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معلومات صندوق االستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للشركات السعودية.

أهداف الصندوق
تحقيق نمو على المدى الطويل من خالل االستثمار المنوع المتوافق مع معايير الشريعة اإلسالمية في األسهم المدرجة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي،
و االكتتابات األولية العامة ،والمنتجات االستثمارية قصيرة األجل  ،وصناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق المؤشرات المتبادلة  ETFالتي
تتبع مؤشرات األسهم السعودية.
هذا مع العلم أن التوجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

أهداف وسياسات االستثمار و ممارساته
-

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خالل االستثمار في األصول التالية:
•

األسهم المدرجة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي

•

االكتتابات األولية العامة في سوق المال السعودية

•

المنتجات االستثمارية قصيرة األجل

•

صناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع

-

صناديق المؤشرات المتبادلة ) (ETFالتي تتبع مؤشرات األسهم السعودية يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من المؤشر االرشادي من خالل مزيج من
استراتيجيات استثمار نشطة وغير نشطة .سيحدد المدير توزيع االستثمارات على فئات أصول مختلفة (النقد واألسهم) والقطاعات بشكل فعال معتبرا ظروف
السوق السائدة والنظرة المستقبلية في حدود القيود الموصوفة تحت سياسة االستثمار.

-

يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بــدال من توزيعه علــى المشــتركين  .قيمــة إعــادة

االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدة.
-

الحــد األعلى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،باســتثناء طلــب التمويــل مــن المديــر أو

تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات االسترداد.
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أداء الصندوق
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية (باللاير السعودي)
أعلى سعر للوحدة
خالل سنة

أقل سعر للوحدة
خالل سنة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة

نسبة المصروفات

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

61.18

121,112

ال ينطبق

1..1%

2016

 16مليون

111.11

111.11

122,1.1

ال ينطبق

1...%

2011

 18مليون

1.8.61

111.81

.6.28

262,253

ال ينطبق

1.11%

2018

 27مليون

1...12

111.12

1...11

 .1سجل اآلداء
الصندوق

المؤشر

عام 1..6

-55.96%

-55.86%

عام 1...

34.98%

31.42%

عام 1.1.

13.13%

9.10%

عام 1.11

-2.69%

-1.69%

عام 1.11

14.38%

7.82%

عام 1.11

33.21%

23.33%

عام 1.12

-0.03%

-7.91%

عام 1.12

-7.96%

-17.70%

عام 1.18

12.80%

6.16%

عام 1.11

-4.77%

0.40%

عام 1.16

2.23%

7.45%

سنوي ()%
االجمالي ()%

المؤشر

الصندوق

منذ التأسيس

9.25%

-34.12%

 2سنوات

1..8%

-13.1.%

 1سنوات

9.83%

14.53%

ســنة

2.23%

7.45%

سجل المصروفات التي
تحملها الصندوق خالل عام

لاير سعودي

%

رسوم إدارة

1.12%

2.8,818

رسوم اخرى*

..11%

..,11.

مصاريف التعامل

..12%

21,..8

ضريبة القيمة المضافة

..1.%

11,..8

إجمالي المصاريف

1.11%

822,616

الرسوم االخرى تشمل:
 .1أتعاب مراجع الحسابات
 .1الرسوم الرقابية.
 .1أتعاب مجلس إدارة الصندوق.
 .2رسوم النشر في تداول
 .2رسوم أتعاب الهيئة الشرعية
 .8رسوم إدارية
 .1رسوم الحفظ
** للمزيد من التفاصيل نرجو اإلطالع على القوائم المالية
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 .1اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

 .2تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي


اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 1.16




.1

االجتماع األول عقد يوم األحد بتاريخ 122. / .1 / 1.هـ ،الموافق 1.16 / .. / 1.م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
االجتماع الثاني عقد يوم الخميس بتاريخ 122. / .1 / 16هـ ،الموافق 1.16 / 11 / .8م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.

الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات:
االجتماع األول بتاريخ 8312 / 30 / 03م :






.8

االجتماع الثاني بتاريخ 8312 / 18 / 30م :








الموافقة على محضر االجتماع السابق
الموافقة على تعيين سكرتير مجلس إدارة صناديق االستثمار
استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية
استعراض تقارير المخاطر
استعراض تقارير االلتزام

الموافقة على محضر االجتماع السابق
الموافقة على تعيين سكرتير مجلس إدارة صناديق االستثمار
استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية
استعراض تقارير المخاطر
استعراض تقارير االلتزام

قرارات مجلس ادارة الصناديق لعام :1.16


الموافقة على إعادة تعيين كي بي ام جي ( )KPMGكمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من قبل المجلس.



الموافقة على تعيين الرياض المالية كأمين حفظ للصناديق المشرف عليها من قبل المجلس.



الموافقة على االكتتاب في شركة لجام .

 .2ال توجد أي تغييرات جوهرية خالل الفترة اثرت في أداء الصندوق.
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مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  12سبتمبر  2011م.
عنوان مدير الصندوق:
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa
معلومات آخرى :
 ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
 تم تعديل الشروط و أحكام و مذكرة المعلومات خالل عام  8312إلضافة أمين الحفظ المستقل  ،ضريبة القيمة المضافة  ،و تعديل أعضاء مجلس
إدارة الصندوق.
 مخالفات قيود االستثمار خالل الفترة
نوع المخالفة

تاريخ المخالفة

التسلسل المخالفة
1

تجاوز الحد قيود االستثمار الموضحة في الشروط واألحكام للمادة  21ز1-

تجاوز غير مقصود

 12سبتمبر1.16

1

تجاوز الحد قيود االستثمار الموضحة في الشروط واألحكام للمادة  21ز1-

تجاوز غير مقصود

 6أكتوبر 1.16

1

تجاوز الحد قيود االستثمار الموضحة في الشروط واألحكام للمادة  21ز1-

تجاوز غير مقصود

 1.نوفمبر 1.16

مالحظة :تجاوزغير مقصود يعني مخالفة قيود االستثمار او شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج سيطرة مدير الصندوق مثل (استرداد وحدات في
الصندوق أو ارتفاع  /انخفاض السوق المالي)،كما أن جميع المخالفات قد تم معالجتها من قبل مدير الصندوق عند اكتشافها.

أمين الحفظ
شركة الرياض المالية كأمين حفظ الصندوق .تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم  11-.1.1.الصادر من قبل هيئة
السوق المالية
عنوان أمين الحفظ:
الرياض المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ،11118 .الرياض 11212
المملكة العربية السعودية
هاتف+.88 112.61111 :
فاكس112.21222 .88+ :
www.riyadcapital.com
الموقع اإللكتروني
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ المدير بسجالت وحسابات متعلقة في األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المتعلقة بكل صندوق .العهدة المادية ألصول الصندوق تكون ألمين الحفظ
الذي يجوز له تعيين أمناء حفظ تابعين له في مختلف المواقع  /الدول.
ال تشمل مسؤوليات أمين الحفظ إبداء رأيه بالتالي :
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .1تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .1مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض.
كما يؤكد مدير الصندوق القائم بالمهام اإلدارية للصندوق بأنه قد قام باآلتي:
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .1تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
شهد االقتصاد السعودي تحسنا واضحا خالل عام  8102من التباطؤ الذي شهده
في عام  .8102حيث نما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  %1.1في عام 1.16
مقارنة مع انخفاض  %..2في العام السابق مدفوعا بزيادة اإلنفاق الرأسمالي
باإلضافة إلى خطة تحفيز القطاع الخاص ودعم المشاريع التي تستهدف رفع نسبة
مساهمه القطاع الغير نفطي.
كما حقق سوق األسهم السعودي أداءا ممتازا في عام  1.16مدعوما بقرارت
مؤشر مورغان ستانلي  MSCIو ومؤشر فوتسي راسيل  FTSEفيما يتعلق
بإدراج سوق األسهم السعودي ضمن مؤشراتهما الخاصة باألسواق الناشئة مما
ساهم في تدفق رؤوس أموال أجنبية نشطة استبقت قرار االدراج بلغت 2.8
مليار لاير سعودي  .هذا ومن األخبار المؤثرة التي شهدها سوق السعودي اندماج
البنك األول وبنك ساب متبوعا بإعالن اندماج البنك األهلي وبنك الرياض لتعزيز
القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
ومن جدير الذكر أن أسعار النفط قد تحسنت خالل عام  1.16ليكون معدل سعر
برميل النفط  11دوالر مقارنة مع  22دوالر في عام  1.11مما دعم أداء
شركات البتروكيماويات ثاني أكبر قطاع في السوق  .و تشير التوقعات الى ان
يستمر سعر النفط في نطاق أعلى من  1.دوالر للبرميل خالل العام .1.1.

استثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني

استثمارات مدير الصندوق) باللاير السعودي(

االسم و العنوان:
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه
شارع صالح الدين – برج كي بي ام جي

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

54,000

2,6..,861

الرياض  ، 11811المملكة العربية السعودية

القوائم المالية
تقرير مراجع الحسابات المستقل:
 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن هيئة المحاسبين
القانونيين وللتتماشى مع األحكام والمطبقة للوائح صناديق
االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط
واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع
النواحي الجوهرية ،المركز المالي للصندوق.
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يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم
إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية
السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق
المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
القوائم المالية متوفرة على:
موقع اإلستثمار كابيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ) تداول(
www.tadawul.com.sa
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إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت
وأن االداء السابق ليس بالضرورة دليال على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت
يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي
لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصال وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم
ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثماراضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءا على شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق في
بعض الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك
محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.
قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون اإلعالن ،لذاعلى المستثمرين أخذ المشورة المالية  ،او القانونية او الضريبية بشأن
اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لالطاع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار
والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار
ألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار كابيتال (في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعادة توزيعه او ارساله اونشره جزئيا او بالكامل بأي شكل
او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار كابيتال.

7

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

شركة األسمدة العربية السعودية

الشركة
#

تاريخ االجتماع

األجندة

19/03/2018

الموقع

فندق االنتركونتننتال
بمدينة الجبيل

التصويت

1

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 10/07/7102م.

موافق

2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 10/07/7102م.

موافق

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 10/07/7102م.

موافق

4

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 من العام المالي 7102م.والربع األول من عام 7102م,وتحديد أتعابه.

موافق

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 10/07/7102م.

موافق

6

التصويت على صرف مبلغ ( )000110111لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة
المالية المنتهية في 10/07/7102م.

موافق

7

التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 7102م بمبلغ
( )10700220222211لاير بواقع ( ),21لاير والتي تمثل ( )221%من القيمة االسمية للسهم
الواحد.

موافق

8

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 7102م
بقيمة ( )00404440444لاير بواقع ( )0لاير للسهم الواحد والتي تمثل ( )01%من 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 ،علماً بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ
17/10/7102م.

موافق

9

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام
7102م .مع تحديد تواريخ األحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من
هيئة السوق المالية.

موافق

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

بنك الجزيرة

الشركة
#

8

تاريخ االجتماع

األجندة

19/03/2018

الموقع

التصويت

1

التصويت على توصية مجلس اإلدارةزيادة رأس مال البنك من خمسة مليارات ومائتي مليون
( )1071101110111لاير سعودي إلى ثمانية مليارات ومائتي مليون ()2071101110111
لاير سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثالثة مليارات
( ) 1011101110111لاير سعودي .زيادة عدد أسهم البنك من خمسمائة وعشرين مليون
( )17101110111سهم إلى ثمانمائة وعشرين مليون ( )27101110111سهم وذلك عن طريق
طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ثالثمائة مليون ( )11101110111سهم جديد .سبب الزيادة:
تقوية قاعدة البنك الرأسمالية .باإلضافة إلى تمويل خططه التوسعية.وستكون أحقية الحصول
على حقوق األولوية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي
تض منت الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين بسجل مساهمي البنك بنهاية ثاني يوم تداول
يلي تاريخ انعقاد تلك الجمعية

موافق

2

التصويت على تعديل المادة ( )1من النظام األساسي الخاصة بأغراض الشركة

موافق

3

التصويت على تعديل المادة () 4من النظام األساسي الخاصة برأس المال لعكس الزيادة في
رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم () 0أعاله

موافق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

مقر الشركة
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9

4

التصوويت على تعديل المادة () 2من النظام األساسي الخاصة باصدار أسهم بأعلى من قيمتها
األسهم المملوكة باالشتراك

موافق

5

التصويت على تعديل المادة  01من النظام األساسي الخاصة بشهادات االسهم مرفق

موافق

6

لتصويت على تعديل المادة )) 00من النظام األساسي الخاصة بحجز االسهم وبيع االسهم
المحجوزة

موافق

7

التصويت على تعديل المادة )) 01من النظام األساسي الخاصة بزيادة رأس المال

موافق

8

التصويت على تعديل المادة  00من النظام األساسي الخاصة بأدوات الدين

موافق

9

التصويت على تعديل المادة )) 04من النظام األساسي الخاصة بانتهاء العضوية

موافق

10

التصويت على تعديل المادة )) 01من النظام األساسي الخاصة بصالحيات مجلس اإلدار

موافق

11

التصويت على تعديل المادة )) 02من النظام األساسي الخاصة باللجنة التنفيذية

موافق

12

التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام األساسي خاصة بلجنة المراجعة لتكون المادة

موافق

13

التصويت على تعديل المادة )) 11من النظام األساسي الخاصة بمكافئة أعضاء مجلس االدارة
مقابل حضورهم االجتماعات و تقرير مجلس االدارة السنوي بشوأن بيانات مكافئة أعضاء
مجلس االدارة مقابل حضورهم االجتماعات

موافق

14

التصوويت على تعديل المادة )) 10من النظام األساسي الخاصة بتعيين رئيس المجلس الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب أمين السر

موافق

15

التصويت على تعديل المادة )) 14من االنظام األساسي الخاصة بحضور جمعيات المساهمين

موافق

16

التصويت على تعديل المادة )) 12من النظام األساسي الخاصة بعقد الجمعية التأسيسية

موافق

17

التصويت على تعديل المادة )) 11من النظام األساسي الخاصووة بالنصاب القانوني في
الجمعية العامة العادية

موافق

18

التصويت على تعديل المادة )) 11من النظام األساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية
العامة غير العادية

موافق

19

التصويت على تعديل المادة )) 11من النظام األساسي الخاصة بشروط اتخاذ القرارات في
جمعيات المساهمين

موافق

20

التصوويت على تعديل المادة )) 14من النظام األساسي الخاصة بحق المساهمين في توجيه
االسئلة في الجمعيات العامة

موافق

21

التصويت على تعديل المادة )) 12من النظام األساسي الخاصة باإلجراءات المتبعة في الجمعية
العامة

موافق

22

التصويت على تعديل المادة )) 01من النظام األساسي الخاصة بالتقارير السنوية

موافق

23

التصويت على تعديل المادة )) 01من النظام األساسي الخاصة بتوزيع األرباح

موافق

24

التصويت على تعديل المادة )) 00من النظام األساسي الخاصة بأرباح األسهم

موافق

25

التصويت على تعديل المادة )) 04من النظام األساسي الخاصة بحل الشركة وتصفيتها

موافق

26

التصوويت على إعادة ترقيم مواد النظام األساسي نتيجة إلضافة المادة الجديدة الخاصة بلجنة
المراجعة

موافق

27

التصويت على الئحة السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بعضوية مجلس االدارة

موافق

28

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة.

موافق

29

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات و المكافمت

موافق

30

التصويت على اشتراك عضو مجلس االدارة الدكتورسعيد بن سعد المرطان في أعمال منافسة
ألعمال البنك حيث أنه يملك ما نسبته % 0من رأس مال شركة أديم المالية )وهي شركة
مرخص لها من قبل هيئة السووق ال مالية لممارسة أنشطة االوراق المالية( والتي تعتبر منافسة
ألعمال شركة الجزيرة لالسواق المالية المملوكة بالكامل للبنك والترخيص بها لعام قادم.

موافق

31

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين البنك و شركة الجزيرة كابيتال و التي اعضاء
مجلس إدارة البنك االس تاذ نبيل بن داود الحوشان و االستاذ محمد بن عبدهللا الحقباني مصلحة
فيها حيث أنهما أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال وهي عبارة عن تعديل اتفاقية
تقديم الخدمات المبرمة بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال علم بان اجمالي التعامالت في العام
السابق كانت )أربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف لاير

موافق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل
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أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

مصرف الراجحي

الشركة
#

10

تاريخ االجتماع

األجندة

25/03/2018

الموقع

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 7102م.

موافق

2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 7102م.

موافق

3

التصويت على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر
7102م.

موافق

4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر
7102م.

موافق

5

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 7102/12/07م بما تم توزيعه من أرباح على
المساهمين عن النصف األول من السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 7102م بواقع ( )021
لاير وبنسبة (  )% 01من رأس المال.

موافق

6

التصويت على توصي ة مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من
السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 7102م وقدرها  02141مليون لاير سعودي بواقع ()721
لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )%71من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة ،وبذلك
يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 7102م مبلغ وقدره
( )40110مليون لاير سعودي بواقع ( )0لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( )%01من
قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة .على أن تكون أحقية االرباح الموزعة لمساهمي
المصرف المسجلين لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية .علماً بأن
صرف األرباح سيكون بتاريخ 7102/10/11م( .مرفق).

موافق

7

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل
نصف سنوي أو ربع سنوي.

موافق

8

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة
المراجعة وااللتزام ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية األولية للربع األول والثاني
والثالث والقوائم المالية الختامية السنوية للعام المالي 7102م وتحديد أتعابهم.

موافق

9

التصويت على صرف مبلغ (  ) 102470201لاير سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء
مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء لجنة المراجعة وااللتزام نظير عضويتهم للفترة من  0يناير
7102م وحتى  10ديسمبر 7102م.

موافق

10

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  007110111لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية
المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  002110111لاير سعودي( .مرفق).

امتناع

11

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  1704410111لاير
سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  0101110111لاير
سعودي.

امتناع

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

مقر الشركة
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11

12

التصويت على األعمال 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 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  7102مبلغ 1201270127
لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ 4000010111
لاير سعودي.

امتناع

13

ا لتصويت على األعمال 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 ،وسيكو ن التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته سنة
واحدة حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  7102مبلغ  7101110111لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  7701110111لاير سعودي.

امتناع

14

التصويت على األعمال ا لتي ستتم بين المصرف و الشركة العربية لخدمات اإلنترنت
واالتصاالت 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 ع قد تقديم خدمات تحديث تقنية التخزين واألرشفة
والحفظ االلكتروني والترخيص بها لعام قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال
االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته أربع سنوات وبقيمة إجمالية متوقعه  2100000120لاير
سعودي.

امتناع

15

التصويت على األعمال 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 وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في
عام  7102مبلغ  1110111لاير سعودي.

موافق

16

التصويت على األعمال 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  1سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  7102مبلغ 0010111
لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية للتعامالت في عام  7102مبلغ  0010111لاير سعودي.

موافق

17

التصويت على األعمال 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
 01سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  7102مبلغ  7010107لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  7010107لاير سعودي.

موافق

18

التصويت على األعمال 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
 2سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  7102مبلغ  010111لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  010111لاير سعودي.

موافق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

12

19

التصويت عل ى األعمال 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 ع قد إيجار موقع جهاز صرف آلي والترخيص بها لعام
قادم ،وسيكون التعاقد على أساس شروط األعمال االعتيادية بدون مزايا تفضيلية ومدته 1
سنوات حيث بلغت قيمة التعامالت لعام  7102مبلغ  110111لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  110111لاير سعودي.

موافق

20

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  210111لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  210111لاير سعودي.

موافق

21

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  1110111لاير
سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  1110111لاير
سعودي.

امتناع

22

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  110111لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة
للتعامالت في عام  7102مبلغ  110111لاير سعودي.

موافق

23

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  110111لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة
للتعامالت في عام  7102مبلغ  110111لاير سعودي.

موافق

24

التصويت على األعمال 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 التعا قد 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
 7102مبلغ  402110222لاير سعودي وتبلغ القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام
 7102مبلغ  0101110111لاير سعودي.

امتناع

25

التصويت على األعمال 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  7102مبلغ  0002100220107لاير سعودي وتبلغ القيمة
اإلجمالية المتوقعة للتعامالت في عام  7102مبلغ  0011101110111لاير سعودي.

امتناع

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

26

التصويت بالموافقة على تعيين مجلس اإلدارة لعضوين في لجنة المراجعة وااللتزام في
المقعدين الشاغرين ،والذي تم بعد الحصول على الموافقة من الجهات اإلشرافية ،على أن
يعرض هذا التعيين على المساهمين في أقرب جمعية عامة للمصرف (مرفق سيرة ذاتية)،
والعضوان هما  :أ) األستاذ أمين بن فهد الشدي – رئيساً ب) األستاذ عبداللطيف بن علي
السيف – عضوا وبذلك يصبح تشكيل لجنة المراجعة وااللتزام للمصرف على الشكل التالي  :أ)
األستاذ أمين بن فهد الشدي  -عضو من داخل مجلس اإلدارة و رئيساً .ب) األستاذ عبداللطيف
بن علي السيف  -عضو من داخل مجلس اإلدارة .ج) األستاذ وليد بن عبدهللا تميرك  -عضو
من خارج مجلس اإلدارة .د) األستاذ فراج بن منصور ابو اثنين  -عضو من خارج مجلس
اإلدارة .ه) األستاذ عبدهللا بن علي المنيف  -عضو من خارج مجلس اإلدارة.

موافق

27

التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للمصرف للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ
7102/11/71م لمدة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ 7170/11/70م وسيكون التشكيل على
النحو التالي  :أ) معالي الشيخ  /عبدهللا بن محمد بن خنين ب) معالي الشيخ  /د .يوسف بن
محمد الغفيص ج) معالي الشيخ  /عبدالعزيز بن حمين الحمين د) فضيلة الشيخ  /أ.د .عبدهللا بن
ناصر السلمي ه) فضيلة الشيخ  /أ.د .صالح بن عبدهللا اللحيدان.

موافق

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

الطيار

الشركة
#

13

تاريخ االجتماع

األجندة

28/03/2018

الموقع

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 7102/07/10م.

موافق

2

التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 7102 /07/10م .

موافق

3

التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 7102 /07/10م .

موافق

4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 7102/07/10م

موافق

5

التصويت على تشكيل لجنة ال مراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  72/11/7102حتى
تاريخ  72/11/7170و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،و المرشحين هم
التالية اسمائهم  -0 :األستاذ /عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العياضي -7 .االستاذ /أحمد سامر
حمدي الزعيم -1 .الدكتور/صالح حمد الشنيفي-0 .الدكتورعبدهللا صايل العنزي

موافق

6

التصويت على تعيين مراجع /مراجعي 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 7102م والربع االول من العام المالي  7102وتحديد أتعابه.

امتناع

7

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاوالت
واالستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم
مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد
تقديم خدمات السفر بمبلغ  711ألف لاير شهريا والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد( .مرفق)

موافق

8

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابالت الرياض والتي لعضو
مجلس اإلدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة )
والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  11ألف لاير شهريا
والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

موافق

9

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربوريتد والتي
لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/عبدهللا بن ناصر الداود واألستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة
غير مباشرة فيها (طرف ذو عالقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير
سيارات حسب الطلب والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

موافق

10

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الشركة الوطنية للتنمية
الزراعية والتي لعضو مجلس اإلدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو
عالقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ  411ألف لاير
شهريا والتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

موافق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

مقر الشركة

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

11

التصويت بتفويض مجلس اإلدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي
الصندوق الخيري

امتناع

12

التصويت على اجازة أعمال مجلس االدارة من تاريخ  10/11/7102إلى تاريخ إنعقاد هذه
الجمعية.

موافق

13

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من
تاريخ 7102/11/72م حتى تاريخ 7170/11/72م وذلك باستخدام التصويت التراكمي

امتناع

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة
#

تاريخ االجتماع

األجندة

التصويت

1

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 7102/07/10م

موافق

2

التصويت على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 7102/07/10م

موافق

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 7102/07/10م

موافق

4

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  011مليون لاير سعودي
إلى  001مليون لاير سعودي بزيادة قدرها  %01بالتالي زيادة عدد األسهم من  01مليون سهم
إلى  00مليون سهم من خالل منح سهم مجاني لكل  01أسهم قائمة ،علما بأنه ستتم الزيادة في
رأس المال عن طريق رسملة  01مليون لاير سعودي من حساب األرباح المبقاة و نؤكد لكم أن
قرار توصية مجلس االدارة بإصدار أسهم منحة عوضا عن توزيع أرباح نقدية هدفه تقوية
رأس مال الشركة بالمحافظة على النقد وتحقيق خطط النمو .و سوف تكون أحقية األسهم
للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية و هو يوم الثالثاء بتاريخ 0012-2-00هـ
الموافق  7102-1-72م و الذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز اإليداع في
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

موافق

5

التصويت على تعديل المادة ( )2من نظام الشركة األساسي و المتعلق برأس مال الشركة

موافق

6

التصويت على تعديل المادة ( )11من نظام الشركة األساسي و المتعلق بالدعوة للجمعيات

موافق

7

التصويت على تعديل الفقرة ( )7من المادة ( )01من نظام الشركة األساسي و المتعلق بالوثائق
المالية

موافق

8

أعضاء مجلس اإلدارة إلى  .01التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و بين 8

موافق

16

التصويت على مشاركة عضو مجلس اإلدارة األستاذ /حسان بن عصام قباني بعمل مختص
بوساطة التأمين (عمل منافس) و الترخيص له لعام قادم

موافق

17

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 7102/07/10م.

موافق

18

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة
المراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام
المالي 7102م وتحديد أتعابه

موافق

19

التصويت على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

موافق

20

التصويت على سياسة المكافآت ،بعد وضعها كسياسة منفصلة عن الئحة الحوكمة الخاصة
بالشركة

موافق

21

التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

موافق

22

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت
أعضائها

موافق

23

التصويت على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت و تحديد مهامها و ضوابط
عملها و مكافآت أعضائها

موافق

24

التصويت على سياسة المسؤولية اإلجتماعية

موافق
أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

14

29/05/2018

الموقع

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

مقر الشركة

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

الشركة السعودية للعدد واألدوات (ساكو)

الشركة
#

تاريخ االجتماع

األجندة

13/05/2018

الموقع

مقر الشركة

التصويت

1

التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة

موافق

2

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في7102 -07-10م.

موافق

3

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ -07-10
7102م.

موافق

4

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 7102 -07-10م .

موافق

5

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 7102 -07-10م .

موافق

6

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة،
وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 7102م والربع األول
من العام 7102م وتحديد أتعابه.

موافق

7

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول من العام المالي  7102م
والبالغ  07مليون لاير بواقع ( )0221لاير حصة السهم الواحد وبنسبة  ٪0221من القيمة
اإلسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي  7102م والبالغ  14مليون لاير بواقع
( )021لاير حصة السهم الواحد وبنسبة  ٪01من القيمة اإلسمية للسهم.

موافق

8

أو ربع سنوي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي
واإلجراءات عن العام المالي 7102م وتحديد تاريخ اإلستحقاق والصرف وفقاً للضوابط
.التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

موافق

16

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكين
لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس اإلدارة
السيد طالل محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث ان لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد
إيجار متجر في جدة (شارع األندلس)  ،موقع بتاريخ  11/11/0011هـ ،الموافق
 7112/17/72م بين الشركة السعودية للعدد واالدوات و ورثة عبد هللا طه بخش ،لغاية
 7171/17/74م بمبلغ ( )707110111لاير سعودي والترخيص بها لعام قادم  ،علماً بأن مبلغ
التعامل خالل عام  7102كان ( )707110111لاير سعودي واليوجد شروط تفضيلية في هذا
التعامل

موافق

17

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد هللا طه بخش المالكين
لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس اإلدارة
الس يد طالل محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في
تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع األمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة
التحلية والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار
العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو بمبلغ ( )002210111لاير سعودي
والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مبلغ التعامل خالل عام  7102م هو ( )001070417لاير
سعودي إضافة إلى مبلغ ( )0010120لاير سعودي عن فترات سابقة  ،واليوجد شروط
تفضيلية في هذا التعامل

موافق

18

الموافقة على صرف م كافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 7102م بمبلغ
 001110111لاير.

موافق

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

بنك الجزيرة

الشركة
#
1

15

تاريخ االجتماع

األجندة

19/12/2018

الموقع

مقر الشركة

التصويت
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين ا لمرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ
اعتباراً من  10/10/7102م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في  10/07/7170م.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

تم ترشيح نفس أعضاء المجلس السابق

التقرير السنوي
لصندوق صائب للشركات السعودية
2018

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  10/10/7102م
ولمدة ثالثة سنوات تنتهي في  10/07/7170م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت
أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من:
2

موافق

-0فواز محمد الفواز.
-7طه محمد أزهري .
-1عادل سعود دهلوي.

16

3

التصويت على تعديل المادة ( )00من النظام األساسي الخاصة بتوزيع األرباح المرحلية.

موافق

4

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 ( )00من النظام األساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.

موافق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
)ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ(
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﻣﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

٩

١٬٢٥٦٬١٣٠
-

١٠٦٬٧٣٩
-

١٠

٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠
٢٧٬٨١٥٬٩٥٠

٢٦٬١٨٦٬٧٣٠
٢٦٬٢٩٣٬٤٦٩

٤١٧٬٧٠٤
١١٬٩٨٢
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨
٢٨٬٣٧١٬٢٧٤

١٢

٤٥٬٤٨٥
٧٦٬٣٧٦
١٢١٬٨٦١

٣٬٧٧٥
٦٣٬٨٠٠
٦٧٬٥٧٥

٥٬٨٤١
٦٢٬٩٣١
٦٨٬٧٧٢

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

٢٧٬٦٩٤٬٠٨٩

٢٦٬٢٢٥٬٨٩٤

٢٨٬٣٠٢٬٥٠٢

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭﺓ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(

٢٥٣٬٤٨٥

٢٤٥٬٣٩٢

٢٥٢٬٢٢٤

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ

١٠٩٫٢٥

١٠٦٫٨٧

١١٢٫٢١

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٢ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٣

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺭﺑﺢ/ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

١١

٩٩١٬٩٣٦
١١٦٬٨١٧
١٬١٠٨٬٧٥٣

٧٥٨٬٧٤٧
)(١٬٥٦٧٬٦٤٩
)(٨٠٨٬٩٠٢

ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ

١٢

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ

)(٤٩٦٬٦١٦
)(٥٬٣٢٤
)(١٥٣٬٨٩٨
)(٦٥٥٬٨٣٨

)(٤٦٥٬٣٠٧
)(٦٣٬٨٠٠
)(٥٢٩٬١٠٧

ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ)/ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٥٢٬٩١٥

)(١٬٣٣٨٬٠٠٩

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

-

-

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٤٥٢٬٩١٥

)(١٬٣٣٨٬٠٠٩

١٣

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٢ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٦٬٢٢٥٬٨٩٤

٢٨٬٣٠٢٬٥٠٢

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٤٥٢٬٩١٥

)(١٬٣٣٨٬٠٠٩

ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ:
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ/ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

٣٬٦١٥٬٨٨٦
)(٢٬٦٠٠٬٦٠٦
١٬٠١٥٬٢٨٠

٥٩٬٠٠٤
)(٧٩٧٬٦٠٣
)(٧٣٨٬٥٩٩

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٧٬٦٩٤٬٠٨٩

٢٦٬٢٢٥٬٨٩٤

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٤٥٬٣٩٢

٢٥٢٬٢٢٤

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

٣١٬٤٤٢
)(٢٣٬٣٤٩
٨٬٠٩٣

٥٥٠
)(٧٬٣٨٢
)(٦٬٨٣٢

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٥٣٬٤٨٥

٢٤٥٬٣٩٢

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٢ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ)/ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٥٢٬٩١٥

)(١٬٣٣٨٬٠٠٩

ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟـ:
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺭﺑﺢ /ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ

١١

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ)/ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٠

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ)/ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ( ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ)/ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٩
٩

)(٩٩١٬٩٣٦
)(١١٦٬٨١٧
)(٦٥٥٬٨٣٨
)(٢٥٦٬٢٧٣
٤١٬٧١٠
١٢٬٥٧٦
)(٨٥٧٬٨٢٥
٩٩١٬٩٣٦
١٣٤٬١١١

١٨٧٬٢٠٩
)(٢٬٠٦٦
٨٦٩
)(٣٤٣٬٠٩٥
٧٧٠٬٧٢٩
٤٢٧٬٦٣٤

٣٬٦١٥٬٨٨٦
)(٢٬٦٠٠٬٦٠٦
١٬٠١٥٬٢٨٠

٥٩٬٠٠٤
)(٧٩٧٬٦٠٣
)(٧٣٨٬٥٩٩

١٬١٤٩٬٣٩١
١٠٦٬٧٣٩
١٬٢٥٦٬١٣٠

)(٣١٠٬٩٦٥
٤١٧٬٧٠٤
١٠٦٬٧٣٩

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٢ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٦

)(٧٥٨٬٧٤٧
١٬٥٦٧٬٦٤٩
)(٥٢٩٬١٠٧

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.١

ﻋﺎﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )"ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ )"ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ" ﺍﻭ"ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )"ﺍﻟﺒﻨﻚ"( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )"ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ"( .ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ٢٣ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥ﻡ.
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٢ﺭﺟﺐ ١٤٣٩ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٩ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٨ﻡ( ،ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )"ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"( ﻛﺄﻣﻴﻦ
ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .ﻭﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.

.٢

ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )"ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ"( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٣ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ١٤٢٧
ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٤ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ )" ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎﻥ  ١٤٣٧ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﺼﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
 ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔ ّ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٦ﺻﻔﺮ  ١٤٣٨ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٦ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦ﻡ(.

.٣

ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ " ١ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ".
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﺡ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺡ .١٨

.٤

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ.

.٥

ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻗﺮﺏ ﷼
ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
٧

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٦

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺄﺛﺮ ﻻﺣﻖ.

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﺃ(

ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ( ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ.

ﺏ(

ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ.

ﺝ(

ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

ﺩ(

ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ُﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ
ﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ .ﺗُﻌﺪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻨﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻫـ(

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻲ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪﺙ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.

٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ
ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ .ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﺨﺼﻮ ًﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻁﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ
ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
 ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭ
 ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ.

٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
 ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔﻭﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
 ﺗﻨﺸﺄ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً ﻟﻠﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ .ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﺗﺸ ﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴ ﺎﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ؛
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ( ﻭﻛﻴﻔﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ.
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -ﻓﻴ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ ﻭ
 ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺳ ﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸ ﺄﻥ ﻧﺸ ﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺸ ﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺰﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﺘﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻳﻌﺮﻑ "ﺃﺻ ﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﺗﻌﺮﻑ
ﻟﻐﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢّ ،
"ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ/ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻ ﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ(،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ.

١٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻷﺻ ﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸ ﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺷ ﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴ ﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸ ﺮﻁ .ﻭﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ. ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ )ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ(.
 -ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ  -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.

ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻭ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ )ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ( ) (١ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟ ِﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ )ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﺃﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻪ( ﻭ ) (٢ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺇﻣﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ.
ﺇﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

١١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺯ(

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
"ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ" ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍء.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴ ﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸ ﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ .ﻳﺘﻢ
ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳ ﻮﻕ ﻧﺸ ﻄﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻜﺮﺭ ﻭﺣﺠﻢ
ِ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳ ﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ .ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻮﻕ ﻧﺸ ﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺴ ﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻄﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟ ﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺴﻠ ﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﺡ(

ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ.

ﻁ(

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ.
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ .ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺗﺨﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﻘﺪًﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

١٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٧ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻁ(

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛
ﻭﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﺍء ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ؛ ﻭ
ﺇﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍء.

.٨

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ
ﺑﻌﺪ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩ﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
-

.٩

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ١٦ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -ﺩﻭﺭﺓ ٢٠١٥ﻡ – ٢٠١٧ﻡ  -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٢٣ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .(٩
ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (٢٨
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ )ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .(١٩

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ – ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
٩٫١

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
١٬٢٥٦٬١٣٠
١٬٢٥٦٬١٣٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ
٣٧٬٣٩٩
٦٩٬٣٤٠
١٠٦٬٧٣٩

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ
٤٧٬٠١١
٣٧٠٬٦٩٣
٤١٧٬٧٠٤

 ٩٫١ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺫﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

١٣

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٠ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺳﻬﻢ:
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠
٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠

٢٦٬١٨٦٬٧٣٠
٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

٢٧٬٩٤١٬٥٨٨
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨

ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٦٬٦٩١٬٨٠١
٦٬٣٧٨٬٠٣١
٢٬٥٤١٬٨٣٨
٢٬٣٦٥٬١٥٨

٦٬٧٧٧٬٣٦١
٧٬١٣٥٬٧٩٧
٣٬٥١٧٬١٤٤

٦٬٩٠٢٬٧٧٥
٦٬٦٣٠٬٩٧٩
٣٬٥١٧٬٤٦٣
١٬٩٨٣٬٥٧٨

٧٬٧٠٨٬٤٨٠
٨٬٩٢٤٬٣٧٠
٢٬٧٢٥٬٣٧٧
٢٬٥٩٠٬٥٣٧

٩٬١٧٩٬١٢٠
٨٬٨١٣٬٢٠٨
٢٬٥٩٣٬٥٥٨
٢٬٢٣٩٬٧٦٦

٩٩٥٬٦٠١
٨٥٧٬٤٤٢
٦٠٤٬٦٤٥
١٬١٣٧٬٥٠٨
٢٥٬٥٤٣٬٩٦٠

٢٬٣١٧٬٣٥٣
١٬١٣٧٬٧٨٦
١٬٧٤٥٬٣٨٥
٨٤٤٬٣٦٩
٢٬٠٩٧٬٥٢٧
٧٠٥٬٣٨٩
٥٤١٬١٤٦
١٬١٤٩٬٠٩٤
١٬٢١٠٬٨٦٧
٢٧٬٠٤٩٬٥٤٣ ٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠١٩

٨٬٢٥٧٬١٦٥
٨٬٩٢٣٬٥٢٩
٣٬٣٩٩٬٦٢٦

٢٬٤٠٢٬٦٩٥ ٢٬٢٨٤٬٣٧٩
- ١٬٧٥٢٬٥٩٠
٢٬٢٣٢٬٣٦٧ ٢٬٣٤٤٬٣٢٩
١٬١٤٦٬٢٥٧
٧٥٦٬٦٠٨
٣٬٠٨٣٬٧٥٣ ١٬٠٧١٬٩٩٦
٢٩٬٤٤٥٬٣٩٢ ٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

٢٬٨٨٩٬٠٠٣
٢٬٦٨٥٬٣٦٢
١٬٥٥٤٬٥٩٢
٣٬٣٨٢٬٣٢٩
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

 .١١ﺭﺑﺢ) /ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ
٢٠١٨ﻡ
)(٢٬٢٠٨٬٦٤٠
)(٨٩٩٬٠٤٣
٦٤٠٬٩٩١
١٫٠١٥٫٨٦٠
)(١٬٥٦٧٬٦٤٩
١١٦٬٨١٧

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺭﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺻﺎﻓﻲ

 .١٢ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ  ٪١٫٧٥ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٠٫٤٠ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ.

 .١٣ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
١٤

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ
٢٠١٨ﻡ
٤١٬٩٩٦
٤٢٬٥٠٠
٥٩٬٥٣٦
١٨٬٥٠٠
٢١٬٥٠٠
٢٬٨٠٠
٣٬٧٧٠
٢٧٬٠٩٦
٦٣٬٨٠٠
١٥٣٬٨٩٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٤ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻓﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ
٢٠١٨ﻡ

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

 ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

٤٩٦٬٦١٦

٤٦٥٬٣٠٧

٤١٬٩٩٦

-

٣٬٧٧٠

٢٬٨٠٠

ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ٤٥٬٤٨٥
 ﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ

-

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

٣٬٧٧٠

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ

٣٬٧٧٥
٦٩٬٣٤٠

٢٬٨٠٠

٣٧٬٣٩٩

-

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ(:
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

٥٤٬٠٠٠

٥٤٬٠٠٠

٥٤٬٠٠٠

١٥

٥٬٨٤١
٣٧٠٬٦٩٣

٢٬٨٠٠

٤٧٬٠١١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٥ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

١٬٢٥٦٬١٣٠
١٬٢٥٦٬١٣٠

٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠
٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

٤٥٬٤٨٥
٧٦٬٣٧٦
١٢١٬٨٦١

-

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ

ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺫﻣﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ/ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

١٠٦٬٧٣٩
١٠٦٬٧٣٩

٢٦٬١٨٦٬٧٣٠
٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

٣٬٧٧٥
٦٣٬٨٠٠
٦٧٬٥٧٥

-

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧ﻡ

ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺫﻣﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ/ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٤١٧٬٧٠٤
١١٬٩٨٢
٤٢٩٬٦٨٦

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

٥٬٨٤١
٦٢٬٩٣١
٦٨٬٧٧٢

١٦

٢٧٬٩٤١٬٥٨٨
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨
-

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ
ﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ .ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻳﺴﻤﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ .ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻳﻌﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.
ﻳﻌﺪ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﻳﺸﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ. ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ. -ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.

ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺗﺪﺍﻭﻝ(.
ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﻣﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻁﺮﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻔﻆ .ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ،ﻭﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ" .ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ" ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳًﺎ.

١٧

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ
٢٠١٨ﻡ
١٠٦٬٧٣٩
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
١٬٢٥٦٬١٣٠
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
١٠٦٬٧٣٩
١٬٢٥٦٬١٣٠
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ
٤١٧٬٧٠٤
١١٬٩٨٢
٤٢٩٬٦٨٦

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻳﺘﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻧﻘﺪﺍ ً ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ،ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻭ
ﺗﻌﺮﺽ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺗﻨﺺ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄﻱ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ.
ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺜﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
١٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ  ٪١٠ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﻴﺘﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﺗﻘﻮﻡ"ﺑﻴﺘﺎ" ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﺬﺑﺬﺏ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  .ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ /ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

٢٬٤٤٣٬٥٠٣

٢٬٤٠٩٬١٧٩

٢٬٥٤٢٬٦٨٤

ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٧ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ /ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

٨٫٨٢٪

٩٫١٩٪

٨٫٩٨٪

ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ  ٪١٠ﺃﺛﺮ ﻣﺴﺎ ٍﻭ ﻭﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.

١٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ً ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ً ﻟﺪﻯ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﻳﺘﻢ
ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺪﻯ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟـ• ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ؛
• ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ.
• ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ.
-

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳًﺎ

 .١٧ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ
ﺇﻣﺎ:
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.ً
ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٢٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٧ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﻴﻂ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ
ﻧﺸﻂ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺿﺌﻴﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  :١ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻧﺸﻄﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  :٢ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ١ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
)ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ( ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ( .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺔ ،ﺃﻭ ﻁﺮﻕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  :٣ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ
ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺓ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺂﺧﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ١ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ١ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  -ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻳﺤﻠﻞ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ.
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠
٢٦٬٥٥٩٬٨٢٠
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
-

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
-

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٧٬٩٤١٬٥٨٨

٢١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٧ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺃﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺼﺮ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

 .١٨ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻳﻀﺎﺡ  ،٣ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﻳﻀﺎﺡ  ٧ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧ﻡ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺡ .١٩
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

 .١٩ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  – ٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎء
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ " ١ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ" ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ:
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

١٠٦٬٧٣٩

١٠٦٬٧٣٩

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

٢٦٬١٨٦٬٧٣٠

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

٣٬٧٧٥
٦٣٬٨٠٠

٣٬٧٧٥
٦٣٬٨٠٠

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ.
٢٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺇﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ ) ٣١ :٢٠١٧ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ(.

 .٢١ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

 .٢٢ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ  ٢٦ﺭﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٠٢ﺍﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩ﻡ(.

٢٣

