتية للمرشحين).
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في 2019-04-21م ولمدة ثالثة سنوات للسادة

تم التصويت بعد االطالع على السير الذاتية
امتناع

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

الشركة السعودية للخدمات الصناعية(سيسكو)

التصويت

#
1
2
3
4
5

تاريخ االجتماع

05/07/2019

الموقع

فندق البالد

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  ،وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث
والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م و الربع االول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

نعم
نعم
نعم
مكتب إرنست آند يونغ  E&Yبمبلغ  230,000لاير سعودي
نعم

6

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع  0.40لاير لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره  32.640.000لاير ما يمثل نسبته  %4من رأس
المال على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز اإليداع في
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح خالل  15يوما ً من تاريخ استحقاق هذه األرباح.

نعم

7

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركاتها التابعة ،شركة محطة بوابة البحر األحمر والشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها  %14.69من رأسمال شركة
سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة السيد /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد مالك
شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر األحمر و عضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا
زينل على رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة  ،ورئيس مجلس االدارة للشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)  ،و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر األحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة
سيسكو .إن مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م هو  3.96مليون لاير سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تمتلك ما نسبته  %24من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة
بين شركات المجموعة ( مرفق ).

امتناع

8

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل
للصناعات المحدودة) علما ً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها  %14.69من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس
االدارة السيد /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد مالك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس
إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر األحمر  ،والسيد /عامر عبد هللا زينل على رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء
مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ,وعضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر األحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ،ان مبلغ تلك
المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها  9.41مليون لاير وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر األحمر ( مرفق ).

امتناع

9

التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة
العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) دون أي شروط تفضيلية  ،علما ً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها
 14.69%من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس االدارة السيد /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد
مالك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل على رضا (غير تنفيذي) (
مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء مجلس اإلدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة ,ورئيس مجلس االدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ،ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها  0.24مليون لاير وتتمثل في
معامالت لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ( مرفق ).

امتناع

10

التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة
الكابالت السعودية (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) ودون أي شروط تفضيلية  ،علما ً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها
 14.69%من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس االدارة السيد /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد
مالك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو و عضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل على رضا (غير تنفيذي)
( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ,ورئيس مجلس االدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ,كما أن لعضو مجلس االدارة السيد /عدنان ميمني (غير تنفيذي) ( مصلحة
غير مباشرة ) وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابالت السعودية وأيضا ً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو ،ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م
بقيمة قدرها  0.36مليون لاير سعودي وهي عبارة عن معامالت لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة لوجي بوينت ( مرفق ).

امتناع

11
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التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وعلي رضا للسياحة والطيران فرع شركة
الحاج عبدهللا علي رضا وشركاءه المحدودة ودون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (
مصلحة غير مباشرة ) باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر
األحمر .ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها  0.13مليون لاير سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر
األحمر ( مرفق ).
التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة
سيسكو) دون أي شروط تفضيلية  ،والتي لعضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل على رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره نائب
رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضا ً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة ،ان مبلغ تلك المعاملة للعام 2018م بقيمة قدرها 7.29
مليون لاير وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح ( مرفق ).
التصويت على االعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاءه
المحدودة (القسم الفني) دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس االدارة األستاذ /محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة )
باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر األحمر .ان مبلغ تلك المعاملة للعام
2018م بقيمة قدرها  0.04مليون لاير سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر األحمر ( مرفق ).

امتناع

امتناع

امتناع

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
الشركة

شركة المراكز العربية

التصويت

#

1

تاريخ االجتماع

27/10/2019

الموقع

التصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (والتي يمكن إصدارها محليًا و/أو دوليًا وبأي عملة) تماشيا ً مع السياسة
الطويلة األمد بنقل الشركة إلى تمويل عن طريق السوق أكثر مرونة وغير مضمون ،ومنح مجلس اإلدارة صالحيات عامة وغير مشروطة التخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة ،إما مباشرة أو عن طريق التفويض ،والتخاذ أي قرار وإجراء والتفاوض والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون
ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة ،والتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك بنا ًء على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية ،وذلك دون الرجوع إلى
الجمعية العامة للمساهمين.

نعم

فندق ألوفت

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎطﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
ﻣﻊ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
واجهة الرياض ،طريق المطار
ص.ب ٩٢٨٧٦
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مالكي وحدات صندوق صائب للشركات السعودية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق صائب للشركات السعودية )"الصندوق"( ،المدار من قبل شركة اﻻستثمار لﻸوراق
المالية والوساطة )"مدير الصندوق"( والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ،وقوائم الدخل
الشامل ،والتغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في
ذلك التاريخ ،واﻹيضاحات المرفقة مع القوائم المالية ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات
التفسيرية اﻷخرى.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما في ٣١
ديسمبر ٢٠١٩م ،وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الصندوق وفقًا
لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما وفينا أيضًا
بمتطلبات سلوك وآداب المهنة اﻷخرى وفقًا لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
سا لرأينا في المراجعة.
لتوفير أسا ً
مسؤوليات مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق عن القوائم المالية
إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل ،وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وﻻئحة
صناديق اﻻستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية ،وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق
ضرورية ،لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقدير قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن
اﻹفصاح بحسب مقتضى الحال ،عن اﻷمور ذات العﻼقة باﻻستمرارية ،واستخدام أساس اﻻستمرارية في المحاسبة ،ما لم
تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته ،أو ليس هناك خيار واقعي بخﻼف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة ،أي مجلس إدارة الصندوق ،هو المسوؤل عن اﻹشراف علي عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك
في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة ل كي بي ام جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية .جميع الحقوق محفوظة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مالكي وحدات صندوق صائب للشركات السعودية )يتبع(

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش
عال من التأكيد ،إﻻ أنه ليس ضمانًا
أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائ ًما
عن تحريف جوهري عندما يكون موجودًا .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن
بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات اﻻقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس
هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني
ونحافظ على نزعة الشك المهني خﻼل المراجعة .وعلينا أيضًا:


تحـديد مخـاطر التحريفـات الجوهرية في القوائم المـاليـة وتقـديرها ســـــوا ًء بســــبـب غش أو خطـأ ،وتصـــــميم وتنفيـذ
أسـاسـا لرأينا .ويعد
إجراءات مراجعة اسـتجابة لتلك المخاطر ،والحصـول على أدلة مراجعة كافية ومناسـبة لتوفير
ً
خطر عدم اكتشــــاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ﻷن الغش قد ينطوي على
تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.



الحصــول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصــلة بالمراجعة ،من أجل تصــميم إجراءات مراجعة مناســبة للظروف،
وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالصندوق.



تقويم مدى مناسـبة السـياسـات المحاسـبية المسـتخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسـبية واﻹفصـاحات ذات العﻼقة
التي قام بها مدير الصندوق.



اسـتنتاج مدى مناسـبة اسـتخدام مدير الصـندوق ﻷسـاس اﻻسـتمرارية في المحاسـبة ،واسـتنادًا إلى أدلة المراجعة التي
تم الحصـول عليها ،ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عﻼقة بأحداث أو ظروف قد تثير شـكا ً كبيرا ً بشـأن قدرة
الصـندوق على البقاء كمنشـأة مسـتمرة .وإذا َخلُصـنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،فإننا مطالبون بأن نلفت اﻻنتباه
في تقريرنا إلى اﻹفصـاحات ذات العﻼقة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اﻹفصـاحات غير كافية ،فإننا
مطالبون بتعديل رأينا .وتســـتند اســـتنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصـــول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع
ذلك ،فإن اﻷحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.



تقويم العرض العـام ،وهيكـل ومحتوى القوائم المـاليـة ،بمـا في ذلك اﻹفصــــ احات ،وما إذا كانت القوائم المـاليـة تعبر
ً
عادﻻ.
عن المعامﻼت واﻷحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق عرضًا

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة
للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خﻼل مراجعة الصندوق.
عن  /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

هاني بن حمزة بن أحمد بديري
رقم الترخيص ٤٦٠
التاريخ ١ :إبريل ٢٠٢٠م
الموافق ٨ :شعبان ١٤٤١هـ

٢

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ۲۰۱۹م

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

۹
۱۰

ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

۷۳۷٬۳۰۸
۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷
۳٤٬٦۷۷٬۳۱٥

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۱٬۲٥٦٬۱۳۰
۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰
۲۷٬۸۱٥٬۹٥۰

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

۱٤ ،۱۲

٥٤٬۹۰۸
۸۷٬۲٥۹
۱٤۲٬۱٦۷

٤٥٬٤۸٥
۷٦٬۳۷٦
۱۲۱٬۸٦۱

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات

۳٤٬٥۳٥٬۱٤۸

۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹

وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة )ﺑﺎﻟﻌﺪد(

۲٥٥٬٤۸٤

۲٥۳٬٤۸٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ وﺣﺪة )﷼ ﺳﻌﻮدي(

۱۳٥٫۱۸

۱۰۹٫۲٥

أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۲۰ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

۳

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

اﻟﺪﺧﻞ
دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
رﺑﺢ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ

۱۱

۱٬۰۸۰٬۷۷۸
٦٬۳۷٥٬۸۰۷
۷٬٤٥٦٬٥۸٥

۹۹۱٬۹۳٦
۱۱٦٬۸۱۷
۱٬۱۰۸٬۷٥۳

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
)(٥٤۹٬۲٤۳
)(۳۱٬٥۱٤
)(۲٥۲٬۸۸٦
)(۸۳۳٬٦٤۳

)(٤۹٦٬٦۱٦
)(٥٬۳۲٤
)(۱٥۳٬۸۹۸
)(٦٥٥٬۸۳۸

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٦٬٦۲۲٬۹٤۲

٤٥۲٬۹۱٥

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

--

--

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٦٬٦۲۲٬۹٤۲

٤٥۲٬۹۱٥

۱٤ ،۱۲

أﺗﻌﺎب إدارة
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

۱۳

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۲۰ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٤

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹

۲٦٬۲۲٥٬۸۹٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٦٬٦۲۲٬۹٤۲

٤٥۲٬۹۱٥

اﺷﺘﺮاﻛﺎت واﺳﺘﺮدادات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات:
إﺻﺪار وﺣﺪات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺮداد وﺣﺪات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات

۱٬٤۰۳٬۹۷۲
)(۱٬۱۸٥٬۸٥٥
۲۱۸٬۱۱۷

۳٬٦۱٥٬۸۸٦
)(۲٬٦۰۰٬٦۰٦
۱٬۰۱٥٬۲۸۰

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۳٤٬٥۳٥٬۱٤۸

۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات )ﺑﺎﻟﻌﺪد(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲٥۳٬٤۸٥

۲٤٥٬۳۹۲

وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
وﺣﺪات ﻣﺴﺘﺮدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات

۱۱٬٤۷۷
)(۹٬٤۷۸
۱٬۹۹۹

۳۱٬٤٤۲
)(۲۳٬۳٤۹
۸٬۰۹۳

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲٥٥٬٤۸٤

۲٥۳٬٤۸٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۲۰ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٥

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

إﯾﻀﺎﺣﺎت

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
٦٬٦۲۲٬۹٤۲

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٤٥۲٬۹۱٥

ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻟـ:
دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

۱۱

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(/اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

)(۱٬۰۸۰٬۷۷۸
)(٦٬۳۷٥٬۸۰۷
)(۸۳۳٬٦٤۳
)(۱٬۰۰٤٬۳۸۰
۹٬٤۲۳
۱۰٬۸۸۳
)(۱٬۸۱۷٬۷۱۷
۱٬۰۸۰٬۷۷۸
)(۷۳٦٬۹۳۹

)(۹۹۱٬۹۳٦
)(۱۱٦٬۸۱۷
)(٦٥٥٬۸۳۸
)(۲٥٦٬۲۷۳
٤۱٬۷۱۰
۱۲٬٥۷٦
)(۸٥۷٬۸۲٥
۹۹۱٬۹۳٦
۱۳٤٬۱۱۱

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار وﺣﺪات
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

۱٬٤۰۳٬۹۷۲
)(۱٬۱۸٥٬۸٥٥
۲۱۸٬۱۱۷

۳٬٦۱٥٬۸۸٦
)(۲٬٦۰۰٬٦۰٦
۱٬۰۱٥٬۲۸۰

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺺ(/اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

)(٥۱۸٬۸۲۲

۱٬۱٤۹٬۳۹۱

ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۹

۱٬۲٥٦٬۱۳۰

۱۰٦٬۷۳۹

ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۹

۷۳۷٬۳۰۸

۱٬۲٥٦٬۱۳۰

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۲۰ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٦

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۱

ﻋﺎم
ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )"اﻟﺼﻨﺪوق"( ھﻮ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻔﺘﻮح ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎطﺔ )"اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل" أو "ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق"( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﺒﻨﻚ"( واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ )"ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات"( .ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۳أﺑﺮﯾﻞ
۲۰۰٥م.
ﯾﮭﺪف اﻟﺼ�����ﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺴ�����ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳ�����ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﺳ�����ﮭﻢ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﯾﻨﻌﻜﺲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة.
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل ھﻲ ﻣﺪﯾﺮ ووﺳﯿﻂ اﻟﺼﻨﺪوق .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۲رﺟﺐ
۱٤۳۹ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲۹ﻣﺎرس ۲۰۱۸م( ،ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ"( أﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل أﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

.۲

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ
ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﻼﺋﺤﺔ"( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۳ذو اﻟﺤﺠﺔ ۱٤۲۷
ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٤دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۰٦م( واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ )" اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱٦ﺷﻌﺒﺎن  ۱٤۳۷ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ۲۳ﻣﺎﯾﻮ ۲۰۱٦م( ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٦ﺻﻔﺮ  ۱٤۳۸ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٦ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۲۰۱٦م(.

.۳

اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ وﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺻﻨﺎدﯾﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

.٤

أﺳﺲ اﻟﻘﯿﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪأ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ درﺟﺔ ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ.

.٥

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق .ﺗﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻗﺮب ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

۷

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.٦

اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺄﺛﺮ ﻻﺣﻖ.

.۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

.

)أ(

إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات
دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم دﻓﻌﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح .ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة؛ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﻮاﻓﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺑﻨﺪ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ )إن وﺟﺪت( ،وﻟﻜﻦ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ودﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.
ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ.

)ب( ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
اﻟﻮﺣﺪات.

)ج(

اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى

)د(

اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ُﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ أي
زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ .ﺗُﻌﺪ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺠﻨﺐ ﻟﮭﺎ أي ﻣﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

۸

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

)ھـ( ﻣﺨﺼﺼﺎت

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺣﻜﻤﻲ( ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
وﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎ ً ﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام وﯾﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﻮرة
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﮫ.

)و(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ

ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺪاول ،وھﻮ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻨﺪوق طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ.
ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻊ إﺛﺒﺎت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا/ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ أو إﺻﺪارھﺎ.

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮطﯿﻦ أدﻧﺎه وﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة:
 ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
 ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎواﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮطﯿﻦ أدﻧﺎه وﻻ ﯾﺼﻨﻒ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
 ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﺑﯿﻊﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ؛ و
 ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞاﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.
ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
أن ﯾﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

۹

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

)و(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل

ﯾﺠﺮي ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼ�����ﻨﺪوق ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ً ﻟﻠﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�����ﺘﻮى اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺸ����ﻜﻞ أﻓﻀ����ﻞ طﺮﯾﻘﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻺدارة .ﺗﺘﻀ����ﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أُﺧﺬت ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺴ��ﯿﺎﺳ��ﺎت واﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﺸ��ﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﺴ��ﯿﺎﺳ��ﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹدارةﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴ����ﺎب إﯾﺮادات ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺳ����ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪدة ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات؛
 ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ طﺮﯾﻘﺔ أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﺼﻨﺪوق؛ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل )واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿ������ﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل( وﻛﯿﻔﯿﺔإدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ؛
 ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪﯾﺮي اﻷﻋﻤﺎل  -ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺴ������ﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪارة أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎتاﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ و
 ﺗﻜﺮار ﺣﺠﻢ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴ������ﺎﺑﻘﺔ ،وأﺳ������ﺒﺎب ھﺬه اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸ������ﺄن ﻧﺸ������ﺎط اﻟﻤﺒﯿﻌﺎتاﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .إﻻ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻧﺸ������ﺎط اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻋﺰﻟﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداءھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ������ﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎﺳ�����ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ�����ﺎرة ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺤﺼ�����ﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻻ ﯾﺘﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻟﺒﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة

ﯾﻌﺮف "اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻ������ﻠﻲ" ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ .ﺗﻌﺮف
ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢّ ،
"اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ/اﻟﻔﺎﺋﺪة" ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﻗﺮاض اﻷ ﺳﺎ ﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ )ﻣﺨﺎطﺮ اﻟ ﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻ��ﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺼ��ﻨﺪوق ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸ��ﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة .وھﺬا ﯾﺸ��ﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ ﺷ��ﺮط ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ
ﺗﻮﻗﯿﺖ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴ������ﺘﻮﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸ������ﺮط .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﯾﺄﺧﺬ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛
ﺷﺮوط اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻤﺪﯾﺪ؛
اﻟﺸ������ﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼ������ﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة )دون ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدات(؛ و
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪل اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد  -إﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪوري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼ������ﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻲ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼ������ﻨﺪوق ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮذج
أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
۱۰

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

)و(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت

ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )أو ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي وﻻ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات )أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ( وﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ) (۱اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﻮﺟﻮدات
ﺟﺪﯾﺪة ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً أي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ( و ) (۲أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،وﻟﻜﻨﮫ
ﯾﺤﺘﻔﻆ إﻣﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ أو ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ.
إن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﯿﻊ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮھﺮي وﯾﻘﻮم ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻘﺪر ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺪر ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ.
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﺔ أو إﻟﻐﺎء أو اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.

اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى
اﻟﻔﺮع اﻟﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﺪاول اﻟﺼﻨﺪوق.

)ز(

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

"اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ" ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ أو ،ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻷداء.
ﯾﻘﻮم اﻟﺼ��ﻨﺪوق ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﺴ��ﻌﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴ��ﻮق اﻟﻨﺸ��ﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮھﺎ .ﯾﺘﻢ
ﻛﺎف ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴ�����ﻮق ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳ�����ﻮق ﻧﺸ�����ﻄﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻜﺮر وﺣﺠﻢ
ِ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺳ��ﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺳ��ﺎس ﻣﺴ��ﺘﻤﺮ .ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺼ��ﻨﺪوق اﻷدوات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳ��ﻮق ﻧﺸ��ﻄﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴ��ﻌﺮ اﻹﻏﻼق
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاول اﻷداة ﻓﯿﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.

۱۱

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۷
)ح(

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

إن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺄﺧﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
ﯾﻘﻮم اﻟ ﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘ ﺴﻠ ﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث
ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.

)ط(

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

)ي(

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد

ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺗﺪاول وﻟﺪى أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
اﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ذات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ إدارة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ.

ﯾﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات.
ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﺼﺪرة .ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺗﺨﻮل ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﺣﺎﻣﻠﯿﮭﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻟﮭﺎ ﺷﺮوط وظﺮوف ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال ﻧﻘﺪًا ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮداد وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق؛
ﺗًﺼﻨﱠﻒ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى؛
ﺟﻤﯿﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى ﻟﮭﺎ ﺳﻤﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ؛
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺮداد ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ،ﻻ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷداة ﻋﻠﻰ أي ﺳﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ؛ و
إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻸداة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮھﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة،
أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء.

.۸

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة

)أ( اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﻔﺴﯿﺮات ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ،
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
إن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ:

۱۲

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

.۸

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ/اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت

اﻟﺒﯿﺎن

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۱٦
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۳
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۲۸

ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ دورة
۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱۹
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۳و  ۱۱وﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ۱۲و ۲۳

إن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

)ب( اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ

ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺎ ،إﻻ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ/اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات

ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺎﻟﻲ

اﻟﺒﯿﺎن

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ۱وﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۸
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۱۷

.۹

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۲م

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻧﻘﺪ ﻟﺪى أﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

۷۳۷٬۳۰۸

۱٬۲٥٦٬۱۳۰

 .۱۰اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﮭﻢ:

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷

۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰

۱۳

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱۰اﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺴﻨﺪات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻋﻘﺎرات
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

۹٬۱۷۹٬۱۲۰ ۷٬۷۰۸٬٤۸۰ ۹٬۷٥۳٬۲٤۹ ۸٬۹۸٥٬۷۰۰
۸٬۸۱۳٬۲۰۷ ۸٬۹۲٤٬۳۷۰ ٥٬٤٤٤٬۰۱٤ ٥٬۹۰۹٬۲٥٤
٥٥۱٬۱۰۰
٥٤٤٬٥۰۰ ٤٬٦٤٦٬٥۲۳ ٤٬۳۰۰٬۰٥۷
--- ٤٬۲۲۹٬٤۲۰ ۳٬۸۳۳٬٤۹۸
۳٬۱۱٦٬۸۳۸ ۳٬۲۷۷٬۱۷۷ ۳٬٤۳۷٬٦۸۹ ۳٬۱۷۷٬۰۷۸
٥٤۱٬۱٤٦
٦۰٤٬٦٤٥ ۲٬٥۷٥٬۳٦۰ ۲٬٤۸۲٬۲۰۷
۲٬۲۳۹٬۷٦٦ ۲٬٥۹۰٬٥۳۷ ۱٬٤۱۸٬٦٤۰ ۱٬۳۰۹٬۱۷٦
۱٬۱۳۷٬۷۸٦
۹۹٥٬٦۰۱
۹٦۳٬۲٥۲
۹۹٦٬۹٤٦
--۷۷۲٬٥٦۰
۸۹۹٬٥٤۹
٦٥۹٬۷٦۷
٥۹۳٬۰۰۸
٦۹۹٬۳۰۰
٦۲۹٬۰۹۰
۳۲۱٬۰۹۰
۳۰٥٬٦٤۲
--۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰ ۲٥٬٥٤۳٬۹٦۰ ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷ ۳۲٬٥۲۲٬٥٥٥

ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

 .۱۱رﺑﺢ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
٤٬۹٥۸٬۳٥٥
۱٬٤۱۷٬٤٥۲
٦٬۳۷٥٬۸۰۷

رﺑﺢ)/ﺧﺴﺎرة( ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
رﺑﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺻﺎﻓﻲ

 .۱۲أﺗﻌﺎب إدارة

)(۸۹۹٬۰٤۳
۱٬۰۱٥٬۸٦۰
۱۱٦٬۸۱۷

وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪﻓﻊ أﺗﻌﺎب إدارة إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﺎدل  ٪۱٫۷٥ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪۰٫٤۰ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.

 .۱۳ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
أﺧﺮى
۱٤

۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

۱۳۳٬۳۲۲
٤۷٬٥۰۰
۳۰٬۷٥۰
٥٬۳۰۰
۳٦٬۰۱٤
۲٥۲٬۸۸٦

٤۱٬۹۹٦
٥۹٬٥۳٦
۲۱٬٥۰۰
۳٬۷۷۰
۲۷٬۰۹٦
۱٥۳٬۸۹۸

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱٤اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ .ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺘﮫ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
 أﺗﻌﺎب إدارة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت أوراقﻣﺎﻟﯿﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

۱۳۳٬۳۲۲

٤۱٬۹۹٦

٥٬۳۰۰

۳٬۷۷۰

طﺒﯿﻌﺔ اﻷرﺻﺪة

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

 -أﺗﻌﺎب إدارة داﺋﻨﺔ

٥٤٬۹۰۸

٤٥٬٤۸٥

 أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوقﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

٥٬۳۰۰

۳٬۷۷۰

 أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارةاﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل
ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ۳۱
دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
٤۹٦٬٦۱٦ ٥٤۹٬۲٤۳

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻂ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺑﺎﻟﻌﺪد(:
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

٥٤٬۰۰۰

٥٤٬۰۰۰

 .۱٥ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎت ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

۷۳۷٬۳۰۸
-۷۳۷٬۳۰۸

-۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷
۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٥٤٬۹۰۸
۸۷٬۲٥۹
۱٤۲٬۱٦۷
۱٥

----

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱٥ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

۱٬۲٥٦٬۱۳۰
-۱٬۲٥٦٬۱۳۰

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٤٥٬٤۸٥
۷٦٬۳۷٦
۱۲۱٬۸٦۱

ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة

-۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰
۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰

----

 .۱٦إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ

ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ .ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ .ﺗﺸﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﯾﺴﻤﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ أي اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
واﻷھﺪاف .ﺗﺸﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وھﻲ :اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻨﻈﻢ واﻷﺷﺨﺎص
واﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وظﯿﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وھﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وظﯿﻔﯿﺎ ﻋﻦ إدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وإدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.
ﯾﻌﺪ ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﯾﺸﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق وھﻮ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق؛ و -ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

إطﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ

ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ ﻧﺤﻮ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺗﺪاول(.
ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﻤﺎﺷﯿًﺎ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻮﻣﻲ .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻹﻋﺎدة
ﺗﻮازن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﺎﺷﯿًﺎ ﻣﻊ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة طﺮف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ أو ﺗﻌﮭﺪاﺗﮫ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ.

۱٦

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱٦إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﯾﺘﺒﻊ(

ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ رﺻﯿﺪه اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺪاول واﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﺪى أﻣﯿﻦ
اﻟﺤﻔﻆ .ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺠﻤﯿﻊ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ،وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﻄﺎع.
إن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻤﺨﺎطﺮ "اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى" ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺨﺎطﺮ أﻋﻠﻰ
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺤﺪدة.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﯿﮭﺎ ﻣﻊ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق.
ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ" .ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ" ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾًﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ،ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺳﯿﻂ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻗﺪ أوﻓﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ:

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

۷۳۷٬۳۰۸

۱٬۲٥٦٬۱۳۰

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق أي آﻟﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ داﺧﻠﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ .ﯾﺘﻢ إدارة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎطﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ووﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻷﺧﺮى .ﯾﺘﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻷﺧﺮى.

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ

ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻢ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  .۹ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،
ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﺪاد ﻧﻘﺪا ً أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى.
ﯾﮭﺪف ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺿﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ داﺋﻤﺎ ً اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ،
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻮﺣﺪات ،دون ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أو
ﺗﻌﺮض ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺗﻨﺺ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎت واﺳﺘﺮدادات اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻮﻣﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
ﯾﺮاﻗﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ.
ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﺪاول.
۱۷

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱٦إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

ﯾﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﺼﻨﺪوق أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻹدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أھﺪاف اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق.
ﯾﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺤﺪدة .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .إن ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺼﻨﺪوق ھﻲ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي .ﯾﺘﻢ إدراج ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻻ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ

ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق.
إن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات ذات اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  ٪۱۰ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺘﺎ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ داﺧﻠﯿًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق .ﯾﻘﻮم ﻣﻘﯿﺎس "ﺑﯿﺘﺎ" ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﻠﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( وﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ .ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮدي .إن ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﯾﻔﺘﺮض ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
۳٬۰٥٤٬٦۰۱
أو اﻟﺨﺴﺎرة

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲٬٤٤۳٬٥۰۳

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

٪۹٫۰۰

٪۸٫۸۲

ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  ٪۱۰أﺛﺮ ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه.

۱۸

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱٦إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺮاﻗﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺼﻮرة ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺤﺪدة ،إن وﺟﺪت .ﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء داﺧﻠﯿﺎ ً أو ﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﻟﺪى
ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻮق واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺴﻠﻮك إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﯾﮭﺪف اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺘﮫ وﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪات.
إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻓﺮﯾﻖ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﯾﺘﻢ دﻋﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات
ﻟﺪى ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

-

ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟـ
• اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت؛
• ﺗﺴﻮﯾﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
• اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ.
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة؛
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى؛
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﻂ طﻮارئ؛
اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ؛
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل؛ و
ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺠﺪﯾًﺎ.

 .۱۷اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﯿﺎس ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ أو ﺳﺪاده ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺤﺪد ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮاض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺳﺘﺘﻢ إﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،أو -ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،أي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.

۱۹

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱۷اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ً
ﺗﻔﻀﯿﻼ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻨﺪوق أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺪاول اﻷدوات أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﯿﻂ ﯾﻘﺪم اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق
ﻧﺸﻂ ﻷدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮق ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺧﺮى.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺗﺪاوﻟﮭﺎ وذات ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﺳﻌﺎر ﺿﺌﯿﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
وﺗﺘﻄﻠﺐ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق واﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ واﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداة ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أدﻧﺎه واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻘﯿﺎس:
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۱ﻣﺪﺧﻼت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻷدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۲ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
)اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر( .ﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام :أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻷدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺔ ،أو طﺮق ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۳ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات ذات طﺮق اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت
ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ذات أﺛﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداة .ﺗﺘﻀﻤﻦ
ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أدوات ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼت أو اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷدوات.
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳﻨﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ أﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ
ﺗﺪاول ﺳﻨﺪات اﻷﺳﮭﻢ ﺑﻨﺸﺎط وﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯾﺤﻠﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ
ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺟﻤﯿﻊ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أدﻧﺎه ﻣﺘﻜﺮرة.

۲۰

ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 .۱۷اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﺴﺘﻮى ۱
۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۳
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۲
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷

اﻟﻤﺴﺘﻮى ۱

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۳
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۲

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰

-

-

۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ أي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﻘﺎرب ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺔ ﻗﺼﺮ أﺟﻠﮭﺎ واﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻷﺧﺮى.

 .۱۸آﺧﺮ ﯾﻮم ﺗﻘﯿﯿﻢ
إن آﺧﺮ ﯾﻮم ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م )۲۰۱۸م ۳۱ :دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م(.

 .۱۹اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﺗم ﺗﺄﻛﯾد وﺟود ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﯾد (۱۹-ﻓﻲ أواﺋل ﺳﻧﺔ ۲۰۲۰م وﻗد اﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧدوق أن ھذا
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﻠﺐ وﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮر ،ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أﻧﮫ ﻣﻦ
اﻟﺣدث ھو ﺣدث ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻌدً .
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق.

 .۲۰اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﺻﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ  ۲۰رﺟﺐ ۱٤٤۱ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱٥ﻣﺎرس ۲۰۲۰م(.

۲۱

