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لاستثمار ا
معلومات صندوق ا
اسم الصندوق
صندوق صائب للمتاجره بالسلع.

أهداف الصندوق
الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو معتدل لرأس املال مع املحافظة على سيولة كافية من خالل الاستثمار في أدوات مالية متنوعة متوافقة مع معايير الشريعة إلاسالمية.
سيستثمر الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة وسيولة عالية مثل املرابحات وصناديق الاستثمار املطابقة ملعايير الشريعة إلاسالمية ،وعقود التمويل املتوافقة مع معايير
الشريعة إلاسالمية ،مثل عقود التمويل باملرابحة ،والصكوك ،وصناديق الصكوك لتحقيق هدفه الاستثماري .إن درجة مخاطر الصندوق متوسطة.

أهداف وسياسات الاستثمار و ممارساته
-

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

معامالت املرابحة وأدوات قصيرة لاجل متوافقة مع معايير الشريعة إلاسالمية.

•

عقود التمويل املطابقة ملعايير الشريعة إلاسالمية ،مثل عقود التمويل باملرابحة.

•

إصدارات الصكوك (عدا الصكوك القابلة للتحويل).

•

صناديق الاستثمار املحلية والعاملية املتوافقة التي تستثمر في أدوات النقد و الدخل الثابت و مع معايير الشريعة إلاسالمية و يمكن التخارج منها في مده اقصاها سنه
واحده :صناديق املعامالت قصيرة لاجل الاستثمارية ،وصناديق املتاجرة بالسلع ،وصناديق الصكوك.

•
-

الودائع إلاسالمية املركبه

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 بشكل فعال معتبرا ظروف السوق السائدة والنظرة املستقبلية في حدود القيود املوصوفة تحت سياسة الاستثمار.

-

يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بدل من توزيعه علــى املشــتركين  .قيمــة إعــادة الاســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة
لاصول وســعر الوحدة.

-
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الحــد لاعلــى املســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،باســتثناء طلــب التمويــل مــن املديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات الاسترداد.
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ق
أداء الصندو ا
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات املالية (بالريال السعودي)

السنة

صافي قيمة أصول

صافي قيمة أصول

أعلى سعر للوحدة

أقل سعر للوحدة

عدد الوحدات

قيمة ألارباح

ق
الصندو ا

ق لكل
الصندو ا

خالل سنة

خالل سنة

املصدرة

املوزعة

نسبة املصروفات

وحدة
2017

 1913,مليون

18.11

18.11

18.33

,89,769,38

ل ينطبق

0.61%

2018

 706مليون

18.65

18.65

18.11

51,600,479

ل ينطبق

5.00%

2019

 6,5مليون

14.02

14.02

13.70

55,661,094

ل ينطبق

0.58%

 .3سجل آلاداء
سنوي ()%

منذ التأسيس

15.31%

8,.10%

عام 9002

الصندوقا
0.59%

املؤشر
0.91%

 5سنوات

,.53%

,.56%

عام 3515

0.60%

0.75%

 3سنوات

7.56%

7.11%

عام 3511

0.86%

0.67%

ســنة

3.86%

3.07%

عام 3513

1.03%

0.88%

عام 3518

1.11%

0.91%

عام 3511

1.05%

0.64%

عام 3510

0.99%

0.63%

عام 3517

1.76%

1.83%

عام 3516

1.68%

1.49%

عام 351,

1.90%

3.37%

عام 3519

3.86%

3.07%

لاجمالي ()%

سجل املصروفات التي تحملها
الصندو اق خالل عام

الصندوقا

%

املؤشر

ريال سعودي

رسوم لادارة

0.50%

4,259,799

رسوم اخرى*

0.05%

421,711

رسوم التعامل

0.00%

0

ضريبة القيمة
املضافة

0.03%

229,990

إجمالي املصاريف

0.58%

4,911,500

الرسوم الاخر تشمل:
 .1أتعاب مراجع الحسابات
 .3الرسوم الرقابية.
 .8أتعاب مجلس إدارة الصندوق.
 .1رسوم النشر في تداول
 .0رسوم أتعاب الهيئة الشرعية
 .7رسوم إدارية
 .6رسوم الحفظ

.,
** للمزيد من التفاصيل نرجو إلاطالع على القوائم املالية
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 .8إلافصاح عن ممارسات التصويت السنوية
ل ينطبق

 .1تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي


اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 351,




.1

.9



الاجتماع لاول عقد يوم لاحد بتاريخ 1115 / 5, / 38هـ ،املوافق 351, / 51 / 3,م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
الاجتماع الثاني عقد يوم الخميس بتاريخ 1111 / 58 / 3,هـ ،املوافق 351, / 11 / 30م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.

املوضوعات التي تمت مناقشتها خالل الاجتماعات:
لاجتماعاألاولاابتاريخاا92ا/ا04ا/ا9012ما:


املوضوع لاول :املوافقة على محضر الاجتماع السابق



املوضوع الثاني :استعراض لاداء ومؤشرات الصناديق الاستثمارية خالل الفترة املاضية



املوضوع الثالث :استعراض تقارير املخاطر



املوضوع الرابع :استعراض تقارير الالتزام

لاجتماعاالثانيابتاريخاا95ا/ا11ا/ا9012ما:


املوضوع لاول :املوافقة على محضر الاجتماع السابق



املوضوع الثاني :استعراض لاداء 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 :9012


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



املوافقة على الاكتتاب في شركة مهارة .



املوافقة على الاكتتاب في شركة أرامكو.

.
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ق
مدير الصندو ا
شركة الاستثمار لألوراق املالية والوساطة ) الاستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم
 ،1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  30سبتمبر  2011م.
ق :ا
عنوان مدير الصندو ا
ص.ب  ، 6888الرياض11452
اململكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف املجاني 8001248282
www.icap.com.sa
• معلومات آخرى:
 تغيرات في عضوية مجلس ادارة الصندوق
 اجراء بعض التحديثات لتوحيد املعلومات وتوضيحها في جميع املستندات الخاصة بالصندوق
 ل توجد أي عمولت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة



مخالفات قيود لاستثمار خالل الفترة:

التسلسل
1

املخالفة
تجاوز لحد قيود الاستثمار املوضحة في الشروط ولاحكام للمادة  11ز8-

نوع املخالفة

تاريخ املخالفة

تجاوز غير مقصود

 50ديسمبر 351,

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

صناديق ألاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم إلادارة املحتسبة
ل ينطبق
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أمين الحفظ ا
شركة الرياض املالية كأمين حفظ الصندوق .تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم  86-56565الصادر من قبل هيئة السوق املالية
عنوان أمين الحفظ :ا
الرياض املالية
طريق امللك عبدالعزيز
ص.ب ،31117 .الرياض 11160
اململكة العربية السعودية
هاتف+,77 1115,8181 :
فاكس111513011 ,77+ :
www.riyadcapital.com
املوقع إلالكتروني
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ املدير بسجالت وحسابات متعلقة في لاصول والالتزامات والدخل واملصروفات املتعلقة بكل صندوق .العهدة املادية ألصول الصندوق تكون ألمين الحفظ الذي يجوز له تعيين أمناء
حفظ تابعين له في مختلف املواقع  /الدول.
ال تشمل مسؤوليات أمين الحفظ إبداء رأيه بالتالي  :ا
ق
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندو و مذكرة املعلومات.
 .3تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة املعلومات.
 .8مخالفة 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 بموجب أحكام لئحة صناديق الاستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة املعلومات.
 .3تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة املعلومات.
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تقرير عن أداء الصندوقا إلاستثماريا وألانشطة إلاستثمارية ا
ً
خالل عام  2019تراجعت نسبيا معدلت الفائدة على الريال السعودي
لشهر واحد ،حيث انخفضت من  2.81%في بداية العام الى  %3.5,في
نهاية السنة متأثرة بقرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع  60نقطة
ً
أساس،وذلك نظرا لتخوف الفيدرالي من تداعيات تباطؤ وتيرة نمو
إلاقتصاد العالمي بشكل عام .وهذا قد حقق الصندوق عائد %3.86
خالل هذه الفترة.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

املحاسب القانوني ا

ا
ا

الرياض  ، 13738اململكة العربية السعودية

تقرير مراجع الحسابات املستقل:
ً
 تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير وإلاصدارات لاخرى
الصادرة عن هيئة املحاسبين القانونيين وللتتماش ى مع لاحكام
واملطبقة للوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق
املالية وشروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.


استثمارات مدير الصندوقا ا

ا

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

اا

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

ا
ا
ا
ا
ا

استثمارات مدير الصندوق) بالريال السعودي( ا
عدد الوحدات ا

صافي قيمة ألاصولا ا

-

-ا

القوائم املالية ا

ً
يرجى الرجوع إلى القوائم املالية املرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقا
للمعايير املحاسبية املتعارف عليها باململكة العربية السعودية ولئحة الصناديق
الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
املعلومات.
القوائم املالية متوفرة على:
موقع إلاستثمار كابيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق املالية السعودية ) تداول(
www.tadawul.com.sa

ا
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ا
ا
إخالء مسؤولية ا
ا
إلاستثمارات عرضة لعدد من املخاطر املرتبطة باإلستثمار في لاسواق املالية و على املستثمرين أن يدركوا أن قيمة إلاستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت وأن الاداء السابق ليس
ً
بالضرورة دليال على الاداء في املستقبل ،كما 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 لنخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي املبلغ املستثمر و قد ل تقتصر على كامل املبلغ الذي استثمره أو
أودعه أص ًال وأنه قد يضطر إلى دفع املزيد .قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ الاستثمار لاولي أو عند بيع إلاستثماراضافة الى رسوم الاشتراك أو رسوم استرداد مبكر ً
بناءا على
شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق في بعض الحالت 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 لاوراق 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 لاوراق املالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لالطاع على املخاطر الرئيسة لإلستثمار والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،بالضافة الى القوائم املالية
للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة إلاستثمار ألوراق املالية و الوساطة ) إلاستثمار كابيتال (في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية
وليجوز إعادة توزيعه او ارساله اونشره ً
جزئيا او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة إلاستثمار كابيتال.
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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
)ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ(
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مالكي وحدات صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق صائب للمتاجرة بالسلع )"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 والمكلفين بالحوكمة 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 على 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 للمتاجرة بالسلع )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
أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إﻻ أنه ليس ضمانًا
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 ،وت ُ َعد 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 اﻹفصـــــاحات ،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
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٥ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

٧٠٦٬٤١٥٬١١٠

١٬١٢٨٬٨٦٣٬٤٢٠

ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

--

)(٦٢٤٬٤٠٤

٧٠٦٬٤١٥٬١١٠

١٬١٢٨٬٢٣٩٬٠١٦

١٩٬٩٢٣٬٥٩٦

١٦٬٥٠٥٬٧٨٤

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

٥٨٢٬٣٣٩٬١٨٤
)(٥٢٨٬٥١٦٬٦٦٠
٥٣٬٨٢٢٬٥٢٤

٣٩٠٬١٥٧٬١٢٣
)(٨٢٨٬٤٨٦٬٨١٣
)(٤٣٨٬٣٢٩٬٦٩٠

٧٨٠٬١٦١٬٢٣٠

٧٠٦٬٤١٥٬١١٠

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

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

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٥١٬٦٠٠٬٥٧٣

٨٣٬٩٦٧٬٧٢٦

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﺮﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ) /ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

٤٢٬٠٠٤٬٣٥٠
)(٣٧٬٩٤٣٬٨٢٨
٤٬٠٦٠٬٥٢٢

٢٨٬٧٩٥٬١٨٢
)(٦١٬١٦٢٬٣٣٥
)(٣٢٬٣٦٧٬١٥٣

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٥٥٬٦٦١٬٠٩٥

٥١٬٦٠٠٬٥٧٣

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٥ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
١٩٬٩٢٣٬٥٩٦

ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٦٬٥٠٥٬٧٨٤

ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟــ:
١٣
١٥

ﺭﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

)(٤٬٦٣٩٬٠٠٦
)(٥٠٬٨٦٨
١٥٬٢٣٣٬٧٢٢

)(٤٬٦٣٤٬٥١٦
)(١٢٣٬٢٥٩
١١٬٧٤٨٬٠٠٩

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ) /ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
)ﺯﻳﺎﺩﺓ( /ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻧﻘﺺ) /ﺯﻳﺎﺩﺓ( ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻧﻘﺺ)/ﺯﻳﺎﺩﺓ( ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ(/ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(١٤٦٬٩٨٦٬٠١٣
٨٢٬٢٣٢٬٣٩١
٣٤١
١٧٬٦٢٢
٣٣٬١٧٦
)(٤٩٬٤٦٨٬٧٦١

٢٣٩٬٥٥٣٬٠٨٧
١٦٠٬٠٣٣٬٠٨٠
)(٢٦٢
٣٢٤٬٩٢٠
٤٣٬٤٥٨
٤١١٬٧٠٢٬٢٩٢

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ)/ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٥٨٢٬٣٣٩٬١٨٤
)(٥٢٨٬٥١٦٬٦٦٠
٥٣٬٨٢٢٬٥٢٤

٣٩٠٬١٥٧٬١٢٣
)(٨٢٨٬٤٨٦٬٨١٣
)(٤٣٨٬٣٢٩٬٦٩٠

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ) /ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٬٣٥٣٬٧٦٣
١١٧٬٣٠٣٬٠١٥
١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨

)(٢٦٬٦٢٧٬٣٩٨
١٤٣٬٩٣٠٬٤١٣
١١٧٬٣٠٣٬٠١٥

٩
٩

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٥ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٦

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.١

ﻋﺎﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ )"ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ )"ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )"ﺍﻟﺒﻨﻚ"( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )"ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ"( .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ٣٠
ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٣ﻡ.
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ 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 ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ )"ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ"( ﺃﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ 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
 ١٤٢٧ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٤ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ )" ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٣٧
ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ 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.

.٤

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ 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

ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﺗﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻗﺮﺏ ﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.

٧

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٦

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ 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.

ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺫﺝ
ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ:
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؛
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ/ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

.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.

)ﺃ(

ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮﻑ
ﺃﺟﻨﺒﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.

)ﺏ( ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺩﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻭ ،ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺮ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺏ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻛﺪﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.

٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﺏ(

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ .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.

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻩ(

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 ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻨﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ
ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

)ﻭ (

ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻲ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪﺙ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎ ً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ً ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﻪ.

)ﺯ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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/ﻧﺎﻗﺺ 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.
٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﺯ( ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:

-

ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭ
ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ.

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 ﻳﺼﻨﻒ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
 ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
 ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.
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 ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.

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

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً ﻟﻠﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺧﺬﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ
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 ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿـﻤﻦ ﻧﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ( ﻭﻛﻴﻔﻴـﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ؛
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺪﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺪﻓﻘﺎﺕﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ ﻭ
 ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺸـﺄﻥ ﻧﺸـﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺰﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜـﻦ ﻛﺠـﺰء ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠـﻲ
ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍءﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ،ﻳـﺘﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔـﺎﻅ ﺑﻬـﺎ ﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﺗـﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ ﻭﻻ ﻳـﺘﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

١٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﺯ( ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻳﻌﺮﻑ "ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻲ .ﺗﻌـﺮﻑ
ﻟﻐﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢّ ،
"ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ/ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻮﺩ ﻭﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻـﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ )ﻣﺨـﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴـﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺗﻐﻴـﺮ
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻠـﻦ ﺗﺴـﺘﻮﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺮﻁ .ﻭﻋﻨـﺪ ﺇﺟـﺮﺍء ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ،ﻳﺄﺧـﺬ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ؛ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺘـﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﻣﺤـﺪﺩﺓ )ﺩﻭﻥ ﺣـﻖ ﺍﻟﺮﺟـﻮﻉ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒـﺎﺕﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ(؛ ﻭ
 -ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ  -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﻘـﻮﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺼـﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻤـﻮﺫﺝ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻒ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ 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( ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ) (١ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ 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.

١١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﺯ( ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ 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.

ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
 ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﻬﺮﺍ:
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﻛﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ١٢
ً
 ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨﺎﻁﺮﻫﺎ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺩﻭﻟﻴﺎ ً ﺑـ "ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ".

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ )ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ( .ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻷﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻀﻊ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ.
ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻤﺎ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.
ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ
ﺷﻬﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍ ً
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻬﻠﺔ
ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ.
١٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
) ﺯ(
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺩﻭﻥ ﻟﺠﻮءﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ(؛ ﺃﻭ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎً.ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﺪﺍﺩ ،ﻭﻗـﺪ ﺗﺘﻐﻴـﺮ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﻯ ﺯﻣﻨـﻲ ﻟـﺘﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻌﺜـﺮ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﻯ  ١٢ﺷـﻬﺮﺍ ً ﺗﻤﺜـﻞ ﺟـﺰ ًء ﻣـﻦ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣـﺪﻭﺛﻬﺎ ﺧـﻼﻝ  ١٢ﺷـﻬﺮﺍ ً ﺑﻌـﺪ
ﺷﻬﺮﺍ( .ﺇﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺆﺧـﺬ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺴـﺒﺎﻥ ﻋﻨـﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ١٢
ً
ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻫــﻲ ﺃﻗﺼــﻰ ﻓﺘــﺮﺓ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ ﻳﺘﻌــﺮﺽ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺍﻟﺼــﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨــﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤــﺎﻥ .ﻳﻘــﻮﻡ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻗـﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔـﺄﺓ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴًﺎ .ﻭﺗﻌـﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ "ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﺮﺽ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ.

ﺍﻟﺸﻄﺐ
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻞ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻪ.

)ﺡ(

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 ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠـﻚ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻋﻨـﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫـﺎ .ﻳـﺘﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻄﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎﺕ ﺗـﺘﻢ ﺑﺘﻜـﺮﺭ ﻭﺣﺠـﻢ ﻛـﺎﻑِ ﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮﻕ ﻧﺸـﻄﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ً ﻟﺴـﻌﺮ ﺍﻹﻏـﻼﻕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻂ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘـﻲ ﺣـﺪﺙ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

١٣

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﻁ(

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 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 ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ.

)ﻱ(

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ

ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ.

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺼﺪﺭﺓ .ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺗﺨﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ 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.
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﺗًﺼﻨﱠﻒ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ؛ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍء ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ،ﻻﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺳﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺰﺍ ًﻣﺎ؛ ﻭ
 ﺇﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،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

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ
)ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩ﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ:

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ /ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ١٦
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٢٣
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ٢٨

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ١٩
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٣ﻭ ١١ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ١٢ﻭ ٢٣

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﺓ
٢٠١٥ﻡ – ٢٠١٧ﻡ

ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
١٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٨

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ )ﻳﺘﺒﻊ(

)ﺏ( 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 ٢٠٢٠ﻡ 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

ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ
ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٣
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ١
ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ٨
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ١٧

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠ﻡ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠ﻡ

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
١-٩

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ – ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ

٢-٩

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ
٦٬٩٩٩٬٧٣٥
٤٬٤١٠٬٨١٦
١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧
١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
٦٬٣٨٢٬٩١٦
١٠٬٤٦٨٬٧٨٤
١٠٠٬٤٥١٬٣١٥
١١٧٬٣٠٣٬٠١٥

 ١-٩ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺫﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﺪﻭﻕ.
 ٢-٩ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ  ٪٢٫١٠ﺇﻟﻰ  ٣١) ٪٢٫٦٠ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ ٪٢٫٩٠ :ﺇﻟﻰ .(٪٣٫١٠
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠١٩ﻡ
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
٥١٨٬٥٦٠
٢٩١٬٩٢٨
ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
)(٦٧٬٢٤٥
)(٤٥٬٧٠١
١٥
١٠٠٬٤٥١٬٣١٥
١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

 .١٠ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
٤٥٤٬٣٥٢٬١٤٤
١-١٠
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
٣٬٤٦٣٬٥٩٤
ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
)(٣٢٤٬١٠٠
١٥
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
 ١-١٠ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ.

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
٥٣٤٬٤٤٧٬٣٩٢
٥٬٥٧٩٬١٩٣
)(٤١٦٬٦٨٤
٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١

ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ٪٢٫٣٥
ﺇﻟﻰ  ٣١) ٪٤٫٠١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ ٪٢٫٣٠ :ﺇﻟﻰ .(٪٣٫٤٠
١٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١١ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

١١١٬٣٠٤
)(٣٬٧٩٩
١٠٧٬٥٠٥

١١١٬٦٤٥
)(١٣٬٥٨٣
٩٨٬٠٦٢

١٥

 .١٢ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠١٩ﻡ

١-١٢
٢-١٢

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣
٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
٢٠٧٬٥١٣٬٨٨١

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦
٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
٥٥٬٩٦١٬٩٠٦

 ١-١٢ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺎﻟﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
١٣٣٬٩٤٢٬٦٢٧

١٣٥٬٣٩٥٬٥٤١

--

--

٤٤٬٠٣٠٬٩٥٢

٤٤٬٦٤٦٬٩٨٩

٢٨٬٠٥٧٬١٥٢

٢٨٬٥٩٠٬٥٥٦

٥٬٣١٠٬٠٨٠

٥٬٤٩٧٬١١٣

٥٬١٩٣٬١٧٤

٥٬٣١٠٬٠٨٠

١٨٣٬٢٨٣٬٦٥٩

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

٣٣٬٢٥٠٬٣٢٦

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

 ٢-١٢ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻜﻮﻛﺎ ً ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
٣-١٢
،١٢٫٣
٤-١٢

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ
ﺑﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

١٥

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٦٬٨٨٥٬٣١٥

١٦٬٨٩٥٬٩٢٤

٢١٬٨٨٥٬٣١٥
١٦٥٬٦٠٠
)(٧٦٬٦٧٧
٢١٬٩٧٤٬٢٣٨

٢١٬٨٩٥٬٩٢٤
١٦٨٬٩٧٩
)(٣٬٦٣٣
٢٢٬٠٦١٬٢٧٠

 ٣-١٢ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ  ٪٣٫٦٠ﺇﻟﻰ ٪٤٫٦١
) ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ ٪٣٫٦٠ :ﺇﻟﻰ .(٪٥٫٤٢
 ٤-١٢ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
١٦

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

١٣

ﺭﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

٢٬٣٨٣٬٠٢٢
٢٬٢٥٥٬٩٨٤
٤٬٦٣٩٬٠٠٦

٣٬٩٨٤٬٢٠٦
٦٥٠٬٣١٠
٤٬٦٣٤٬٥١٦

 ١٤ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺎﺩﻝ  ٪٠٫٥٠ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻲ  ٪٠٫٢٠ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ.

 ١٥ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻪ

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

--

--

--

--

--

٤٧٬١٧٠

٤٠٢٬٥٩٥

١٧٤٬٣٠٤

٣٣٥

٦٢٤٬٤٠٤

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨ﻡ )ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ(

٤٧٬١٧٠

٤٠٢٬٥٩٥

١٧٤٬٣٠٤

٣٣٥

٦٢٤٬٤٠٤

ﺍﻟﻤﺤﻤﻞ) /ﻋﻜﺲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٬٠٧٥

١٤٬٠٨٩

)(١٧٠٬٦٧١

١٣٬٢٤٨

)(١٢٣٬٢٥٩

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

٦٧٬٢٤٥

٤١٦٬٦٨٤

٣٬٦٣٣

١٣٬٥٨٣

٥٠١٬١٤٥

ﺍﻟﻤﺤﻤﻞ) /ﻋﻜﺲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

)(٢١٬٥٤٤

)(٩٢٬٥٨٤

٧٣٬٠٤٤

)(٩٬٧٨٤

)(٥٠٬٨٦٨

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

٤٥٬٧٠١

٣٢٤٬١٠٠

٧٦٬٦٧٧

٣٬٧٩٩

٤٥٠٬٢٧٧

 ١٦ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ  ٪١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٤ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ١٤٣٨ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
 ٢٧ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٧ﻡ( ،ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ.

 ١٧ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻣﺼﻮﺭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ

١٧

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

٤٧٬٥٠٠
٣٠٬٧٥٠
١١٬١٩٠
٥٬٣٠٠
٢٥٦٬٩٦١
٣٥١٬٧٠١

٤٧٬٥٠٠
٢١٬٥٠٠
٣٥٬٦٩٨
٣٬٧٧٠
٢٩٦٬٩٤١
٤٠٥٬٤٠٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٨ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ 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.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
٢٠١٩ﻡ
٤٬٤٤٢٬٢١٧
٤٬٢٥٩٬٧٩٩
٤٬٣٧٣٬٧٢٥
٥٬٢٥١٬٣٢٠
٥٬٣٠٠

٣٬٧٧٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ
٣٨٨٬٩٣٣

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
٣٧١٬٣١١
٣٬٧٧٠

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺋﻨﺔ

٥٬٣٠٠

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ – ﺣﺴﺎﺏ
ﺟﺎﺭﻱ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ

٦٬٩٩٩٬٧٣٥

٦٬٣٨٢٬٩١٦

١٧٢٬١٨٧٬٦٥٠

١٧١٬٧٥٠٬٢١٩

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(:
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ
٧٬٧٠٠٬١٢٦

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ
٧٬٧٠٠٬١٢٦

 .١٩ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
١٠٧٬٥٠٥
٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
٦٠١٬٢٣٠٬١٥٩

---١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣
١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٣٨٨٬٩٣٣
١٤٠٬٦٨٤
٥٢٩٬٦١٧
١٨

----

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٩ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ

ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١١٧٬٣٠٣٬٠١٥
٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
٩٨٬٠٦٢
٢٢٬٠٦١٬٢٧٠

---٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٦٧٩٬٠٧٢٬٢٤٨

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٣٧١٬٣١١
١٠٧٬٥٠٨
٤٧٨٬٨١٩

----

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ

ﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ 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 .ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ 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؛ ﻭ -ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺩﻳﻦ )ﺻﻜﻮﻙ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ(.
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 ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.

١٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
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 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ .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 ﺍﻷﺧﺮﻯ" 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
ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:

ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
٦٠١٬١٢٢٬٦٥٤

١١٧٬٣٠٣٬٠١٥
٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
٦٧٨٬٩٧٤٬١٨٦

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.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

Aﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

١٧٬٠٤٠٬٢٧٤
٥٬٠١٠٬٢٤١
٢٢٬٠٥٠٬٩١٥

١٧٬٠٥٢٬٨٦١
٥٬٠١٢٬٠٤٢
٢٢٬٠٦٤٬٩٠٣

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

A
ABBB
BBB+
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

-٢٢٤٬٠٨٣٬١٩٦
-٣٤٤٬٠٢٤٬٤٧٠
٥٦٨٬١٠٧٬٦٦٦

٩١٬٢٢٣٬٤١٠
٣٠٬١٧١٬٥٨٣
١٣٧٬١٩٥٬٣٦١
٣٨١٬٩٥٤٬٧٩١
٦٤٠٬٥٤٥٬١٤٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺑﻨﻮﻙ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

١٧٬٠٤٠٬٦٧٤
٥٬٠١٠٬٢٤١
٢٢٬٠٥٠٬٩١٥

١٧٬٠٥٢٬٨٦١
٥٬٠١٢٬٠٤٢
٢٢٬٠٦٤٬٩٠٣

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  ١٢ﺷﻬﺮﺍً .ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  ١٢ﺷﻬﺮﺍ ً ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎً ،ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤٥٠٬٢٧٧﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ ) ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ:
 ٥٠١٬١٤٥﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(.

ﻣﺨﺎﻁﺮﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
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 ﻟﺪﻳﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ 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 ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄﻱ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ.
ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.

٢١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺧﻼﻝ  ٣ﺃﺷﻬﺮ
١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

-٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
١٠٧٬٥٠٥

----

١١٬٤١٠٬٥٥١
---

١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
١٠٧٬٥٠٥

--

--

--

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

-١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

١٦٥٬٤١٦
٤٥٧٬٧٦٤٬٥٥٩

٢١٬٨٠٨٬٨٢٢
٢١٬٨٠٨٬٨٢٢

-١٩٦٬٩٥٠٬١٩٤

٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
٧٨٦٬٧٦٩٬٨٠٢

٣٨٨٬٩٣٣

--

--

--

٣٨٨٬٩٣٣

١٤٠٬٦٨٤

--

--

--

١٤٠٬٦٨٤

٥٢٩٬٦١٧
١٠٩٬٧١٦٬٦١٠

-٤٥٧٬٧٦٤٬٥٥٩

-٢١٬٨٠٨٬٨٢٢

-١٩٦٬٩٥٠٬١٩٤

٥٢٩٬٦١٧
٧٨٦٬٢٤٠٬١٨٥

ﺧﻼﻝ  ٣ﺃﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  ٣ﺇﻟﻰ ١٢
ﺷﻬﺮﺍً

--

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

ﻣﻦ  ٣ﺇﻟﻰ ١٢
ﺷﻬﺮﺍً

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺤﺪﺩ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺤﺪﺩ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٠٠٬٤٥١٬٣١٥
---

-٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
٩٨٬٠٦٢

----

١٦٬٨٥١٬٧٠٠
---

١١٧٬٣٠٣٬٠١٥
٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
٩٨٬٠٦٢

--

--

--

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

-١٠٠٬٤٥١٬٣١٥

٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
٥٦١٬٧٦٩٬٢٣٣

---

-٥٠٬٧٥٢٬٣٣٦

٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
٧١٢٬٩٧٢٬٨٨٤

٣٧١٬٣١١

--

--

--

٣٧١٬٣١١

١٠٧٬٥٠٨

--

--

--

١٠٧٬٥٠٨

٤٧٨٬٨١٩
٩٩٬٩٧٢٬٤٩٦

-٥٦١٬٧٦٩٬٢٣٣

---

-٥٠٬٧٥٢٬٣٣٦

٤٧٨٬٨١٩
٧١٢٬٤٩٤٬٠٦٥

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 ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ.
٢٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ 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
ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ  ٪١٠ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ً ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١٨٬٥٥٣٬٩٦٤

٣٬٣٩٠٬٠٦٤

ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

٪٢٫٣٨

٪٠٫٤٨

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

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻳﻬﻤﺎ ً
ﺃﻭﻻ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ٣
ﺃﺷﻬﺮ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻦ  ٣ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ

-----

-- ١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
------

١١٬٤١٠٬٥٥١
-١٠٧٬٥٠٥
١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

١٢١٬٦٥٦٬٧٧٨
٤٥٧٬٤٩١٬٦٣٨
١٠٧٬٥٠٥
١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

---

٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
-٤٧٩٬٤٦٥٬٨٧٦ ١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

-١٩٧٬٠٥٧٬٦٩٩

٢١٬٩٧٤٬٢٣٨
٧٨٦٬٧٦٩٬٨٠٢

٣٨٨٬٩٣٣
١٤٠٬٦٨٤
٥٢٩٬٦١٧

٣٨٨٬٩٣٣
١٤٠٬٦٨٤
٥٢٩٬٦١٧
٧٨٦٬٢٤٠٬١٨٥
--

----

----

--

٤٧٩٬٤٦٥٬٨٧٦ ١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

١٩٦٬٥٢٨٬٠٨٢

--

٥٨٩٬٧١٢٬١٠٣ ١١٠٬٢٤٦٬٢٢٧

٧٨٦٬٢٤٠٬١٨٥

٢٣

----

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٠ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
-ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
-ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ --
----

-ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ --
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ --
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ
-ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻌﺪﻝ
ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ
-ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ٣
ﺃﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  ٣ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ
ﺳﻨﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ

١٦٬٨٥١٬٧٠٠
-- ١٠٠٬٤٥١٬٣١٥
- ٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
-٩٨٬٠٦٢
----

--

٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

-- ٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
-٥٠٬٨٥٠٬٣٩٨ ٥٦١٬٦٧١٬١٧١ ١٠٠٬٤٥١٬٣١٥
----

----

٣٧١٬٣١١
١٠٧٬٥٠٨
٤٧٨٬٨١٩

٥٠٬٣٧١٬٥٧٩ ٥٦١٬٦٧١٬١٧١ ١٠٠٬٤٥١٬٣١٥

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
١١٧٬٣٠٣٬٠١٥
٥٣٩٬٦٠٩٬٩٠١
٩٨٬٠٦٢
٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦
٢٢٬٠٦١٬٢٧٠
٧١٢٬٩٧٢٬٨٨٤
٣٧١٬٣١١
١٠٧٬٥٠٨
٤٧٨٬٨١٩
٧١٢٬٤٩٤٬٠٦٥

-- ٧١٢٬٤٩٤٬٠٦٥ ٦٦٢٬١٢٢٬٤٨٦ ١٠٠٬٤٥١٬٣١٥

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 ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﻳﺘﻢ
ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺪﻯ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

-

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟـ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ؛
 ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
 ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ.
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ؛
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻁﻮﺍﺭﺉ؛
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛ ﻭ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳًﺎ.

٢٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢١ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺘﻢ 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 ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ 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.

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 ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
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 ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺂﺧﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ 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.
٢٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢١ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
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 ٢٠١٩ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

--

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

--

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

--

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

--

١٨٥٬٥٣٩٬٦٤٣

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٣٣٬٩٠٠٬٦٣٦

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 ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻘﺎﺭﺏ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺼﺮ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

 .٢٢ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺇﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ ) ٣١ :٢٠١٨ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ(.

 .٢٣ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٠ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ ١٤٣٩ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٨ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧ﻡ( ﻣﻨﻬﺞ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٫٠٢﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ) ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ (١٣٫٦٩ :ﻭﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ  ١٤٫٠٣﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ) ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ .(١٣٫٧٠ :ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

١٥

٧٨٠٬١٦١٬٢٣٠

١٤٫٠٢

٤٥٠٬٢٧٧

٠٫٠١

٧٨٠٬٦١١٬٥٠٧

١٤٫٠٣

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨ﻡ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

١٥
٢٦

٧٠٦٬٤١٥٬١١٠

١٣٫٦٩

٥٠١٬١٤٥

٠٫٠١

٧٠٦٬٩١٦٬٢٥٥

١٣٫٧٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .٢٤ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (١٩-ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ ٢٠٢٠ﻡ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ ﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ً
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

 .٢٥ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ  ٢٠ﺭﺟﺐ ١٤٤١ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١٥ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٠ﻡ(.

٢٧

