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معلومات صندوق االستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب لألسهم السعودية.

أهداف الصندوق وسياسات االستثمار و ممارساته
يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل لمالكي الوحدات من خالل االستثمار في األسهم المدرجة
في أسواق األسهم السعودية .ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على المؤشر االسترشادي.

سياسة توزيع الدخل واألرباح
يعتبر الصندوق تراكمـي الدخل حيث سيعاد استثمار الدخل فى الصندوق بـدال من توزيعه على المشتركين .وسوف تنعكس
إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

المؤشر االسترشادي
مؤشرالسوق الرئيسي لتداول (.)TASI-Tadawul All Share Index

اداء الصندوق االستثماري
أداء الصندوق للسنوات المالية الثالث األخيرة (بالريال السعودي):
2021

2020

2019

صافي قيمة أصول الصندوق

82مليون

56مليون

49مليون

صافي قيمة أصول الصندوق للك وحدة

403.70

278.73

238.79

أعلى سعر للوحدة خالل سنة

427.27

281.17

239.02

أقل سعر للوحدة خالل سنة

272.55

179.28

191.51

عدد الوحدات المصدرة

202,843

203,237

205,805

قيمة األرباح الموزعة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

نسبة المصروفات

2.41%

2.86%

2.43%

0%

0%

0%

نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول ،ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها
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العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر:
اإلجمالي ()%

الصندوق

المؤشر

منذ التأسيس

303.71%

85.77%

 5سنوات

115.72%

56.46%

 3سنوات

111.19%

44.46%

سنة واحدة

44.84%

29.83%

العائد اإلجمالي السنوي للك سنة من السنوات المالية العشر الماضية:
السنة

الصندوق

المؤشر

فارق االداء

2012

7.32%

5.98%

1.34%

2013

34.32%

25.50%

8.82%

2014

5.00%

-2.37%

7.37%

2015

-8.63%

-17.06%

8.43%

2016

10.24%

4.32%

5.92%

2017

-1.93%

0.22%

-2.15%

2018

4.70%

8.31%

-3.61%

2019

24.27%

7.19%

17.08%

2020

16.73%

3.58%

13.15%

2021

44.84%

29.83%

15.01%

سجل المصروفات التي تحملها الصندوق ونسبتها من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق لعام 2021م:
ريال سعودي

%

الرسوم والمصروفات
رسوم إدارة

1,232,761

1.75%

رسوم التعامل

128,086

0.18%

رسوم الحفظ

70,461

0.10%

ضريبة قيمة المضافة

214,674

0.30%

53,500

0.08%

1,699,481

2.41%

رسوم اخرى

1

إجمالي المصاريف

2

التغييرات الجوهرية
لم تحدث أي تغييرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق.

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
الرجاء مراجعة ملحق ( )1لإلطالع على ممارسات التصويت.

 1الرسوم األخرى تشمل):أتعاب مراجع الحسابات ،الرسوم الرقابية ،أتعاب مجلس ،إدارة الصندوق ،رسوم النشر في تداول( .للمزيد من التفاصيل نرجو اإلطالع على
القوائم المالية.
 2تشمل جميع الرسوم بما فيها رسوم التعامل.
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تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي



أعضاء مجلس إدارة الصندوق
المؤهالت والخبرة

اسم العضو

نوع العضوية

الرئيس التنفيذي لإلستثمار اكبيتال لديه مسيرة مهنية في المصرفية االستثمارية ،إدارة
خالد الريس

االستثمارات ،االستثمارات المباشرة والملكية الخاصة .وهو حاصل على درجة الماجستير في
إدارة األعمال وماجستير في اإلدارة المالية من جامعة دنفر بوالية كولورادو ،وهو محلل

رئيس مجلس إدارة الصندوق
عضو غير مستقل

مالي معتمد.
نائب الرئيس التنفيذي في البنك السعودي لالستثمار وهو حاصل على باكلوريوس في
سلمان الفغم

الهندسة وإدارة األعمال من جامعة غرينتش وشهادة الماجستير في علوم إدارة

عضو غير مستقل

االستثمارات من لكية اكس إلدارة األعمال  ،لندن.
نايف الحماد

حاصل على درجة الماجستير من جامعة أركنساس  ،كما حصل على باكلوريوس في المحاسبة
من جامعة الملك سعود.

د .محمد الزهراني

حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة والية أولكاهوما األمريكية.

وهيب باجهموم

حاصل على باكلوريوس في اإلدارة المالية من جامعة األمير سلطان وله أكثر من  10سنوات
خبرة في مجال االستثمار.

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل



أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

-

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر –
الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقديم خدمات الحفظ ،وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً لقرارات
االستثمار ية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

-

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

-

اإلشراف ،ومتى اكن ذلك مناسباً  ،الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا للمادة ( )13من الئحة
صناديق اإلستثمار.

-

االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع
القوانين واالنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلك -على سبيل المثال ال الحصر – المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق
االستثمار.

-

الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين ( )62و ( )63من الئحة الصناديق االستثمارية وذلك قبل حصول مدير
الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة او اشعارهم (حيثما ينطبق)
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-

التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحاكم وأي مستند أخر ،سواء اكن عقداً أم غيره ،يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق
وإدارته للصندوق ،إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع الئحة صناديق االستثمار؛

-

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لالئحة صناديق االستثمار والشروط واألحاكم؛

-

االطالع على التقرير المتضمن تقييم اداء وجودة الخدمات المقدمة من االطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار اليها
في الفقرة (ل) من المادة التاسعة من الئحة الصناديق االستثمارية وذلك للتاكد من قبام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة
مالكي الوحدات وفقا لشروط واحاكم الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار؛

-

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر
المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها؛

-

االطالع على التقرير المتضمن جميع الشاكوي واالجراءات المتخذة حيالها والمشار اليها في الفقرة(م) من المادة التاسعة من الئحة
الصناديق االستثمارية وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط واحاكم الصندوق
وماورد في الئحة الصناديق االستثمارية؛

-

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛

-

تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس؛

-

إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.



تفاصيل ماكفآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فيما يتعلق
بالتزاماتهم تجاه الصندوق .ويستحق أعضاء مجلس إدارة الصندوق (باستثناء األعضاء المستقلين) ماكفأة قدرها  2,000ريال
سعودي للك اجتماع لمجلس إدارة الصندوق .ويدفع الصندوق لألعضاء المستقلين مبلغ قدره  4,000ريال سعودي للك اجتماع
لمجلس إدارة الصندوق مقابل حضور اجتماعات المجلس .وتحتسب هذه الرسوم في لك يوم تقويم وتدفع بشلك سنوي.



تعارض في المصالح
ال يوجد في الوقت الحالي أي تعارض في المصالح ،وسوف يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح
وتسويته .ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين في الصندوق ،وذلك بموجب الئحة صناديق
االستثمار ،باإلضافة إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية ،كما يرونه مناسباً .
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مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة

اسم الصندوق  /عضو مجلس اإلدارة

خالد الريس

سلمان الفغم

نايف الحماد

د .محمد الزهراني

وهيب باجهموم

صندوق صائب للشراكت السعودية

√

√

√

√

√

صندوق صائب لألسهم السعودية

√

√

√

√

√

صندوق صائب لألسهم الخليجية

√

√

√

√

√

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

صندوق االستثمار اكبيتال المرن لألسهم
السعودية
صندوق االستثمار اكبيتال لالستثمار 48

√

صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري

√

صندوق صائب للتطوير العقاري "ابراج سرايا"

√

صندوق االستثمار للدخل العقاري 1

√

صندوق اإلستثمار للدخل العقاري 2

√

صندوق اكدن االستثمار

√

صندوق االستثمار العقاري 1

√

صندوق االستثمار العقاري 4

√

صندوق االستثمار للضيافة

√



√

اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 2021


االجتماع األول عقد يوم االثنين بتاريخ 1443 / 08 / 23هـ ،الموافق 2021 / 04 / 05م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.



االجتماع الثاني عقد يوم االثنين بتاريخ 1443 / 04 / 10هـ ،الموافق 2021 / 11 / 15م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.

 الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات:
االجتماع األول بتاريخ 2021 / 04 / 05م:


الموضوع األول :استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية



الموضوع الثاني :استعراض تقارير المخاطر



الموضوع الثالث :استعراض القواعد االرشادية لسياسات استثمار



الموضوع الرابع :استعراض تقارير االلتزام

االجتماع الثاني بتاريخ 2021 / 11 / 15م :


الموضوع األول :استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية



الموضوع الثاني :استعراض تقارير المخاطر
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الموضوع الثالث :استعراض تقارير االلتزام



الموضوع الرابع :استعراض التقييم السنوي ألمين الحفظ



الموضوع الخامس :استعراض التقرير السنوي للشاكوي المقدمة على الصناديق

قرارات مجلس ادارة الصندوق لعام2021م:


الموافقة على تحديث سياسة التصويت للصناديق االستثمارية.



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



الموافقة على عدد من القرارات االستثمارية.

تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
خالل العام 2021م ،شهد االقتصاد السعودي نمواً بسبب العــودة التدريجيـة للنشـاط االقتصـادي واالجتماعـي لمسـتويات
مـا قبـل الجائحـة .هذا التعافي لوحظ في معظم دول العالم والذي انعكس ايجابياً على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي .بناء
ً
على هذا التعافي اكن االداء ايجابياً ألغلب اسواق األسهم والسلع للعام .وبالرغم من وضوح التعافي االقصادي ،إال ان معظم
السياسات النقدية حول العالم بقيت سياسة توسعية.
اختتم سوق األسهم السعودي العام عند مستوى ( )11,281نقطة ،بعائد سنوي بلغ ( .)29.83%هذا االداء اكن مدعوماً بعودة
الربحية لكثير من القطاعات ،باإلضافة إلى المبادرات الحكومية الجديدة المستمرة ،والصعود في اسعار النفط.

توزيع استثمارات الصندوق

البنوك

10.61%

المواد األساسية

3.89%

إدارة وتطوير العقارات
الرعاية الصحية

4.21%
40.24%

4.24%

الخدمات التجارية والمهنية

4.65%

التأمين
4.87%

الطاقة

التطبيقات وخدمات التقنية
أخرى

5.41%

16.15%
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التغييرات على الشروط واألحاكم
لم تحدث اي تغييرات على شروط وأحاكم الصندوق.

عموالت خاصة
لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة.

صناديق األستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة
ال ينطبق.

مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق
عدد األشخاص المسجلين إلدارة الصندوق:

 6أشخاص

معدل مدة إدارة األشخاص المسجلين:

 6.3سنوات

مدير الصندوق
اسم مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا
ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم
11156-37الصادر في  1أكتوبر  2011م

عنوان مدير الصندوق
طريق الملك فهد ،منطقة العقيق
ص.ب ،6888 .الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف +966 112547666 :فاكس+966 114892653 :
الموقع اإللكترونيwww.icap.com.sa :

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن  /أو مستشار االستثمار (إن وجد)
ال ينطبق.
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أمين الحفظ
اسم أمين الحفظ
شركة الرياض المالية أكمين حفظ الصندوق .تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم  07070-37الصادر
من قبل هيئة السوق المالية.

عنوان أمين الحفظ
برج قلب الرياض
 7761شارع العليا
الرياض  12244المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكتروني www.riyadcapital.com

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته


مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحاكم الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته بشلك
يعد امين الحفظ
ً
مباشر او لكف بها طرف ثالثاً بموجب أحاكم الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية.



مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله
يعد أمين الحفظ
ً



مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات وهو مسؤول كذلك
يعد امين الحفظ
ً

أو اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

عن اتخاذ جميع االجراءات االدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

مشغل الصندوق
اسم مشغل الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا
ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم
 11156-37الصادر في  1أكتوبر  2011م.

عنوان مشغل الصندوق
طريق الملك فهد ،منطقة العقيق
ص.ب ،6888 .الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف +966 112547666 :فاكس+966 114892653 :
الموقع اإللكترونيwww.icap.com.sa :

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته


مسؤوال عن تشغيل الصندوق.
يكون مشغل الصندوق
ً
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وعادال حسب احاكم الملحق ()5
اكمال
ً
ً
يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييماً
من الئحة صناديق االستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.



يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن حساب سعر وحدات الصندوق.



يقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك واالسترداد حسب االجراءات المنصوص عليها في الشروط واألحاكم.



يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.



محدث يوضح رصيد
وبسجل
يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ في جميع األوقات بسجل جميع الوحدات الصادرة والملغاة،
ّ
ّ
الوحدات القائمة للك صندوق من صناديق االستثمار التي يشغلها.



سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة وتحديثه.
يقوم مشغل الصندوق بإعداد
ّ



مسؤوال عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات –إن وجدت.
عد مشغل الصندوق
ً
ُي ّ

مراجع الحسابات
اسم مراجع الحسابات
شركة كي بي ام جي الفوزان وشراكه

عنوان مراجع الحسابات
شارع صالح الدين – برج كي بي ام جي
الرياض  ، 12623المملكة العربية السعودية



القوائم المالية:
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير (ملحق  ,)2والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها
بالمملكة العربية السعودية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
القوائم المالية متوفرة على :
موقع اإلستثمار اكبيتال

www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول(
www.saudiexchange.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
دليال على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره
في أي وقت وأن االداء السابق ليس بالضرورة
ً
.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
أصال وأنه قد
أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على اكمل المبلغ الذي استثمره أو أودعه ً
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 وأحاكم 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 ،لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية  ،او القانونية او الضريبية
بشأن اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحاكم 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 اكبيتال (في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعادة
جزئيا او بالاكمل بأي شلك او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار اكبيتال.
توزيعه او ارساله اونشره
ً
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ملحق ( - )1أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

الشركة

#

1

الشركة السعودية للكهرباء

تاريخ االجتماع

2021/01/21

البند
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وماكفآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ
ً
 2021/01/21وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/01/20م ،علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم -1 :وليد

التصويت

نعم

بن إبراهيم شكري -2 ،عصام بن علوان البيات -3 ،سليمان بن عبدالعزيز التويجري -4 ،خالد بن سالم الرويس.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك األهلي التجاري والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ راشد بن
2

إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مرابحة مشترك لمدة  7سنوات ،وذلك ضمن سياق

نعم

األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية ،بمبلغ  3مليار ريال( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس اإلدارة الدكتور نجم بن
3

عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية تسهيالت مالية لمدة عام واحد ،وذلك ضمن سياق

نعم

األعمال االعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية ،بمبلغ  500مليون ريال( .مرفق)
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الشركة

شركة بن داود القابضة

#
1

تاريخ االجتماع

2021/01/28

البند

التصويت

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع (األول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م ،والربع األول من العام
المالي 2022م ،وتحديد أتعابه( .مرفق)


الفوزان وشراكه ( KPMGمحاسبون ومراجعون قانونيون)  890,000ريال والتشمل ضريبة القيمة المضافة (مراجعة
القوائم السنوية والربعية للعام  2021والربع األول من )2022



الفوزان وشراكه KPMG

الدكتور محمد العمري وشراكه  1,075,000ريال والتشمل ضريبة القيمة المضافة (مراجعة القوائم السنوية
والربعية للعام  2021والربع األول من )2022



امتناع

2

التصويت على تعديل المادة (األولى) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـتحول الشركة( .مرفق)

نعم

3

التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بـاسم الشركة( .مرفق)

نعم

4

التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بسجل المساهمين( .مرفق)

نعم

5

التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس( .مرفق)

نعم

6

التصويت على تعديل المادة (الثالثون) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بدعوة الجمعيات( .مرفق)

نعم

7

التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثالثون) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بالتصويت في الجمعيات( .مرفق)

نعم

8

التصويت على تعديل المادة (الخامسة واألربعون) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بالوثائق المالية( .مرفق)

نعم

9

التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بنظام الشراكت( .مرفق)

نعم

10

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة الحادية
والسبعين من نظام الشراكت ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة
المفوض أيهما أسبق ،وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة

نعم

بشراكت المساهمة المدرجة.
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الشركة

البنك األهلي السعودي

#
1

البند

التصويت

التصويت على التعديالت المقترحة على النظام األساس للبنك األهلي وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم ( )1من
هذه الدعوة على أن تسري هذه التعديالت بأثر فوري

الشركة

#

تاريخ االجتماع

2021/03/01

مجموعة سامبا المالية

تاريخ االجتماع

نعم

2021/03/01

البند

التصويت

التصويت على العرض المقدم من البنك األهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك األهلي التجاري وفقا
ألحاكم المواد ( )191إلى ( )193من نظام الشراكت ،من خالل إصدار ( )0,739سهم في البنك األهلي التجاري مقابل لك
سهم في مجموعة سامبا المالية وانقضاء مجموعة سامبا المالية نتيجة لذلك ،وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات
1

الصلة وشروط وأحاكم اتفاقية اندماج مجموعة سامبا المالية الملزمة مع البنك األهلي التجاري بتاريخ 1442/02/24هـ
(الموافق 2020/10/11م) ،بما في ذلك التصويت على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:أ .التصويت على أحاكم

نعم

اتفاقية االندماج المبرمة بين مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي التجاري بتاريخ 1442/02/24هـ (الموافق
2020/10/11م).ب .التصويت على تفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس
اإلدارة ،بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.
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الشركة

شركة التعدين العربية السعودية

#

تاريخ االجتماع

2021/03/15

البند

التصويت

1

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020

نعم

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

4

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

6

التصويت على ماكفآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م وفقاً لما ورد في
تقرير مجلس اإلدارة

7

نعم

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع (األول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2021م ،و2022م ،وتحديد أتعابه.


وترهاوس كوبرز ( )PWCبمبلغ  12,987,600ريال سعودي



كي بي إم جي بمبلغ  15,892,000ريال سعودي



امتناع

وترهاوس كوبرز

8

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة( .مرفق)

نعم

9

التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والماكفآت( .مرفق)

نعم

التصويت على سياسة الماكفآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية( .مرفق)

نعم

10
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الشركة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

#

تاريخ االجتماع

2021/03/18

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

نعم

2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

نعم

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

4

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م ،والربع األول من عام 2022م
وتحديد أتعابه.


كي بي أم جي الفوزان  1,020,000ريال



برايس ووتر هاوس كوبرز  1,075,000ريال



أرنست ويونغ وشراكهم  1,275,000ريال



امتناع

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

6

التصويت على صرف مبلغ ( )1,400,000ريال ماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م.

7

كي بي أم جي الفوزان

نعم
نعم
عهد عبد العزيز حسين

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم الشركة السعودية للصناعات
األساسية ("سابك") للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من  20مارس 2021م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في  19مارس
2024م( .مرفق السيرة الذاتية).

عويضة – %34
بشار طالل موسى
كيالي – %33
أحمد طارق عبدالرحمن
مراد – %33

8

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وماكفآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من 20
ً
مارس  2021وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  19مارس 2024م ،علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم- :

نعم

الدكتور /وليد أحمد الشلفان  -األستاذ /خالد علي القرني  -األستاذ /بشار طالل كيالي  -األستاذ /يحيي عيسى األنصاري

17
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الشركة

مجموعة سامبا المالية

#

تاريخ االجتماع

2021/03/28

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م

نعم

2

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

3

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

4

التصويت على صرف مبلغ ( )4.810ألف ريال ماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  31ديسمبر 2020م.

نعم

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2020م.

نعم

6

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور /خالد بن عبدالله السويلم في عمل منافس ألعمال شركة سامبا
لألصول وإدارة االستثمار التابعة للمجموعة ،وذلك كونه رئيس مجلس إدارة شركة اشمور لالستثمار السعودية والمرخصة

نعم

من هيئة السوق المالية.
التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ /فهد بن إبراهيم المفرج في عمل منافس ألعمال شركة سامبا لألصول
7

وإدارة االستثمار التابعة للمجموعة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية والمرخصة من هيئة

نعم

السوق المالية.
التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور /وليد بن سليمان أبانمي في عمل منافس ألعمال شركة سامبا لألصول
8

وإدارة االستثمار التابعة للمجموعة ،وذلك كونه عضو مجلس إدارة شركة اشمور لالستثمار السعودية والمرخصة من هيئة

نعم

السوق المالية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس
9

اإلدارة األستاذ /إياد بن عبدالرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار فرع للمجموعة بمركز
غرناطة التجاري بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ من 2020/09/01م بمبلغ

نعم

وقدرة  866,180ريال ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس
10

اإلدارة األستاذ /إياد بن عبد الرحمن الحسين (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقود إيجار لعدد أربعة مواقع
صراف آلي ومستودع بمركز غرناطة التجاري بالرياض والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لمدة سنة واحدة تبدأ

نعم

من 2020/09/01م بمبلغ وقدرة  260,300ريال ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ،والتي
11

الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع
لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /يزيد بن عبدالرحمن
ّ
لجهاز صراف آلي في مقر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة الخبر ،عقد لمدة سنة يجدد

نعم

تلقائياً بمبلغ وقدرة  12,600ريال سنوياً  ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
12

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة اتحاد االتصاالت (موبايلي) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات اتصال االعمال

نعم

18
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واالنترنت والرسائل القصيرة بالجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة للمجموعة يجدد تلقائياً بمبلغ
وقدرة  16،606,915ريال سعودي عن عام 2020م ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني ،والتي لنائب رئيس مجلس
13

اإلدارة األستاذ /يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي
(الهيئة العامة للطيران المدني – مطار األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعال) التابع للهيئة العامة للطيران المدني لمدة

نعم

 5سنوات بدأت من 2019/03/01م مجاناً  ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة للطيران المدني والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة
14

األستاذ /يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لجهازي صراف آلي (مطار

نعم

الملك عبدالعزيز بجده) لمدة سنة يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة  421,500ريال سنوياً  ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي
15

القابضة ،والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /يزيد بن عبدالرحمن الحميد (مصلحة غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن
عقد إيجار موقع لجهاز صراف آلي (شركة مطارات الدمام التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة) لمدة 5

نعم

سنوات يجدد تلقائياً بمبلغ وقدرة  141,750ريال سنوياً  ،بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
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الشركة

#

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

تاريخ االجتماع

2021/03/30

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

نعم

2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

نعم

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

نعم

4

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع (األول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.


السادة /شركة إرنست ويونغ وشراكهم  ،إجمالي العرض المقدم 500,000



السادة /شركة الدكتور محمد العمري وشره (بي دي او)  ،إجمالي العرض المقدم 530,000



السادة /شركة كي بي إم جي الفوزان وشراكه  ،إجمالي العرض المقدم 600,000



السادة /شركة برايس ووترهاوس كوبرز  ،إجمالي العرض المقدم 885,000



امتناع

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

6

التصويت على صرف مبلغ ( )1,400,000ريال ماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م.

7

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2020م بمبلغ
( )703,125,000ريال سعودي بواقع ( )1.25ريال للسهم والتي تمثل ( )%12.5من القيمة االسمية للسهم الواحد.

نعم

نعم
نعم

نعم

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بمبلغ
( )703,125,000ريال سعودي بواقع ( )1.25ريال للسهم الواحد والتي تمثل ( )%12.5من القيمة االسمية للسهم
8

الواحد ،وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجالت شركة مركز

نعم

ايداع االوراق المالية (مركز االيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع
الحقاً .
9

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشلك نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

نعم

20
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الشركة

#

شركة سابك للمغذيات الزراعية

تاريخ االجتماع

2021/04/11

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

نعم

2

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

نعم

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

نعم

4

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م ،.والربع األول من عام 2022م،
وتحديد أتعابه.


شركة آرنست ويونغ وشراكهم  (EY) 445.000ريال سعودي



شركة الدكتور محمد العمري وشراكه  (BDO) 530.000ريال سعودي



شركة برايس وتر هاوس كوبرز  (PwC) 568.000ريال سعودي



امتناع

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2020/12/31م.

6

التصويت على صرف مبلغ ( )1,400,000ريال كماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في
2020/12/31م.

7

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2020م بمبلغ
( )416,666,666ريال بواقع ( )1ريال والتي تمثل ( )%10من القيمة االسمية للسهم الواحد (مرفق).

نعم

نعم
نعم

نعم

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بقيمة
( )476,035,404ريال بواقع ( )1ريال للسهم الواحد والتي تمثل ( )%10من القيمة االسمية للسهم الواحد على أن
8

تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة

نعم

لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق علماً بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ -04-25
2021م.
التصويت على انتخاب عضو مجلس اإلدارة من بين المرشحين الستكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 29/03/2020م
9

ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 28/03/2023م (مرفق السير الذاتية).

الدكتور /عمرو خالد
كردي (غير تنفيذي) –
100%

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( )3إلى ( )4مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( )4أعضاء،
10

وذلك بتعيين "األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني" عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية
ً
وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023-03-28م( .مرفق السيرة الذاتية)

نعم

11

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشلك نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

نعم
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الشركة

شركة األسمنت العربية

#

تاريخ االجتماع

2021/04/11

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر2020م.

امتناع

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر2020م

امتناع

3

التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر2020م.

امتناع

4

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة
ً
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع األول من العام المالي
2022م وتحديد أتعابه.


مكتب كي بي ام جي الفوزان و شراكه  (KPMG) 500ألف ريال سعودي



مكتب أرنست و يونغ و شراكهم ( – )Ernst & Youngبدون النفقات النثرية األخرى  495ألف ريال سعودي



امتناع

امتناع

5

التصويت على صرف مبلغ  2مليون ريال ماكفاة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

امتناع

6

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

امتناع

7

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشلك نصف  /ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020م بواقع ( )1.25
ريال للك سهم وبإجمالي مبلغ وقدره ( )125مليون ريال (بما يعادل  % 12.5من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن
8

النصف األول للعام 2020م بقيمة ( )100مليون ريال ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام
المنتهي في 2020/12/31م هو ( )225مليون ريال ( بما يعادل ( %22.5من القيمة اإلسمية للسهم) بواقع ()2.25

امتناع

ريال للسهم" .على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق" ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقاً .
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية باألردن ،والتي لعضوي
مجلس اإلدارة األستاذ /سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس  /معتز قصي العزاوي ( عضو غير
9

تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغال عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية  ،وهي

امتناع

عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 52.4
مليون ريال للعام السابق 2020م علماً بأنه ال توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود ( .مرفق )
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة
10

الحادية وال سبعون من نظام الشراكت ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة
مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق ،وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام

امتناع

الشراكت الخاصة بشراكت المساهمة المدرجة.
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صندوق صائب لألسهم السعودية – التقرير السنوي 2021م

الشركة

#

شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت

تاريخ االجتماع

2021/09/02

التصويت

البند
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وماكفآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ
ً
انعقاد الجمعية  2021/09/02وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  ،2024/07/26علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية)

1

هم-1 :الدكتور  /عبد الله صغير محمد الحسيني ( عضو مجلس اإلدارة – مستقل) -2األستاذ  /عبد الكريم حمد عبد الله

نعم

البابطين (عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي)-3 .األستاذ /خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين ( عضو مجلس اإلدارة –
غير تنفيذي )

الشركة

#
1

2

شركة األسمنت السعودية

تاريخ االجتماع

2021/11/24

البند
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  2022/01/01ومدتها
ثالث سنوات تنتهي بتاريخ ( 2024/12/31مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وماكفآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من
ً
 2022/01/01وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  2024/12/31علماً بأن المرشحين هم ٌّلك من -1:األستاذ حمد بن عبدالله
العليان  -عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) -2.األستاذ منصور بن محمد بالغنيم  -عضو مجلس إدارة (مستقل) -3.الدكتور

التصويت
امتناع

امتناع

أحمد بن عبدالله المغامس  -عضو من خارج مجلس اإلدارة( .مرفق السير الذاتية)
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ منصور بن محمد بالغنيم (مستقل) في مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ
3

تعيينه  2021/06/30إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ  2021/12/31خلفاً للعضو

امتناع

المستقيل الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
)ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ(
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ
ﻣﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٩

ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

١٠

٣٬٩٧٥٬٠٦٧

١٬٥٦٥٬٠٧٤

-٧٧٬١٦٠٬٦٦٧
٩٤٧٬٧٥٠
٨٢٬٠٨٣٬٤٨٤

٧١٬٥٠٠
٥٥٬١٦٢٬١٠٩
-٥٦٬٧٩٨٬٦٨٣

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
 ١٢ﻭ ١٣٦٬٦٥٦ ١٤
٦١٬٨٤٤
١٩٨٬٥٠٠

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

٨٨٬٨٩٣
٦١٬٣٣٨
١٥٠٬٢٣١

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

٨١٬٨٨٤٬٩٨٤

٥٦٬٦٤٨٬٤٥٢

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭﺓ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(

٢٠٢٬٨٤٣

٢٠٣٬٢٣٧

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

٤٠٣٫٦٩

٢٧٨٫٧٣

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٣

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ٢٠٢١ﻡ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺭﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

١١

١٬٤٦٨٬٨٦٢
٢٤٬٢٢٣٬٤٩٦
٢٥٬٦٩٢٬٣٥٨

١٬١٠٤٬٨٩٤
٧٬١٦٧٬١٥٨
٨٬٢٧٢٬٠٥٢

ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
١٢ﻭ (١٬٢٣٢٬٧٦١) ١٤
)(٧٠٬٤٦١
)(٣٩٦٬٢٥٩
١٣
)(١٬٦٩٩٬٤٨١

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ

)(٧٥٧٬٣٤٥
)(٤٢٬٣٤٤
)(٤٣٩٬٣٢٢
)(١٬٢٣٩٬٠١١

ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٣٬٩٩٢٬٨٧٧

٧٬٠٣٣٬٠٤١

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

--

--

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٣٬٩٩٢٬٨٧٧

٧٬٠٣٣٬٠٤١

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

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

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

٥٦٬٦٤٨٬٤٥٢

٤٩٬١٤٣٬٤٦٨

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٣٬٩٩٢٬٨٧٧

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

١٢٬٤١٢٬٥٠٣
)(١١٬١٦٨٬٨٤٨
١٬٢٤٣٬٦٥٥

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

٨١٬٨٨٤٬٩٨٤

٧٬٠٣٣٬٠٤١
٨٬١٦١٬٢٤٢
)(٧٬٦٨٩٬٢٩٩
٤٧١٬٩٤٣
٥٦٬٦٤٨٬٤٥٢

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ )ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٣٬٢٣٧

٢٠٥٬٨٠٥

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

٣٣٬٠٦١
)(٣٣٬٤٥٥
)(٣٩٤

٢٩٬٦٨٨
)(٣٢٬٢٥٦
)(٢٬٥٦٨

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٢٬٨٤٣

٢٠٣٬٢٣٧

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٣٬٩٩٢٬٨٧٧

٧٬٠٣٣٬٠٤١

ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ

)(١٬٤٦٨٬٨٦٢
٢٢٬٥٢٤٬٠١٥

)(١٬١٠٤٬٨٩٤
٥٬٩٢٨٬١٤٧

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ)/ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(٢١٬٩٩٨٬٥٥٨
)(٩٤٧٬٧٥٠
٤٧٬٧٦٣
٥٠٦
)(٣٧٤٬٠٢٤
١٬٥٤٠٬٣٦٢
١٬١٦٦٬٣٣٨

)(٧٬٧٢٣٬٩٥٠
-١٠٬٥٦٨
٤٬٢٦٠
)(١٬٧٨٠٬٩٧٥
١٬٠٣٣٬٣٩٤
)(٧٤٧٬٥٨١

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

١٢٬٤١٢٬٥٠٣
)(١١٬١٦٨٬٨٤٨
١٬٢٤٣٬٦٥٥

٨٬١٦١٬٢٤٢
)(٧٬٦٨٩٬٢٩٩
٤٧١٬٩٤٣

٢٬٤٠٩٬٩٩٣
١٬٥٦٥٬٠٧٤
٣٬٩٧٥٬٠٦٧

)(٢٧٥٬٦٣٨
١٬٨٤٠٬٧١٢
١٬٥٦٥٬٠٧٤

ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻟـ:

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

٩
٩

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١ﺇﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٦

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.١

ﻋﺎﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )"ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ )"ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ"( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )"ﺍﻟﺒﻨﻚ"( ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )"ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ"( .ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ٢٤ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٠٤ﻡ.
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﻆ 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 ١٤٢٧ﻫـ
)ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٤ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ )"ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ"( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٣٧ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٣
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦ﻡ( .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ )"ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ"( ﻓﻲ  ١٧ﺭﺟﺐ ١٤٤٢ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢١ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ .ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ  ١٩ﺭﻣﻀﺎﻥ ١٤٤٢ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢١ﻡ(.

.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 ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻭﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

.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 ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 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 .ﻭﻳﺘﻢ 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.

ﺃ(

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ .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 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.
٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

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.

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ:
 ﻳُﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ؛
 ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ 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 ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔﻭﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭ
-

ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻷﺻﻠﻲ 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 .ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻛﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺤﺬﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
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 ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﻛﺰﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ 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 ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ( ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ؛
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ ﻭ
 ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺰﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ "ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﻮﺃ" ﺃﻭ
"ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ" .ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ
ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ً ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻳﻌﺮﻑ "ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﺗﻌﺮﻑ
ﻟﻐﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢّ ،
"ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ/ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ.
 ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁﺎ ً ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ .ﻭﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ؛ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ )ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ(؛ ﻭ
 -ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ  -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.

١٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﻭ(

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ 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 ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺃﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻔﺘﺮﺽ( 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 ﺍﻟﻐﺎء 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.

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
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 ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ 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 ﺃﻭ ،ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
١١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٧

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(

ﺯ(

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ .ﻳﺘﻢ
ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻄﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻜﺮﺭ ﻭﺣﺠﻢ
ِ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ
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 ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﺡ(

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﻆ 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 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ.

ﻁ(

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
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 ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ 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 ،ﻻ
ﺗﺸﺘﻤﻞ 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 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.

١٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

.٨
ﺃ(

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
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 ٢٠٢١ﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ:

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ١٩-
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻺﻳﺒﻮﺭ  -ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ٢

ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ١٦
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،٧
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ٤ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ١٦

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

ﺏ(

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

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

ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ٣٧
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ١٦
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ١ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ٨

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ  -ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻘﺪ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ :ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻗﺒﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺍﻟ َﻤﺮﺍﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ

ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ٣
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ١٢
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ١
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
١٧

.٩

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣ﻡ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣ﻡ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٤ﻡ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣ﻡ

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﻆ
١٣

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

٣٬٩٧٥٬٠٦٧

١٬٥٦٥٬٠٧٤

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٠ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ:

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

٧٧٬١٦٠٬٦٦٧

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ
٥٥٬١٦٢٬١٠٩

ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

٣٦٬٤٠٨٬٠٤٠
١٣٬٢١٧٬٢٦١
٦٬٠٢١٬٩١٠
٤٬٤٣٠٬١٧١
٣٬٩٨٣٬١٣٩
٣٬٤٤٢٬٥٧٢
٣٬١٨٧٬٧٣٢
٢٬٧١١٬٧٦٥
٢٬٠٧٠٬٦٢٥
١٬٦٨٧٬٤٥٢
-٧٧٬١٦٠٬٦٦٧

٢١٬٦١٩٬٨٨٣
١٤٬٤٦٨٬٩٣٥
-٣٬٩٢٩٬٨٥٠
٢٬٢٧٧٬٢٢٩
٣٬٠٤٨٬١٨٥
-٢٬٢٣٧٬٢٥٠
١٬٤٩١٬٠٠٠
٢٬٨٣٢٬٤٦٠
٣٬٢٥٧٬٣١٧
٥٥٬١٦٢٬١٠٩

٢٦٬٠٦٤٬٣٤٠
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
١٢٬٢١٦٬٦٥٩
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
٦٬٣٢٢٬٧٨٨
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
٥٬١٠٥٬٠١٠
٣٬٠٠٨٬٣٢٤
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
٣٬٤٢٠٬٤٢٨
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
٢٬٥٥٧٬٦٣٨
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
٢٬٥٣٦٬٠٨٣
١٬٩٠٠٬١٥٩
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ١٬٥٣٦٬٤٣٩
-ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
٦٤٬٦٦٧٬٨٦٨

٢١٬٧١٧٬٩٤٦
١٣٬٣٩٣٬٠٣٨
-٤٬٠١٩٬٨٥٣
٢٬١٩٩٬٩٥٠
٢٬٩٨٥٬٢٨١
-٢٬٢١٤٬٩٤٦
١٬٤٥٢٬٧٠١
٢٬٤٤٥٬٠٣١
٣٬١٦٣٬٣٣٣
٥٣٬٥٩٢٬٠٧٩

 .١١ﺭﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ
٢٠٢١ﻡ
١١٬٧٣٠٬٦٩٧
١٢٬٤٩٢٬٧٩٩
٢٤٬٢٢٣٬٤٩٦

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

٥٬٥٩٧٬١٢٨
١٬٥٧٠٬٠٣٠
٧٬١٦٧٬١٥٨

 .١٢ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺎﺩﻝ  ٪١٫٧٥ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

 .١٣ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ
٢٠٢١ﻡ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٢٨٬٠٨٦
٤٧٬٥٠٠
٦٬٠٠٠
٢١٤٬٦٧٣
٣٩٦٬٢٥٩
١٤

٢٧٧٬٣١٥
٤٧٬٥٠٠
٦٬٠٠٠
١٠٨٬٥٠٧
٤٣٩٬٣٢٢

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٤ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ.
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:
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ
٢٠٢١ﻡ
٧٥٧٬٣٤٥ ١٬٢٣٢٬٧٦١
١٢٨٬٠٨٦

٢٧٧٬٣١٥

٦٬٠٠٠

٦٬٠٠٠

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

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ
١٣٦٬٦٥٦
٥٩٬٥٠٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ
٨٨٬٨٩٣
٥٩٬٠٠٠

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

ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٣٬٩٧٥٬٠٦٧
-٩٤٧٬٧٥٠
٤٬٩٢٢٬٨١٧

-٧٧٬١٦٠٬٦٦٧
-٧٧٬١٦٠٬٦٦٧

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

١٣٦٬٦٥٦
٦١٬٨٤٤
١٩٨٬٥٠٠

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠ﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ

---ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

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

١٬٥٦٥٬٠٧٤
٧١٬٥٠٠
-١٬٦٣٦٬٥٧٤

--٥٥٬١٦٢٬١٠٩
٥٥٬١٦٢٬١٠٩

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

٨٨٬٨٩٣
٦١٬٣٣٨
١٥٠٬٢٣١

----

١٥

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 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 .ﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ 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 .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 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 ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ 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 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
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
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.

١٦

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )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:

ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

٣٬٩٧٥٬٠٦٧
-٩٤٧٬٧٥٠
٤٬٩٢٢٬٨١٧

١٬٥٦٥٬٠٧٤
٧١٬٥٠٠
-١٬٦٣٦٬٥٧٤

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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺺ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  .٩ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ .ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.

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 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 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 ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﻭﻝ.
ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.

١٧

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 -١٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
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.
ﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
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 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.

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 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ.

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 .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﻴﺎﺱ "ﺑﻴﺘﺎ" ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻟﻠﺘﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( .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
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠ﻡ

٧٬٠٩٨٬٧٨١

٥٬٠٧٤٬٩١٤

٪٨٫٦٧

٪٨٫٩٦

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

ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ
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 .ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.

١٨

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 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 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 ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ؛ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟـ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ؛
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ.
 ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ.
 ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ؛ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻁﻮﺍﺭﺉ؛ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﻳًﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.

 .١٧ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺘﺘﻢ ﺇﻣﺎ:
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﺃﻭ -ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.

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.
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.

١٩

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 -١٧ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺘﺒﻊ(
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 ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ 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.

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 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ.

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
٧٧٬١٦٠٬٦٦٧

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
---

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٧٧٬١٦٠٬٦٦٧

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ١
٥٥٬١٦٢٬١٠٩

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠ﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٣
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ٢
---

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٥٥٬١٦٢٬١٠٩

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 ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ،١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ .٣

 .١٨ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺇﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ )٢٠٢٠ﻡ ٣١ :ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠ﻡ(.

٢٠

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﺎﺋﺐ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ(

 .١٩ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

 .٢٠ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ  ٢١ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٤٣ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٢٤ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢ﻡ(.

٢١

