التقرير السنوي 2021
أ)

معلومات صندوق االستثمار:
 )1اسم صندوق االستثمار
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي.
)2

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
توفي السيولة النقدية عند طلب المستثمر.
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل المحافظة عىل رأس المال ،وتحقيق عوائد مع ر
المعايي
قصية األجل المتوافقة مع
ترتكز سياسة الصندوق االستثمارية بشكل
ر
أساس يف أدوات أسواق النقد ر
ي

)3

سياسة توزي ع الدخل واألرباح.
لمالك الوحدات وسيعمل عىل إعادة استثمار األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المحققة يف الصندوق.
أرباح
لن يقوم الصندوق بتوزي ع أي
ي

)4

بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل

)5

ر
ر
ون لمزود الخدمة(إن ُوجد(.
وصف المؤش االسيشادي للصندوق ،والموقع اإللكي ي
معدل العوائد ربي البنوك السعودية عىل الريال السعودي (سايبد) لمدة شهر )SAIBID 1 month( .لن يرتبط أداء الصندوق بأي مؤش ،وسيتم استخدام المؤش كمرجع للمقارنة
مع أداء الصندوق.

ب) أداء الصندوق:
األخية (أو منذ تأسيس الصندوق)ويوضح:
يغط السنوات المالية الثالث
 )1جدول مقارنة
ر
ي
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
األخية
السنوات المالية الثالث
ر
8,347,992,651
6,680,548,280
2,356,106,207
صاف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية
ي
11.70
11.57
11.36
صاف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية
ي
األقل
األعىل
األقل
األعىل
األقل
األعىل
صاف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
أعىل وأقل
ي
11.57
11.70
11.36
11.57
11.05
11.36
عدد الوحدات المصدرة يف نهاية كل سنة مالية.
713,494,166
578,207,297
207,433,982
.
ال يقوم الصندوق بتوزي ع أي أرباح لحملة الوحدات
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
0.27%
0.35%
0.83%
نسبة المرصوفات
اليوجد أصول ر
ر
مقيضة
إجماىل قيمة األصول ،ومدة انكشافها وتاري خ استحقاقها
من
ضة
المقي
نسبة األصول
ي
ر
االسيشادي للصندوق بأداء الصندوق.
0.62%
0.93%
0.51%
نتائج مقارنة أداء المؤش
)2

يىل:
سجل أداء
يغط ما ي
ي
أ.
اإلجماىل لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس (حيثما ينطبق)
العائد
ي
خمس سنوات
ثالث سنوات
سنة واحدة
12.60%
5.87%
1.17%
ب.

منذ التأسيس
17.02%

اإلجماىل السنوي لكل سنة من السنوات المالية العش الماضية( ،أو منذ التأسيس)
العائد
ي

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
1.17%
1.80%
2.79%
2.25%
2.01%
1.97%
0.98%
0.96%
0.87%
0.76%
ً
الت ّ
ر
إجماىل نسبة المرصوفات،
تحملها صندوق االستثمار عىل مدار العام .ويجب أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن
ي
ج .جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ي
ويجب اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

22,854,622

إجماىل نسبة المرصوفات
ي
الظروف ر
الت قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
ي

0.27%

د.

اليوجد

يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي ر
افياض بشكل متسق.
تم تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي ر
افياض متسق.

)3

إذا حدثت تغييات جوهرية خالل ر
الفية وأثرت يف أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
ر
تغييات جوهرية خالل رفية التقرير.
ال يوجد أي ر

)4

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية عىل أن تحتوي عىل اسم ُ
غي موافق  /االمتناع من
صدر وتاري خ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق  /ر
الم ِ
التصويت).
ال تنطبق لطبيعة عمل الصندوق

Classification: Private

أ.

 )5تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي عىل أن يحتوي عىل سبيل المثال ال الحرص عىل:
أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
نوع العضوية
اسم العضو
عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق
األستاذ  /خالد بن عبد هللا الرميح
عضو مستقل
السحيبان
الدكتور  /محمد بن ابراهيم
ي
غي مستقل
االستاذ  /مازن بن فواز بغدادي
عضو ر

ب.

ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
 )1األستاذ  /خالد بن عبد هللا الرميح
ً
بخية عملية تزيد عن  30عاما يف المجاالت اإلدارية والفنية والقيادية ،تدرج يف
يحمل األستاذ /خالد درجة البكالوريوس يف علم النفس من جامعة الملك سعود يف الرياض ،حيث يتمتع ر
العديد من المناصب القيادية ف شكة أرامكو منذ التحاقه بها ف عام  1976ر
وحت اآلن ،يشغل حاليا منصب مدير شؤون شكة أرامكو السعودية يف منطقة الرياض ،وقد مثل شكة
ي
ي
الخياء.
أرامكو لدى العديد من الجهات الحكومية ،ومجلس الشورى وهيئة ر
السحيبان
 )2الدكتور  /محمد بن ابراهيم
ي
اإلسالم من جامعة اإلمام ودرجة
االقتصاد
ف
الماجستي
ودرجة
كونكورديا
جامعة
من
االقتصاد
ف
الماجستي
ودرجة
كندا
ف
كونكورديا
جامعة
من
االقتصاد
يحمل درجة الدكتوراه يف
ر
ر
ي
ي
ي
ي
ً
األكاديم ،كما يشغل حاليا
بخية تزيد عن  29سنة يف المجال
اإلسالم من جامعة اإلمام ودرجة البكالوريوس يف االقتصاد
البكالوريوس يف االقتصاد
اإلسالم من جامعة اإلمام ،يتمتع ر
ي
ي
ي
كثي من النشاطات األكاديمية وقدم مجموعة من األوراق العلمية واألعمال
منصب رئيس لقسم التمويل واالستثمار يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وقد عمل عىل ر
السحيبان عضوية جمعية االقتصاد السعودية و عضوية العديد من المجالس واللجان والهي ئات العلمية يف جامعة اإلمام محمد بن
االستشارية يف المجال االقتصادي ،ويحمل الدكتور
ي
سعود اإلسالمية.
 )3االستاذ  /مازن بن فواز بغدادي
ً
مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ف اإلنماء لالستثمار ،ولديه خية ر
الفرنس
أكي من  20عاما يف مجال االستثمار .وقد عمل مازن يف كل من بنك الرياض والسعودي
ر
ي
ي
ً
س العربية السعودية .وقد عمل مازن يف إدارة
س العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار ،حيث كان
كابيتال ر
يشغل منصب رئيس االستثمار يف إتش إس ر ين ي
وأخيا إتش ر ين ي
ّ
الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة ُ
والخليج .ويحمل مازن شهادة البكالوريوس يف تخصص المالية من جامعة الملك فهد
المحىل
المستويي
المدارة يف اسواق األسهم والنقد عىل
ر
ر ي
ي
ر
للبيول والمعادن كما حصل عىل دورات متخصصة يف مجاالت اإلدارة من معهد انسياد للدراسات العليا يف ادارة االعمال.

ج.

وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.
ً
 )1الموافقة عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية ر
الت يكون الصندوق العام طرفا فيها ،ويشمل ذلك  -عىل سبيل المثال ال الحرص  -الموافقة عىل عقود تقديم خدمات
ي
ً
الميمة وفقا للقرارات االستثمارية يف شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها يف المستقبل.
اإلدارة للصندوق ،وعقود تقديم خدمات الحفظ ،وال يشمل ذلك العقود ر
 )2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
ً
 )3اإلشاف ،و  -ر
مت كان ذلك مناسبا  -الموافقة أو المصادقة عىل أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
ً
ر
ر
ر
القواني واألنظمة واللوائح
مرتي سنويا عىل األقل مع لجنة المطابقة واالليام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة واالليام لديه لمراجعة اليام الصندوق بجميع
 )4االجتماع ر
ر
ذات العالقة ،ويشمل ذلك  -عىل سبيل المثال ال الحرص  -المتطلبات المنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار.
التغييات المنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار (وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر) وذلك قبل حصول مدير الصندوق عىل موافقة
 )5الموافقة عىل جميع
ر
مالك الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).
ي
ً
غيه) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام،
 )6التأكد من اكتمال ودقة شوط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقدا أم ر
إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
ً
مالك الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشوط وأحكام الصندوق.
 )7التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ي
 )8االطالع عىل التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها يف الئحة صناديق االستثمار (وأي
ً
مالك الوحدات وفقا لشوط وأحكام الصندوق وماورد يف الئحة
تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر) ،وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ي
صناديق االستثمار.
ً
 )9تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل
معها.
مالك الوحدات.
 )10العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة ي
ر
ر
الت اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
الت تشتمل عىل جميع وقائع االجتماعات والقرارات ي
 )11تدوين محاض االجتماعات ي
 )12االطالع عىل التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها يف الئحة صناديق االستثمار (وأي تعديالت أخرى تتم عليها من وقت آلخر)؛ وذلك للتأكد
ً
مالك الوحدات وفقا لشوط وأحكام الصندوق وما ورد يف الئحة صناديق االستثمار.
من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة
ي

د.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ُ
المستقلي.
 24,000ريال سعودي عن السنة المالية بحد أقىص تمثل مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
ر

ه.

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل ربي مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ً
ال يوجد حاليا أي تعارض متحقق أو محتمل ربي مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق ،وسيقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشاف عىل أي تعارض للمصالح إن وجدت
وتسويتها ،وسيتم بذل أقىص جهد ممكن لحل أي تعارض للمصالح بحسن النية وبالطريقة المناسبة.
ر
الت يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة.
بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق ي
األعضاء
نوع الصندوق
اسم الصندوق
الدكتور  /محمد
االستاذ  /مازن بغدادي
االستاذ  /خالد الرميح
السحيبان
ي
غي مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
طرح عام
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
عضو ر
غي مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
طرح عام
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
عضو ر
غي مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
طرح عام
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول
عضو ر
..........
غي مستقل
عضو مستقل
طرح عام
الوقف
صندوق اإلنماء وريف
عضو ر
ي
..........
غي مستقل
عضو مستقل
طرح عام
الوقف
صندوق اإلنماء عناية
عضو ر
ي
..........
غي مستقل
عضو مستقل
طرح عام
الوقف لرعاية االيتام
صندوق اإلنماء
عضو ر
ي
..........
غي مستقل
عضو مستقل
طرح عام
الوقف للمساجد
صندوق اإلنماء
عضو ر
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ي

و.

الوقف
صندوق بر الرياض
ي
صندوق اإلنماء مكة العقاري
صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية
قصية األجل
المحلية – ر
العائىل الخاص
الصندوق
ي
صندوق االستثمار يف قطاع الحج والعمرة
صندوق اإلنماء لالستثمار يف شكات الملكية الخاصة
صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري
صندوق اإلنماء العقاري
صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول
الثان
صندوق اإلنماء مكة للتطوير ي
ر
الفندف
صندوق دانية مكة
ي
العواىل
صندوق اإلنماء مشارف
ي
ر
اللوجست
القيوان
صندوق ر
ي
ر
اللوجست
صندوق مجمع اإلنماء
ي
ر
اللوجست
صندوق منطقة اإلنماء
ي
صندوق ضاحية سمو العقاري
صندوق اإلنماء المدر للدخل األول
صندوق اإلنماء ر
الييا العقاري
صندوق اإلنماء شمال جدة العقاري
صندوق اإلنماء المحمدية العقاري
الوقف
صندوق انماء ركن الحوار
ي
الوقف
صندوق الدرعية
ي

طرح عام
طرح عام

..........
..........

عضو مستقل
عضو مستقل

غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر

طرح عام

..........

..........

غي مستقل
عضو ر

طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص
طرح خاص

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

..........
..........
..........
عضو مستقل
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
------غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر
غي مستقل
عضو ر

ز.

ر
الت تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
الموضوعات ي
نأم ل االط الع عل ى الملح ق ()1

ج)

مدير الصندوق:
 )1اسم مدير الصندوق ،وعنوانه.
شكة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134-37 :
ح العليا ،برج العنود  ، 2طريق الملك فهد.
الرياض ،ي
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف 8004413333 :
ر
ون www.alinmainvestment.com
الموقع اإللكي ي
)2

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن ُوجد)
ال يوجد

)3

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل ر
الفية.
اسياتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة اخذين باالعتبار ر
تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع أهداف و ر
االليام بقيود االستثمار ر
الت
ي
نصت عليها شوط و أحكام الصندوق قدر اإلمكان.

)4

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل ر
الفية.
ر
ر
االسيشادي.
االسيشادي  0.55 %وبفارق  0.62 %عن المؤش
كان أداء الصندوق خالل العام  % 1.17مقارنة بالمؤش

)5

تفاصيل أي تغييات حدثت عىل شوط وأحكام الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق الخاص) خالل ر
الفية.
ر
نأم ل االط الع عل ى الملح ق ()2

)6

ُ ِّ
مكن مالك الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبت عىل معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل ر
الفية.
أي معلومة أخرى من شأنها أن ت
ي
ي
ال يوجد

)7

ر
لت يستثمر فيها
إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل ر
كبي يف صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة عىل الصندوق نفسه والصناديق ا ي
الصندوق.

صندوق مرابحات األول بالريال السعودي  -شكة االول كابيتال
صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي  -شكة البالد لالستثمار
يقي للمرابحة بالريال السعودي  -فالكم للخدمات الماليه
صندوق ر
صندوق ألفا للمرابحة  -شكة ألفا المالية

صاف عوائد الصندوق
 %20سنويأ من
ي
صاف أصول الصندوق
قيمة
من
يدفع
و
 %0.5سنويا
ي
 % 0.25سنويا تحتسب عند كل يوم تقويم
صاف قيمة الألصول سنويأ
 %0.50من
ي
صاف قيمة األصول سنويا
من
%0.45
ي

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي  -الجزيرة لألسواق المالية

 %15سنويأ من العوائد المحققة من الصندوق

)8

ً
الت حصل عليها مدير الصندوق خالل ر
ر
الفية ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها (إن ُوجدت)
بيان حول العموالت الخاصة ي
ال يوجد.

Classification: Private

)9

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير.
ال يوجد.

 )10مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.
 5سنوات و شهرين
ّ
 )11يجب اإلفصاح عن نسبة مرصوفات ّ
المرجح لنسبة مرصوفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق).
كل صندوق بنهاية العام والمتوسط
-1

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

إجماىل نسبة المرصوفات
ي
-2

صندوق مرابحات األول بالريال السعودي  -شكة االول كابيتال

نوع الرسو م
أتعاب اإلدارة
أمي الحفظ
أتعاب ر
القانون
المحاسب
أتعاب
ي
أتعاب الهيئة الشعية
المستقلي
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ر
رسوم رقابية
رسوم نش معلومات الصندوق عىل موقع تداول
مصاريف أخر ى















0.27%

طريقة االحتساب
ً
صاف أصول الصندوق ،تحتسب كل يوم تقويم عىل أساس سنو ي.
 %0.5سنويا من قيمة
ي
ً
صاف أصول الصندوق وبحد أدن  80,000ريال.
 %0.06سنويا من قيمة
ي ً
سنويا و ُ
صاف أصول الصندوق
قيمة
من
دفع
ي
مقطوع
 22,000ريال مبلغ
ي
ً
سنويا و ُ
صاف أصول الصندوق
قيمة
من
دفع
ي
مقطوع
 10,000ريال مبلغ
ً ي
) (%0.18وبحد أقىص  150ألف ريال سعودي سنويا.
ً
سنويا ُ
صاف أصول الصندوق
ويدفع من قيمة
مبلغ  7,500ريال سعودي
ي
ً
ُ
صاف أصول الصندوق
مبلغ  5,000ريال سعودي سنويا ويدفع من قيمة
ي
أي مرصوفات أخر ى يتطلبها التعامل مع عمليات الصندو ق )(%0.23ً
رسوم ضيبة القيمة المضافة :سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لرصيبة القيمة المضافة اعتبارا من  1يناير 2018م.للمعايي الدولية  IFRSابتداء من
خارح إلعداد القوائم المالية للصناديق االستثمارية وفقا
ر
  8,500ريال تكاليف مستشار ر يالعام 2018م تدفع مرة واحد ة فقط

 -3صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي – شكة البالد لالستثمار
اكم خالل السنة وتخصم شهريا .ويتم
رسوم اإلدارة :تحتسب رسوم اإلدارة عىل أساس %0.25سنويا من
صاف أصول الصندوق يتم حسابها مع كل يوم تقييم بشكل تر ي
ي
دفع الرسوم المستحقة كل شهر لمدير الصندوق وتخضع أتعاب اإلدارة لرصيبة القيمة المضافة وسوف يتم تحميلها عىل الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوص
عليها يف قانون ضيبة القيمة المضافة
اكم خالل السنة وتخصم وتدفع يف
رسوم الحفظ %0.03 :سنويا من
صاف أصول الصندوق وبحد أقىص  10,000ريال بحد أدن سنويا ويتم حسابها مع كل يوم تقييم بشكل تر ي
ي
كل شهر .
:
اكم خالل السنة ،تخصم وتدفع بشكل شهري
ر
ت
بشكل
تقييم
يوم
ل
ك
مع
حسابها
ويتم
الصندوق،
أصول
صاف
من
أقىص
بحد
سنويا
%
0.09
اإلدارية
الصندوق
خدمات
رسوم
ي
ي
ي
ّ
:
اكم وتخصم وتدفع
ر
ت
بشكل
تقييم
يوم
كل
ف
وتحسب
التشغيلية
الصندوق
أجور
ف
نة
مضم
الحسابات
اجع
ر
لم
يال
ر
35
,
000
وقدره
مبلغ
دفع
الحسابات
ع
اج
ر
م
رسوم
ي
ي
ي
اكم وتخصم وتدفع مرة واحدة يف
ر
مرتي يف السنة بناء عىل الفاتورة .الرسوم الرقابية :دفع مبلغ وقدره  7,500ريال لهيئة السوق المالية وتحسب يف كل يوم تقييم بشكل تر ي
السنة بناء عىل الفاتورة.
َ
المستقلي مكافأة مقطوعة تقدر ب  40,000ريال سنويا كحد أقىص ) 20,000ريال لكل عضو مستقل(عن جميع
مكافأة أعضاء مجلس االدارة :يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة
ر
ر
الت حرصها خالل السنة لجميع الصناديق المدارة من قبل البالد المالية مقسمة بالتساوي عىل جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية ،تحسب يف كل يوم
االجتماعات ي
اكم وتخصم وتدفع مرة واحدة يف السنة.
ر
تقييم بشكل ت ي
:
اكم وتخصم
ر
ت
بشكل
تقييم
يوم
كل
ف
وتحسب
تداول
موقع
عىل
المعلومات
نش
لقاء
سنويا
سعودي
يال
ر
5,000
مبلغ
دفع
تداول
موقع
عىل
المعلومات
رسوم نش
ي
ي
وتدفع مرة واحدة يف السنة بناء عىل الفاتورة..
اىل
مصاريف التعامل )الوساطة( :سوف يتحمل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشاء و البيع إذا كانت ضمن استثمارات الصندوق ،وسيتم اإلفصاح عن إجم ي
الربع للصندوق .
قيمتها كل رب ع يف التقرير
ي
التطهي من أصول الصندوق.
ع :سوف يقوم مدير الصندوق وبنا ء عىل توصية اللجنة الشعية الخاصة بالصندوق بإخراج مبلغ
رسوم
ر
ر
التطهي الش ي
رسوم التمويل :ال يوجد حاليا مصاريف تمويل للصندوق ،ولكن يحق لمدير الصندوق الحصول عىل تمويل عن طريق عمليات المرابحة ومن المتوقع أال تزيد تكلفة التمويل
لعمليات المرابحة عن  %0.5عن معدل العائد الشهري بنا ء عىل مدة التمويل.
مالك الوحدات ورسوم التحويل ما ربي الحسابات البنكية أ و االستثمارية للصندوق
مصاريف أخرى :يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ونش التقارير الدورية واجتماع
ي
وف جميع األحوال لن تتجاوز مجموع المصاريف األخرى للصندوق  250,000ريال
باإلضافة للرصائب و الرسوم إن وجدت وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا .ي
سعودي سنويا.
-4

يقي للمرابحة بالريال السعودي  -فالكم للخدمات الماليه
صندوق ر
.
:
اف قيمة أص ول الص ندوق وسوف يتم حس اب رس وم اإلدارة
ص
من
نوية
س
مئوية
بة
كنس
ب
تحس
نويا
س
ول
األص
قيمة
اف
ص
من
%
0.50
المحفظة
إدارة
رسووم
•
ي
ي
يوم ويتم دفعها كل ثالثة اش هر كمس تحقات .ويحتفظ مدير الص ندوق بالحق يف أن يس ريد من الص ندوق يف أي وقت أية رس وم أو عموالت أو أتعاب قانونية
بش كل ي
ونفقات أخرى قد تكون مستحقة لمدير الصندوق تتعلق بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هيئة السوق المالية.
الخارح (يتحملها الصندوق) 25,000 :ريال سعودي سنويا.
• أتعاب مراجع الحسابات
ر ي
• اتعاب الحفظ )يتحملها الصندوق( %0.02 :من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا.
• رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح )يتحملها الصندوق( 7,500 :ريال سعودي سنويا.
المستقلي ) يتحملها مدير الصندوق عن الص ندوق(3,000 :ريال س عودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى  5,000ريال س عودي يف الشهر وذلك يف
• مكافأة المديرين
ر
الت يكون فيها ر
ر
أكي من اجتماع يف الشهر الواحد.
الحاالت ي
• رسوم ر
اقياض  :حسب األسعار المطبقة يف حينها.
ر
الت تتعلق باستثمارات الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة إىل مصاريف التعامل وعليه فإن أي تكلفة إضافيةسوف يتحملها
• مصاريف التعامل  :المصاريف ي
الصندوق خصم ا من أصوله.
Classification: Private

 -5صندوق ألفا للمرابحة  -شكة ألفا المالية
المبلغ و كيفية الدفع
الرسم
ر
ر
اإلشياك.
ال توجد رسوم عىل
اإلشياك
رسوم
صاف قيمة أصول الصندوق وسوف يتم حساب رسوم اإلدارة يف
صاف قيمة األصول سنويا .تحسب كنسبة مئوية من
 % 0.45من
ي
ي
رسوم إدارة الصندو ق
كل يوم تقويم ويتم دفعها كل ثالثة اشهر.
 25,000ريال سعودي سنويا ،تحسب كل يوم تقويم و تدفع كل ستة أشهر ،و ال تشمل ضيبة القيمة المضافة.
القانون
أتعاب المحاسب
ي
صاف قيمة األصول تحت الحفظ سنويا ،و يتم اقتطاعها يف نهاية كل سنة ،بحد أدن  36,000ريال سعودي ،باإلضافة
من
%
0.03
ي
اىل  30ريال سعودي عن كل صفقة يقوم بها الصندوق .تحسب يف كل يوم تقويم و تدفع كل شهر و ال تشمل ضيبة القيمة المضافة.
رسوم الحفظ

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندو ق

مبلغ سنوي يعادل  14,000ريال سعودي سنويا .تحسب كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشهر ،وال تشمل ضيبة القيمة المضافة.

ع
أتعاب المستشار الش ي
الرسوم الرقابية
رسوم النش
مصاريف التمويل
مصاريف التعامل (الوساطة)

المصاريف األخر ى

ضيبة القيمة المضافة

-6

 2,000ريال سعودي لالجتماع الواحد و بما ال يزيد عن  10,000ريال سعودي سنويا ،لكل عضو مستقل .تحسب يف كل تقويم
وتدفع سنويا.

 7,500ريال سعودي تدفع سنويا وتحسب يف كل يوم تقويم وتدفع سنويا وال تشمل ضيبة القيمة المضافة.
 5,000ريال سعودي تحسب يف كل يوم تقويم وتدفع سنويا  ،وال تشتمل عىل ضيبة القيمة المضافة.
حسب االسعار المطبقة يف حينها.
يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت وعموالت الوساطة ر
الت يتكبدها نتيجة شاء وبيع االستثمارات وتكاليف و عموالت
ي
ر
إجماىل هذه التكاليف يف التقارير المدققة السنوية ونصف السنوية .عىل أن يتم احتسابها
الت يجري ها .ويجب اإلفصاح عن
ي
الصفقات ي
ودفعها عند المطالبة.
صاف قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي ،تحسب و تخصم يف حينها وال تشتمل
لن تتجاوز المصاريف األخرى ما نسبته  %0.3من
ي
ه تقديرية ،ويتم خصم النفقات الفعلية فقط.
عىل ضيبة القيمة المضافة .ويشار إىل أن النفقات المذكورة أعاله ي
سيتم تطبيق ضيبة القيمة المضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة و الدخل عىل جميع الرسوم و
المصاريف و األتعاب و التكاليف .جميع الرسوم و المصاريف المذكورة يف هذه المذكرة و المستندات األخرى للصندوق ال تشمل
ضيبة القيمة المضافة ما لم يتم النص عىل خالف ذلك.

صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي  -الجزيرة لألسواق المالية
رسوم الصندوق

ر
االشياك
رسوم
رسوم إدارة الصندوق
رسوم الحفظ
مجلس إدارة الصندوق
اتعاب مراجع الحسابات
رسوم رقابية
رسوم نش
رسوم الخدمات الشعية

ضيبة القيمة المضافة

ال يوجد
يوم وتدفع عىل أساس رب ع سنوي عىل أن ال
أساس
عىل
احتسابها
يتم
سنوية
إدارة
كرسوم
الصندوق
من
المحققة
العوائد
من
%
15
الصندوق
يحتسب
ي
ً
ً
صاف أصول الصندوق ،ولمدير الصندوق الحق يف تخفيض هذه الرسوم كليا أو جزئيا بشكل متكرر
تتجاوز هله الرسوم نسبة  %0.75كعائد سنوي عىل
ي
ً
حسب ما يراه مناسبا وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار.
ً
ً
يوم ا وتدفع بشكل رب ع سنوي
 80,000ريال سعودي سنويا تحتسب ي
مكافأة سنوية مقدارها ثمانية آالف ريال سعودي لكل عضو مستقل
ً
 27,750ريال سعودي سنويا تحتسب يوميا وتدفع بشكل نصف سنوي
ً
يوم وتدفع عىل أساس سنوي.
 7,500ريال سعودي سنويا تدفع لهيئة السوق المالية تحسب عىل أساس ي
يوم.
 5,000ريال سعودي تدفع ًلتداول عىل اساس سنوي وتحسب عىل أساس ي
يوم وتدفع عىل أساس سنوي.
 10,000ريال سعودي سنويا تحسب عىل أساس ي
،وف حال فرضها فإن الصندوق سيدفع لمزود الخدمة (باإلضافة إىل أية رسوم أو
بها
الصندوق
تزويد
م
ت
قد يتم فرض ضيبة القيمة المضافة عىل أي خدمة ي
ي
ً
ً
مصاريف أخرى) مجموعا مساويا للقيمة المسجلة لهذه الرصيبة عىل فاتورة ضيبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمة المعنية.
وف حال ما إذا كانت ضيبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها عىل أي خدمة مقدمة من قبل الصندوق ،فإن العميل سيدفع للصندوق (باإلضافة
ي
ً
ً
إىل أية رسوم أو مصاريف أخرى) مجموعا مساويا لقيمة هله الرصيبة.
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د)

أم ري الحفظ:
أمي الحفظ ،وعنوانه.
 )1اسم ر
الرياض المالية.
ح الشهداء ،الوحدة رقم  69الرياض .7279 – 13241
اإلدارة العامة 2414 :ي
المملكة العربية السعودية
برقم ر
اليخيص 07070-37
هاتف 920012299
ر
ونwww.riyadcapital.com :
الموقع االليكي ي
)2

ه)

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
ً ً
ً
ُ ّ
مسؤوال عن ر
ٌ
سواء أدى مسؤولياته بشكل مباش أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة
الياماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار،
أمي الحفظ
)1
يعد ر
ً
ُ ّ
مالك الوحدات ومجلس إدارة الصندوق عن خسائر الصندوق الناجمة
الصندوق
مدير
تجاه
مسؤوال
الحفظ
أمي
عد
وي
المالية،
السوق
مؤسسات
والئحة
االستثمار
صناديق
ر
ي
تقصيه ُ
المتعمد.
بسبب احتياله أو إهماله أو سوء ترصفه أو
ر
ً
ُ ُّ
مالك الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق
لصالح
وحمايتها
الصندوق
أصول
حفظ
عن
أمي الحفظ مسؤوال
)2
يعد ر
ي
بحفظ أصول الصندوق.

مشغل الصندوق:
 )1اسم مشغل الصندوق ،وعنوانه.
شكة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134-37 :
ح العليا ،برج العنود  ، 2طريق الملك فهد.
الرياض ،ي
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف 8004413333 :
ر
ون www.alinmainvestment.com
الموقع اإللكي ي
)2

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
االدوار االساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
مسؤوال عن تشغيل صناديق االستثمار.
فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مشغل الصندوق
)1
ر
الت يتوىل تشغيلها.
الصناديق
جميع
بتشغيل
الصلة
ذات
والسجالت
بالدفاتر
يحتفظ
أن
الصندوق
مشغل
عىل
يجب
)2
ي
ّ
بمالك الوحدات وحفظه يف المملكة.
سجل
يجب عىل مشغل الصندوق إعداد
)3
ي
ً
ّ
مالك الوحدات.
ُيعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزي ع األرباح عىل
)4
ي
ً
ً
ً
ً
ُّ
وعادال.
ُيعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما كامال
)5
االشياك بالسعر الذي ُ
ر
ر
االشياك.
النهان لتقديم طلبات
للموعد
التالية
التقييم
نقطة
عند
حتسب
ي
طلبات
معاملة
الصندوق
مشغل
عىل
يجب
)6
ي
ر
االشياك بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها لالئحة صناديق االستثمار أو شوط وأحكام الصندوق.
يجب عىل مشغل الصندوق تنفيذ طلبات
)7

و)

مراجع الحسابات:
اسم مراجع الحسابات ،وعنوانه.
أ .اسم مراجع الحسابات:
ر ين دي أو د .محمد العمري وشكاءه.
ب .العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:
الدور السابع والثامن ،مون تور ،طريق الملك فهد ،ص.ب 8736 .الرياض  11492المملكة العربية السعودية.
العنوان
هاتف +966 11 278 0608
فاكس +966 11 278 2883
ر
ون www.alamri.com
الموقع اإللكي ي

ز)

القوائم المالية:
ً
ُ ّ
لفية المحاسبة السنوية (أو ر
عد القوائم المالية ر
الفية األولية ر
للمحاسبي
للمعايي المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية
الت يغطيها التقرير) لصندوق االستثمار وفقا
يجب أن ت
ر
ر
ي
القانونيي
ر
أم ل االط الع عل ى الملح ق ()3
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الملح ق ()1
الموضوعات ر
الت تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
ي
 -1تم عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم ( )22يف  30مارس 2120م الساعة  01:00م ،من خالل منصة (.)Cisco Webex Meetings
جدول أعمال االجتماع:
نوفمي 2020م.
الموافقة والتوقيع عىل محرص اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاري خ 30

ر
ر
الت وافق عليها المجلس بالتمرير إىل تاري خ انعقاد االجتماع (إن وجدت).

الموافقة و/أو التوقيع عىل القرارات والوثائق باإلضافة إىل تلك ي
مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة ر
حت نهاية شهر رفياير 2021م (وأي تحديثات مهمة تمت إىل انعقاد االجتماع).

مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق إىل تاري خ انعقاد االجتماع (إن وجدت).

مقابلة مسؤول المطابقة واال رليام ومكافحة غسل األموال.

ر
الت تم تطبيقها عىل الصندوق من قبل هيئة السوق المالية إىل تاري خ انعقاد االجتماع (إن وجدت).

مناقشة التجاوزات والعقوبات ي
مسائل أخرى (إن وجدت).

ر
الت تم ذكرها يف قائمة المراجعة:
شح لألنشطة ي
ً
تمت مراجعة عدد الصناديق العامة ر
تعيي مجلس إدارة آخر لواحد أو
أو
فعال
بشكل
العدد
هذا
عىل
اف
اإلش
باإلمكان
كان
إذا
ما
تقويم
وتم
سنويا
المجلس
عليها
ف
يش
الت

ينبع ر
ي
ي
ر
ر
الذان لألعضاء المجلس.
أكي من تلك الصناديق العامة ،تم التقييم
ي
مناقشة أداء الصندوق العام ،لمعرفة مدى ر
اليام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.

أداء الصندوق:

ً
ر
االسيشادي ب ( )%0.56حيث حقق الصندوق ( )%1.09مقارنة بأداء المؤش
كان أداء الصندوق إيجابيا بداية من عام 2021م حت انعقاد االجتماع نسبة للمؤش
ر
االسيشادي ( )%0.53صافيه من أي رسوم.
توزي ع األصول:

وضح األستاذ  /عادل الصوماىل بأن الجزء الكبي من توزي ع األصول بنسبة ( )%84.7ال يزال ر
للفيات من شهر إىل ستة أشهر.
ر
ي
التغيي يف حجم األصول المدارة:

ر
حجم األصول المدارة بالصندوق  8.25مليار ريال سعودي.
وتم إخطار األعضاء بتجاوز  8.48مليار ريال سعودي كحجم أصول مدارة بالصندوق وذلك خالل انعقاد االجتماع.
ر
ر
واالسيدادات:
االشياكات

اسيدادات بمقدار  1.54مليار ريال سعودي ،وذلك ر
االشياكات ف الصندوق  3.92مليار ريال سعودي ،مع وجود ر
ر
للفية من اكتوبر 2020م ر
وحت انعقاد
حجم
بلغ
ي
االجتماع.
ترتيب الصندوق:

ً
جيدا من االجتماع السابق ر
وحت تاري خ انعقاد االجتماع ،من ناحية األداء للصندوق ،كان ترتيبه الرابع مقارنة مع أقرانه.
كان أداء الصندوق
واالليام وتم مراجعة ر
ر
القواني واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
اليام الصندوق لجميع
تم االجتماع مع مسؤول المطابقة

ر
ً
مالك الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشوط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ي
إشعار مدير الصندوق لمجلس إدارة الصندوق بجميع مخالفات قيود االستثمار فور وقوعها:

واالليام ومكافحة غسل األموال أعضاء المجلس بعدم وجود تجاوزات تمت بالصندوق ر
ر
للفية من 2020/11/01م ر
وحت تاري خ انعقاد االجتماع.
أفاد مسؤول المطابقة
قرارات المجلس:
نوفمي 2021م.
تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم ليكون خالل شهر
ر
سبتمي 2120م الساعة  01:00م ،من خالل منصة (.)Cisco Webex Meetings
 -2تم عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم ( )23يف 21
ر
جدول أعمال االجتماع:
• الموافقة و  /أو التوقيع عىل محرص اجتماع مجلس اإلدارة السابق الذي عقد يف  30مارس ( 2021إذا لم يتم ذلك بعد).
الت تمت الموافقة عليها بالتمرير ر
ر
حت هذا االجتماع (إن وجدت).
• الموافقة و  /أو التوقيع عىل القرارات والوثائق بما يف ذلك تلك ي
حت أغسطس ( 2021وأي تحديث هام ر
• مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة ر
حت اجتماع مجلس اإلدارة).
• مناقشة القضايا المتعلقة بنشاط الصندوق ر
حت اجتماع مجلس اإلدارة (إن وجد).
مسؤوىل االمتثال والمخاطر.
• لقاء مع
ي
الت تم تطبيقها من قبل الهيئة العامة لسوق المال ر
• مناقشة مخالفات الصندوق باإلضافة إىل العقوبات ر
حت اجتماع مجلس اإلدارة (إن وجد).
ي
• مسائل أخرى (إن وجدت).
ر
الت تم ذكرها يف قائمة المراجعة:
شح لألنشطة ي
ً
تمت مراجعة عدد الصناديق العامة ر
الت يشف عليها المجلس سنويا وتم تقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشاف عىل هذا العدد بشكل فعال.

ي
مناقشة أداء الصناديق العامة ،لمعرفة مدى ر
اليام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.

صندوق االنماء للسيولة:







أداء صندوق االنماء للسيولة:
حافظ صندوق السيولة عىل األداء اإليجان خالل ر
بحواىل  % 1.14من بداية  2021مقارنة بالمؤش
الفية السابقة من اخر اجتماع وكان أداء الصندوق بشكل سنوي
ري
ي
ر
بحواىل  61نقطة أساس فارق عىل أساس سنوي.
االسيشادي وهو  %0.53اعىل
ي
توزي ع األصول:
الكبي من توزي ع أصول الصندوق هو لمدة ثالثة إىل ستة أشهر.
أن الجزء ر
التغيي يف حجم األصول المدارة:
ر
حجم األصول المدارة بالصندوق  9.6مليار ريال سعودي اىل تاري خ االجتماع.
حواىل  10مليار ريال سعودي كحجم أصول مدارة بالصندوق وذلك خالل بداية الرب ع الرابع.
وتم إخطار األعضاء ببلوغ حجم الصندوق
ي
ر
ر
واالسيدادات:
االشياكات
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ر
ر
االسيدادات حجم  4مليار ريال سعودي
اىل نهاية شهر اغسطس وبلغت
كان حجم االشياكات يف الصندوق بمقدار  5.3مليار ريال سعودي من االجتماع السابق ي
صاف ارتفاع بحجم األصول المدارة  1.3مليار ريال سعودي.
مع
ي
ترتيب الصندوق:
اليتيب الرابع اىل ر
حافظ الصندوق عىل أدائه المنافس مقارنة بالصناديق المشابهة وتقدم من ر
اليتيب الثالث من ناحية األداء من االجتماع السابق.





واالليام وتم مراجعة ر
ر
القواني واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
اليام الصندوق لجميع
تم االجتماع مع مسؤول المطابقة
ر
ً
مالك الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشوط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة ي
توصيات مدير الصندوق :ال توجد.
وغيها) ألعضاء المجلس حال توفرها
العمالء
شكاوى
وتقارير
المخاطر
وتقارير
صندوق
لل
الخارجيي
الخدمات
مقدم
تقييم
ضمنها
(ومن
النظامية
سيتم ارسال بعض التقارير
ر
ر
ي
لالطالع و/أو الموافقة (حسب اللوائح المطبقة).

قرارات المجلس:
تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم ليكون خالل شهر مارس 2022م.
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الملح ق ()2
تفاصيل أي تغييات حدثت عىل شوط وأحكام الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق الخاص) خالل ر
الفية.
ر
 -1التحديثات بتاري خ  2021 /01/ 26م
اسم الصندوق :صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
بتغييات واجبة االشعار عىل مذكرة معلومات الصندوق
موضوع اإلشعار :اشعار ر
ر
المقيحة
الصيغة

الصيغة الحالية
 .12مدير الصندوق:
ز .أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:
األستاذ  /عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا الراشد (رئيس مجلس اإلدارة وعضو
مستقل)
األستاذ  /عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس (عضو)
األستاذ  /مازن بن فواز بن أحمد بغدادي (عضو)
الدكتور  /سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي (عضو)
المهندس  /يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل (عضو مستقل)
األستاذ  /محمد إقبال محمد إبراهيم (عضو)

 -2التحديثات بتاري خ  2021 /11/ 18م
اسم الصندوق :صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
موضوع اإلشعار :تحديث مستندات الصندوق
الصيغة الحالية
تم انشاء شوط وأحكام الصندوق بناء عىل الئحة صناديق
االستثمار وذلك بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم -1
 2006-193وبتاري خ 1427/6/19ه الموافق 2006/07/15م

التغيي
رميرات
ر

 .12مدير الصندوق:
ز .أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة
لكل عضو:
األستاذ  /عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا الراشد (رئيس مجلس
اإلدارة وعضو مستقل)
الجبي (عضو)
االستاذ  /مشاري بن عبد العزيز
ر
األستاذ  /عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس (عضو)
األستاذ  /مازن بن فواز بن أحمد بغدادي (عضو والرئيس التنفيذي)
الدكتور  /سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي (عضو)
المهندس  /يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل (عضو مستقل)
السي الذاتية لألعضاء.
كما تم تحديث ر

ر
المقيحة
الصيغة
تم تعديل شوط وأحكام الصندوق بناء عىل الئحة صناديق االستثمار
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-02وتاري خ
1442-7-12ه الموافق 2021-02-24م.

إجراء تعديل يف
مجلس إدارة
الشكة.

التغيي
رميرات
ر
ر
االليام بالملحق رقم ( )1من الئحة صناديق
االستثمار.
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)3( الملح ق
:القوائم المالية

Classification: Private

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

اﻟﻔﻬﺮس
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻔﺤﺔ
٤-٢

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٨

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

٢٣ -٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
إﻳﻀﺎح
اﳌﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻜﻮك
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ودﻳﻌﺔ وﺻﻜﻮك اﳌﺮاﺑﺤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

٧
٨
٩
١٠

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥
١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦
٦٬١٧٤٬٦٩٤٬٣٥٥
٤٦٠٬٢١٤٬١٥٧
٥١٩٬٧٠٧
٨٬٣٥٤٬٠٠٢٬١٣٠

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥
١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦
٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١
٦٬٦٨٢٬٦٦٩٬٢٧٢

٢٬٨١٣٬٢٧١
٣٬١٩٦٬٢٠٨
٦٬٠٠٩٬٤٧٩

١٩١٬٠٧٧
١٬٩٢٩٬٩١٥
٢٬١٢٠٬٩٩٢

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٨٬٣٤٧٬٩٩٢٬٦٥١

٦٬٦٨٠٬٥٤٨٬٢٨٠

وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة )ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات(

٧١٣٬٤٩٤٬١٦٦

٥٧٨٬٢٠٧٬٢٩٧

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات  -ﻟﻠﻮﺣﺪة )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

١٨

١١٬٧٠

١١٬٥٥

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

١٣

-

-

٩

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﻀﺎح
اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

٢-٨

اﳌﺼﺮوﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﺧﺮى
ﻋﻜﺲ) /ﻣﺨﺼﺺ( اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

١٢
١٢

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

٢٢٬٩١١٬٠٧٧
١١٠٬٩٣١٬٢٤١
١٣٣٬٨٤٢٬٣١٨

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٨٬٦٨٠٬٠٧١
٧٦٬٣٣٨٬١٤٨
٨٥٬٠١٨٬٢١٩

)(٢٧٬٤٥٥٬٤٣٣
)(١٬٠٦٣٬٣٣٨
)(٩٨٬٦٣١
٥٬٧٦٢٬٧٨٠
)(٢٢٬٨٥٤٬٦٢٢

)(١٥٬٩٥٧٬٧٤٧
)(٤٧٬٨٣١
)(٦٧٢٬٦١٨
)(٦٬٤٨٦٬٩٥٤
)(٢٣٬١٦٥٬١٥٠

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ

١١٠٬٩٨٧٬٦٩٦

٦١٬٨٥٣٬٠٦٩

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

-

-

١١٠٬٩٨٧٬٦٩٦

٦١٬٨٥٣٬٠٦٩

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺢ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٦٬٦٨٠٬٥٤٨٬٢٨٠

٢٬٣٥٦٬١٠٦٬٢٠٧

١١٠٬٩٨٧٬٦٩٦

٦١٬٨٥٣٬٠٦٩

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار وﺣﺪات
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد وﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات

٩٬٧٨٧٬٥٥٣٬٦٩٢
)(٨٬٢٣١٬٠٩٧٬٠١٧
١٬٥٥٦٬٤٥٦٬٦٧٥

٧٬٧٦٧٬٠٠٣٬٨٨٥
)(٣٬٥٠٤٬٤١٤٬٨٨١
٤٬٢٦٢٬٥٨٩٬٠٠٤

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٨٬٣٤٧٬٩٩٢٬٦٥١

٦٬٦٨٠٬٥٤٨٬٢٨٠

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
اﻟﻮﺣﺪات
٢٠٧٬٤٣٣٬٩٨٢

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٥٧٨٬٢٠٧٬٢٩٧

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة
اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﺮدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٨٤٢٬٢٠٢٬٤٣٢
)(٧٠٦٬٩١٥٬٥٦٣
١٣٥٬٢٨٦٬٨٦٩

٦٧٥٬٥٠٩٬٩٤٥
)(٣٠٤٬٧٣٦٬٦٣٠
٣٧٠٬٧٧٣٬٣١٥

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٧١٣٬٤٩٤٬١٦٦

٥٧٨٬٢٠٧٬٢٩٧

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﻀﺎح

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟـ :
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
)ﻋﻜﺲ(/ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٢- ٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻜﻮك
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
دﺧﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻠﻢ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٠

١١٠٬٩٨٧٬٦٩٦

٦١٬٨٥٣٬٠٦٩

)(١٥٬٦١٢٬٠٩٢
)(١١٠٬٩٣١٬٢٤١
)(٥٬٤٩٠٬٩٩١
)(٢١٬٠٤٦٬٦٢٨

)(٦٬١٠٠٬١١٥
)(٧٦٬٣٣٨٬١٤٨
٦٬٤٨٦٬٩٥٤
)(١٤٬٠٩٨٬٢٤٠

)(٣٣٬٤٤١٬٥١٨
)(٩٩٥٬٨٩٩٬٥٠٦
١٣٤٬٧٧٥
)(٤٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٢٦٦٬٢٩٣
)(١٬٥٠٣٬٩٨٦٬٥٨٤
١٠٣٬٧٣٠٬٨٨٤
)(١٬٤٠٠٬٢٥٥٬٧٠٠

)(١٬١٧١٬٣٢٨٬٨٤٩
)(٢٬٩٧٢٬٥١٥٬٢٠٦
٢٩٣٬٢٤٧
)(٤٬١٥٧٬٦٤٩٬٠٤٨
٦٩٬٤٤٨٬٩٨٢
)(٤٬٠٨٨٬٢٠٠٬٠٦٦

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪات ﻣﺴﺘﺮدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٩٬٧٨٧٬٥٥٣٬٦٩٢
)(٨٬٢٢٨٬٤٧٤٬٨٢٢
١٬٥٥٩٬٠٧٨٬٨٧٠

٧٬٧٦٧٬٠٠٣٬٨٨٥
)(٣٬٥٠٤٬٩٨٢٬١٣٥
٤٬٢٦٢٬٠٢١٬٧٥٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

١٥٨٬٨٢٣٬١٧٠
١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

١٧٣٬٨٢١٬٦٨٤
٢٠٬٢٢٠٬٧٠١

٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

٦

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي )"اﻟﺼﻨﺪوق"( هﻮ ﺻﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة أﻧﺸﯩﺊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )"ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق"( ،وهﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )"اﳌﺼﺮف"( واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﮫ )"ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات"( ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺪف اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل واﻟﺴ ـ ـ ــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻌﺎد
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﺪرج ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة.
واﻓﻘﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸــﺎء اﻟﺼــﻨﺪوق ﻓﻲ ﺧﻄﺎ ﻬﺎ رﻗﻢ  ٥/٧٤٨٧/٢٠١٠ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢١رﻣﻀــﺎن ١٤٣١ه ـ ـ ـ ـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٣١أﻏﺴــﻄﺲ
٢٠١٠م( .ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ ﻓﻲ  ٢٦ﻣﺤﺮم ١٤٣٢هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١م(.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼ ــﻨﺪوق أن اﻟﺼ ــﻨﺪوق وﺣﺪة ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻴﺔ ﻣﺴ ــﺘﻘﻠﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻗﻮاﺋﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻛﻮﻓﻴﺪا١٩-
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳ ـ ـ ــﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴ ـ ـ ــﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (١٩-ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴ ـ ـ ــﻤﺒﺮ ٢٠١٩م وأﻋﻠﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
 ۲۰۲۰م ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .اﺳ ــﺘﻤﺮ اﻧﺘﺸ ــﺎر اﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ـ ـ ــﻔﺮ ،وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﳌﺪن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أدى اﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻷﻧﺸ ـ ـ ــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ ،وإﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﻴن اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺤﻠﻲ.
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺎل ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٢ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 .٢اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﺼــﻨﺪوق ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺻــﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﻠﻮاﺋﺢ"( اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣ذي اﻟﺤﺠﺔ ١٤٢٧ه ـ ـ ـ ـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤دﻳﺴــﻤﺒﺮ
٢٠٠٦م( ﺑﺼﻴﻐ ﻬﺎ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎن ١٤٣٧هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦م(.
 .٣أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
 ١-٣ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ً
ﺗﻢ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻ ـ ــﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼ ـ ــﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴن واﳌﺤﺎﺳﺒﻴن.
ً
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ ،وﻣﺬﻛﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﻠﺨﺺ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟ ﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ “اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم"( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ.
 ٢-٣أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳـ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼ ــﻨﺪوق دورة ﺗﺸ ــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻮﺿ ــﻮح وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺸ ــﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ــﻞ ﻓﻲ
ً
ﻗــﺎﺋﻤــﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌــﺎﻟﻲ .وﻋﻮﺿ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻦ ذﻟــﻚ ،ﺗﻌﺮض اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت ﺣﺴ ـ ـ ـ ــﺐ ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻮﻟــﺔ .وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼ ـ ـ ـ ــﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺄرﺻﺪة ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
 ٣-٣اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٤-٣اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
 ٥-٣اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻳﺮادات واﳌﺼــﺮوﻓﺎت .وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
واﻻﻓﺘﺮاﺿ ــﺎت اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺴ ــﺘﻤﺮ .ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ ــﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓ ﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻓﻲ اﻟﺴ ــﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻬــﺎ .اﻟﻨﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴ ـ ـ ـ ـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓ ﻬــﺎ اﻷﺣﻜــﺎم و اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات ﻣﻬﻤــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ـﺒــﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺼـ ـ ـ ـ ـﻨــﺪوق أو ﻋﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ً
ﻳﻘﻮم اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺼ ـ ـ ــﻨﻴﻒ ذي اﻟﺼ ـ ـ ــﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳ ـ ـ ــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة

اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺻ ـ ــﻨﻒ اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق اﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻗﺎم اﻟﺼـﻨﺪوق ﺑﺘﺼـﻨﻴﻒ اﺳـﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳـﻬﻢ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼـﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼـﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة .ﻗﺎم اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ اﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل
ﻹدارة هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻄﺒﻖ وﻳﺤﺪد اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎس وإﺛﺒﺎت هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ
هﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،ﻣﺜﻞ وداﺋﻊ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻜﻮك واﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻷرﺻ ـ ـ ـ ــﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك .ﺧﺴ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ هﻲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻ ـ ـ ــﻞ اﳌﺎﻟﻲ .وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴـ ـ ــﺎرة
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻴن ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ.
ً
ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼـ ـ ــﺺ ﺧﺴ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸـ ـ ــﺎﻣﻞ أﻳﻀـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ُ
إﻧﺸﺎؤهﺎ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-
ﻟﻘﺪ راﺟﻊ اﻟﺼـ ــﻨﺪوق اﳌﺼـ ــﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺼـ ــﻨﻴﻒ اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺟــﺎﺋﺤــﺔ )ﻛﻮﻓﻴــﺪ .(١٩-ﺗﻌﺘﻘــﺪ اﻹدارة أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛــﺪة وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤــﺎﺛﻠــﺔ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻋ ﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋ ﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﺿﺎع وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ أي ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
 .٤اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ٤٫١اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

١٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﻴﺎرﺳﻌﺮاﻟﻔﺎﺋﺪة  -اﳌﺮﺣﻠﺔ  :٢ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ،٩واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،٣٩واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ  ،٧واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ١٦
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول آﺛﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺷﺒﮫ ٍ
 وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻐﻴﺮ  ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
دون
 اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ إﺻﻼح ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻹﺟﺮا ﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮط وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أداة  RFRﻛﺘﺤﻮط ﳌﻜﻮناﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إذا أﺻﺒﺤﺖ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.
 ٤٫٢اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ
هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎرﻳﺔ
اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮر اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ .وأهﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
رﻗﻢ اﳌﻌﻴﺎر
اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ  ١و اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ ٢
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٣٧

اﻟﻌﻨﻮان
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰم
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ – ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎر
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ،٩اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢٠١٨م-
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،٣٩اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ٢٠٢٠ ،٤م
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ١٦
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٨
 ٤٫٣أﺧﺮى
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻜﻮن ﻷي ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻟﻜ ﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ  ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻤﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ

١١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .٥اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﻟﺠﺎري
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وإﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب
أو أﻗﻞ ،إن وﺟﺪت.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت /إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺘﺎﺟﺮة )أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺮاء
اﳌﻮﺟﻮدات أو ﺑﻴﻌﻬﺎ( .إن ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ هﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت وﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﳌﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻳﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة( ﻓﻲ
ً
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة.
ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻳﺘﻢ
ً
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ.
إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﻜﺎﻓﺂت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ :أو
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ
هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺪر ،وهﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ،وﺻﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ،وإﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ:
) (iﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻹدارة اﳌﻮﺟﻮدات ،و
) (iiﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة :ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
دﻓﻌﺎت رأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ،وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج دﺧﻞ اﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ :ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻟﺒﻴﻊ
اﳌﻮﺟﻮدات ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات دﻓﻌﺎت رأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ

١٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ)ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﻸداة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷرﺑﺎح أو
ً
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة :اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ً
ﻗﻴﺎﺳﮫ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓ ﻬﺎ.
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ هﻲ أدوات ﺗﻮﺿ ــﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺼ ــﺪر .أي اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺗﺜﺒﺖ
وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺼﺪر .ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة ،ﺑﺎﺳـ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻓ ﻬﺎ إدارة اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ،ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗﻌﻴﻴن اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸ ــﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳ ــﻴﺎﺳ ــﺔ اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴن اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸ ــﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﺘﻠـﻚ اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤـﺎرات ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤـﺎر .وﻋﻨـﺪ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺨـﺪام هﺬﻩ اﻟﺨﻴـﺎر ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒـﺎت أرﺑﺎح وﺧﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤـﺔ
ً
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸ ـ ــﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ وﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼ ـ ــﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺳ ـ ــﺘﺒﻌﺎد .ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ ﺧﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ )وﻋﻜﺲ ﺧﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ( ﺑﺸ ـ ــﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼـ ــﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح،
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ،ﻳﺴـ ـ ــﺘﻤﺮ إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎرة ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ " دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻖ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
هﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨ ــﺪم ﻣﺘﻄﻠﺒ ــﺎت هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ اﻟﺠ ــﺪﻳــﺪة ﺑﻤﻮﺟــﺐ اﳌﻌﻴ ــﺎر اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌــﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ٩اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻄﻼﻋﻴ ــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ – ﻧﻤﻮذج "ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ".
ً
ً
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﺛﺒﺎت ﺧﺴـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق أوﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪث ﺧﺴـ ـ ــﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺤﺴ ـ ـ ــﺒﺎن
ﻧﻄﺎق أوﺳ ـ ــﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻗﻴﺎس ﺧﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﺿ ـ ــﻴﺔ ،واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﺘﻨﺒﺆات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸداة.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴن:
 اﻷدوات اﳌــﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘــﺪهﻮر ﺑﺸ ـ ـ ـ ـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬــﺎ اﻻﺋﺘﻤــﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨــﺬ اﻹﺛﺒــﺎت اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺨــﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤــﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀـ ـ ـ ـ ــﺔ )"اﳌﺮﺣﻠـﺔ
اﻷوﻟﻰ"(؛
 اﻷدوات اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺪهﻮرت ﺑﺸـ ـ ـ ـ ـﻜـﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬـﺎ اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻨـﺬ اﻹﺛﺒـﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨـﺎﻃﺮهـﺎ اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀـ ـ ـ ـ ــﺔ )"اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"(؛ و

 ﺗﻐﻄﻲ "اﳌﺮﺣﻠ ــﺔ اﻟﺜ ــﺎﻟﺜ ــﺔ" اﳌﻮﺟﻮدات اﳌــﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﺘﻲ ﻟ ــﺪ ﻬ ــﺎ دﻟﻴ ــﻞ ﻣﻮﺿ ـ ـ ـ ــﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻣﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻻ ﺗﻘﻊ أي ﻣﻦ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.
ً
ﻳﺘﻢ إﺛﺒـﺎت "ﺧﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤـﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ ﳌـﺪة  ١٢ﺷ ـ ـ ـ ــﻬﺮا" ﻟﻠﻔﺌـﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒـﺎت "ﺧﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤـﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻣـﺪى اﻟﻌﻤﺮ" ﻟﻠﻔﺌـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴــﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

١٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴــﺘﻠﻤﺔ ،ﺳــﻮاء ﺗﻢ إﺻــﺪار ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
اﳌﻮرد أم ﻻ.
ً
ﻳﺘﻢ ﻗﻴــﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ أوﻟﻴــﺎ ﺑــﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌــﺎدﻟــﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌــﺪﻳﻠﻬــﺎ ،ﻣﺘﻰ ﻣــﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﺑﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌــﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺤــﺪد اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻨــﺪوق ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎت ﻣــﺎﻟﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻳﺘﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺳﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ رأس اﳌﺎل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻜﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت هﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء.
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق "ﻧﺸﻂ" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﻴﺎس اﻷدوات اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ،ﻷن هﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺮوج.
ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺪرج اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ،وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺜﺒﺘﺔ وﻳﻜﻮن هﻨﺎك
ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﺗﺘﻜﻮن ﺻ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ وﺣﺪات ﺻ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺮداد واﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (iوﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ واﳌﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻴﮫ.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق.
 اﻷداة ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى.
 ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ.
 ﻻ ﺗﺘﻀ ـ ــﻤﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ أي اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺘﺴ ـ ــﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪ أو أﺻ ـ ــﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺼ ـ ــﺺ اﻟﺘﻨﺎﺳ ـ ــﺒﻴﺔ ﻟﺼ ـ ــﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺼﻨﺪوق.
 ﻳﺴﺘﻨﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.
وﺣﺪات اﻟﺼ ــﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺮداد ﺗﻔﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺮداد اﳌﺼ ــﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ــﺒﺔ
رﻗﻢ ) ١٦-٣٢أ-ب(  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﻘﻮم اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺼ ــﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺮداد ﺑﺎﺳ ــﺘﻤﺮار .إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺮداد ﻋﻦ اﻣﺘﻼك أي ﻣﻦ اﳌﻴﺰات أو
اﺳ ـ ـ ــﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸ ـ ـ ــﺮوط اﳌﻨﺼ ـ ـ ــﻮص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴن  ١٦أ و ١٦ب ﻣﻦ ا)ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ـ ـ ــﺒﺔ رﻗﻢ  ،(٣٢ﻓﺴـ ـ ـ ــﻴﻘﻮم اﻟﺼـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﺼـ ـ ــﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳ ـ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼـ ـ ــﻨﻴﻒ ،ﻣﻊ إﺛﺒﺎت أي ﻓﺮوق ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺴـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺻـ ـ ــﺎﻓﻲ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴ ـ ــﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات .ﻓﻲ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴ ـ ــﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب واﺳ ـ ــﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـ ــﺘﺮداد ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
) (iiاﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات
وﺣﺪات اﻟﺼــﻨﺪوق ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸ ــﺮاء ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻣﺼ ــﺮف اﻹﻧﻤﺎء ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷ ــﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴن أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﻴن .وﻳﺘﻢ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﳌﻮﺟﻮدات )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺼ ــﯩﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت(
ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ذي اﻟﺻﻟﺔ.
١٤

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﺼـ ـ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴ ـ ــﻤﺔ ﺻـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻣ ﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت( ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
إن اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ هﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺸـ ـ ـ ــﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺎت .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻮض اﳌﺴﺘﻠﻢ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴ ـ ــﺎب دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،ﻣﺜﻞ وداﺋﻊ اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك واﳌﺮاﺑﺤﺔ ،ﺑﺎﺳ ـ ــﺘﺨﺪام أﺳ ـ ــﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﺘﻢ
إﺛﺒ ــﺎا ﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﺋﻤ ــﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎب دﺧ ــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻔ ــﺎﺋــﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓﺘﺮﻳ ــﺔ
ً
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳـ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻـ ـ ــﺒﺤﺖ ﻻﺣﻘﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀـ ـ ــﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أي ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴـ ـ ــﺎرة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ـ ــﺎس ﻣﺘﻮﺳ ـ ـ ــﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﳌﺮﺟﺢ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﻋ ﻬﺎ )أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﳌﺤﻘﻖ(.
 .٦أﺗﻌﺎب اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﺸ ــﻤﻞ ﻣﺼ ــﺮوﻓﺎت اﻟﺼ ــﻨﺪوق أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼ ــﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﳌﺼ ــﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺳ ــﺘﺤﻘﺎق وﺗﺴ ــﺘﻨﺪ إﻟﻰ
ً
ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ:

أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﻤﻌﺪل ﺳـ ـ ــﻨﻮي ﻣﻘﺪارﻩ  ٣١) ٪٢٠دﻳﺴـ ـ ــﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪٢٠ :ﻣﻦ ﺻ ـ ــﺎﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق .وﺗﺤﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ.

أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼــﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ ﺑﻤﻌﺪل ﺳــﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  ٣١) ٪٠٫٠١دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪٠٫٠١ :ﻣﻦ ﺻــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ورﺳﻮم أﺧﺮى ً
ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ .ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﻊ أﻣﻴن اﻟﺤﻔﻆ.

أﺗﻌﺎب أﺧﺮى

ً
ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق.

١٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .٧اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
إﻳﻀﺎح
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﳌﺼﺮف – اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﻜﻮك

٧٫١
٧٫٢
٧٫٤
٧٫٥

ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٧٫٦

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٢٬٤٢٧٬٠١٣
١١٣٬٣١٠٬٤٥٠
٥٠٬٨٢٩٬٢٩٧
١٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٥٣٬٥٦٦٬٧٦٠
)(٧٠١٬٢٠٥
٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٬٦٧٦٬١٥٢
١٩٢٬٦٣٨٬٢٧٣
١٩٤٬٣١٤٬٤٢٥
)(٢٧٢٬٠٤٠
١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

 ١.٧ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق(
 ٢.٧ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
 ٣.٧اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﺎﺳﻢ أﻣﻴن اﻟﺤﻔﻆ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق دون أي ﻗﻴﻮد .
 ٤.٧ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع ودﻳﻌﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ آﺳﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ  ٣أﺷﻬﺮ وﺗﺤﻤﻞ ر ً
ﺑﺤﺎ ﺑﻤﻌﺪل ً ٪١٫٤٩
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 ٥.٧ﺻﻜﻮك ﺗﺼﺪرهﺎ ﺷﺮﻛﺔ رواﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ  ٣أﺷﻬﺮ وﺗﺤﻤﻞ ر ً
ﺑﺤﺎ ﺑﻤﻌﺪل ً ٪٥
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 ٦.٧ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﮫ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٢٥١

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٢٧٬٠٤٠

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ

١٥٣

-

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك

٧٠٠٬٨٠١

-

٧٠١٬٢٠٥

٢٢٧٬٠٤٠

 .٨اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ )إﻳﻀﺎح (١-٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

 ١-٨ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺻﻨﺪوق أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٦٠٤٬٨٢٧٬٢١٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٦٩٣٬٧٣١٬٦٤٠

ﺻﻨﺪوق اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

-

٣٢٣٬٨٥٨٬٤١٤

ﺻﻨﺪوق ﻓﺎﻟﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

٣٠٧٬٨١٢٬١٧٨

٢٥١٬٧٥٧٬٤٥٤

ﺻﻨﺪوق ﻣﺮاﺑﺤﺔ اﻷول

-

٤٧٬٣٠٧٬٢٣٨

ﺻﻨﺪوق ﻣﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺒﻼد

٤٥٣٬٠٦٨٬٩٥٩
١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼــﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺼــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاول .اﻻﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻳﻜﻮن داﺧﻞ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
١٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

 ٢-٨ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٧٬٢٩٨٬٩٨٥
١٥٬٦١٢٬٠٩٢

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٬٥٧٩٬٩٥٦
٦٬١٠٠٬١١٥

٢٢٬٩١١٬٠٧٧

٨٬٦٨٠٬٠٧١

 .٩اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﻜﻮك
دﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك

١-٩
٢-٩

ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٥٬٩٦٧٬٥٧٩٬٥١٧
١٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٠٬٠٤٠٬٩٥٠
٦٬١٧٥٬٦٢٠٬٤٦٧
)(٩٢٦٬١١٢

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٥٬١٤٠٬٣٨٠٬٩٦٤
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٨٬٧٠٩٬٢٣٤
٥٬١٧٩٬٠٩٠٬١٩٨
)(٧٬١١٨٬٠٥٧

٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١
٦٬١٧٤٬٦٩٤٬٣٥٥
 ١-٩ﺗﺸـ ـ ــﻤﻞ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳ ـ ــﺘﺤﻘﺎق أﺻ ـ ــﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴ ـ ــﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل رﺑﺢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق .٪٥٬٠ - ٪٠٬٨٣
 ٢-٩ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼ ــﻜﻮك اﻟﺼ ــﺎدرة ﻋﻦ ﺷ ــﺮﻛﺔ رواﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀ ــﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳ ــﺘﺤﻘﺎق أﺻــﻠﻲ ﻓﻲ ﺳ ــﺘﺔ
أﺷﻬﺮ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  ٪٢٫٤٥إﻟﻰ ً ٪٥
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 .١٠ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻜﻮك
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
أرﺑﺎح ﺻﻜﻮك ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٤٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٢١٤٬١٥٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
-

٤٦٠٬٢١٤٬١٥٧

-

 .١١ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )اﻳﻀﺎح (١٠
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٢٬٤١٦٬٣٥٤
٢٩٣٬٨٥٨
٤٨٥٬٩٩٦

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٬٣٧٣٬١٥٣
٢١٧٬٦٣٣
٣٣٩٬١٢٩

٣٬١٩٦٬٢٠٨

١٬٩٢٩٬٩١٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

 .١٢اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳ ـ ــﻴﺎق أﻧﺸ ـ ــﻄﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺷـ ــﺮوط اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق
وأﺣﻜﺎﻣﮫ .ﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق .وﺗﺸ ـ ــﻤﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق(.
ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻃﺮف ذات ﻋﻼﻗﺔ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق

أرﺑﺎح ﻣﻦ إﻳﺪاع ﻣﺮاﺑﺤﺔ

٦٬١١٣٬٥٤٧

-

أرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك

٤٬٥٠٠٬٠٠٠

-

أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
أرﺑﺎح ﻣﻦ إﻳﺪاع ﻣﺮاﺑﺤﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق

)(٢٧٬٤٥٥٬٤٣٣
)(١٬٠٦٣٬٣٣٨
٢٬٥٧٢٬١٣٧

)(١٥٬٩٥٧٬٧٤٧
)(٤٧٬٨٣١

)(١٢٬٠٠٠

)(١٢٬٠٠٠

اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

 .١٣اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﳌﺼﺮف
إﻳﺪاع ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻜﻮك
)إﻳﻀﺎح (١٠
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﻳﺪاع ﻣﺮاﺑﺤﺔ
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٢٬٤٢٧٬٠١٣
١٬٢٣٤٬٦٦٤٬٩٥١

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٬٦٧٦٬١٥٢
٨٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٢٧٬٢٥٠٬٠٠٠
)(٢٬٤١٦٬٣٥٤
٢٠١٬٥١٣٬٨٧٥

)(١٬٣٧٣٬١٥٣
-

١١٣٬٣١٠٬٤٥٠

١٩٢٬٦٣٨٬٢٧٣

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ارﺗﺒﺎﻃﺎت أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م .
 .١٤ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ـ ـ ــﻌﻮدﻳﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ .ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼـ ـ ـ ــﻨﺪوق
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺸــﻜﻞ دوري وﻳﺨﺼــﺺ اﳌﻮارد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼــﻠﺔ ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ".
 .١٥اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺸ ـ ـ ـ ــﺘﻤــﻞ اﻷدوات اﳌــﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌــﺎﻟﻴــﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ .ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺼ ـ ـ ـ ـﻨــﺪوق ﻣﻦ اﻟﻨﻘــﺪ وﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدﻟــﮫ،
واﻻﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة واﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳـ ـ ــﺘﺮداد ﻣﺴـ ـ ــﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺪﻓﻊ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل أﺻﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام ﺑﻴن أﻃﺮاف ذوي ﻋﻠﻢ وﻟﺪ ﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻴـﺎﺳ ـ ـ ـ ـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌـﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺴـ ـ ـ ــﻠﺴ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 اﳌﺴﺘﻮى اﻷول  -اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻧﺸﻄﺔ )ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺪﻟﺔ( ﳌﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
١٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻛﺎﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(؛ و
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ -ﻣﺪﺧﻼت اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.
ﺗﺸ ـ ـ ــﺘﻤﻞ اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺴـ ـ ــﺘﻨﺪ ﻗﻴﻤ ﻬﺎ ﻋﻟﯽ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼ ـ ـ ــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ،ﻋﻟﯽ
أدوات ﺣﻘوق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺷطﺔ .ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﺮوض ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺼﻨﺪوق )ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ( ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
و ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ

١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦
١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

-

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ)إﻳﻀﺎح (٧
وداﺋﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ)إﻳﻀﺎح (٩
اﻟﺼﻜﻮك)إﻳﻀﺎح (٩
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻜﻮك )إﻳﻀﺎح (١٠
دﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك )إﻳﻀﺎح(٩
رﺑﺢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك )إﻳﻀﺎح (٧٫٥ & ٧٫٤
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
 .١٦إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ

-

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥
٥٬٩٦٧٬٥٧٩٬٥١٧
١٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٦٠٬٢١٤٬١٥٧
٣٠٬٠٤٠٬٩٥٠
٥١٩٬٧٠٧

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥
٥٬١٤٠٬٣٨٠٬٩٦٤
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٨٬٧٠٩٬٢٣٤
-

١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦

٢٬٧٧٥٬٣٥٧
٢٬٨١٣٬٢٧١

١٬٩٢٩٬٩١٥
١٩١٬٠٧٧

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷهﺪاف اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ ﻟﻠﺼـ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴـ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻞ ﺟﺎري وإﻧﻤﺎء رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳـ ــﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ دﻳﻮن وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ وأدوات أﺧﺮى.
ﻳﺘﻌﺮض ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ :ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق.
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻣﺴ ـ ـ ــﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴـ ـ ـ ــﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻬﺎ ،ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺎﻹﺷ ـ ـ ــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼـ ـ ـ ــﻨﺪوق وهﻮ
اﳌﺴﺆول اﻟ ﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸ ـ ــﻜﻞ رﺋﻴﺴ ـ ــﯩﻲ ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻟﺤﺪود اﳌﻮﺿ ـ ــﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق .ﻟﺪى اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق وﺛﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺸ ــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻ ــﺔ ﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳ ــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﺳ ــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻹﻋﺎدة ﺗﻮازن اﳌﺤﻔﻈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎس وإدارة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺷﺮح هﺬﻩ اﻟﻄﺮق أدﻧﺎﻩ.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﻞ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
١٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ واﺳ ــﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .ﻳﺴــﻌﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼ ــﻨﺪوق إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق آﻟﻴﺔ رﺳ ـ ــﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ .ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﺤﺪدة واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳌﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٩٤٬٣١٤٬٤٢٥
٥٬١٧٩٬٠٩٠٬١٩٨
٥٬٣٧٣٬٤٠٤٬٦٢٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥
٦٬٤٠٣٬٩٦٩٬٤٧٢
٥١٩٬٧٠٧
٦٬٧٥٧٬٣٥٤٬٧٣٤

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
رﺑﺢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك

ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ.
ﻳﻘﻮم اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳ ـ ــﺘﺨﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﺪم اﻟﺴ ـ ــﺪاد واﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺨﺴ ـ ــﺎرة .ﺗﻘﻮم
اﻹدارة اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨــﺎﻃﺮ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻮﻟــﺔ هﻲ ﻣﺨــﺎﻃﺮ أن ﻳﻮاﺟــﮫ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﻨــﺪوق ﺻ ـ ـ ـ ــﻌﻮﺑــﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓــﺎء ﺑــﺎﻟﺘﺰاﻣــﺎﺗــﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ .ﻗــﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨــﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺣﺪ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻨﺺ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أن اﻻﺷ ـ ـ ـ ــﺘﺮاك واﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺮداد ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺒﻮع ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻌﺮض
اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴ ــﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸــﺄن اﺳ ــﺘﺮدادات ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼ ــﻨﺪوق واﺳ ــﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄ ﻬﺎ.
ً
ﻳﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺴــﻮﻳ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻔﺼــﺢ ﻋﻨﮫ هﻮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤ ﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
واﺣﺪة وﺣﺘﻰ ٥
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﻮات
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺮروﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
٣٬١٩٦٬٢٠٨
٣٬١٩٦٬٢٠٨
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
٢٬٨١٣٬٢٧١
٢٬٨١٣٬٢٧١

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮروﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

٦٬٠٠٩٬٤٧٩

-

-

٦٬٠٠٩٬٤٧٩

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة وﺣﺘﻰ ٥
ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٬٩٢٩٬٩١٥
١٩١٬٠٧٧
٢٬١٢٠٬٩٩٢

-

٢٠

-

١٬٩٢٩٬٩١٥
١٩١٬٠٧٧
٢٬١٢٠٬٩٩٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ً
ﻳﻮﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟﺠــﺪول أدﻧــﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌــﺎﻟﻴــﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻮﻗــﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺮدادهــﺎ أو ﺗﺴ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .اﳌﺒﻠﻎ اﻟــﺬي ﺗﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ هﻮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أرﺻﺪ ﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻴﺲ ﺟﻮهﺮي.

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ودﻳﻌﺔ وﺻﻜﻮك
اﳌﺮاﺑﺤﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺮروﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥

٣٥٢٬٨٦٥٬٥٥٥

١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦
٦٬١٧٤٬٦٩٤٬٣٥٥
٤٦٠٬٢١٤٬١٥٧

١٬٣٦٥٬٧٠٨٬٣٥٦
٦٬١٧٤٬٦٩٤٬٣٥٥
٤٦٠٬٢١٤٬١٥٧

٥١٩٬٧٠٧

٥١٩٬٧٠٧

٨٬٣٥٤٬٠٠٢٬١٣٠

٨٬٣٥٤٬٠٠٢٬١٣٠

٣٬١٩٦٬٢٠٨

٣٬١٩٦٬٢٠٨

٢٬٨١٣٬٢٧١

٢٬٨١٣٬٢٧١

٦٬٠٠٩٬٤٧٩

٦٬٠٠٩٬٤٧٩

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

١٩٤٬٠٤٢٬٣٨٥

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦
٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١

١٬٣١٦٬٦٥٤٬٧٤٦
٥٬١٧١٬٩٧٢٬١٤١

٦٬٦٨٢٬٦٦٩٬٢٧٢

٦٬٦٨٢٬٦٦٩٬٢٧٢

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮروﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٬٩٢٩٬٩١٥

١٬٩٢٩٬٩١٥

١٩١٬٠٧٧

١٩١٬٠٧٧

٢٬١٢٠٬٩٩٢

٢٬١٢٠٬٩٩٢

٢١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

ﺗﻨﺸ ـ ــﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺴـ ــﻮق ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺴ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻠﺼ ــﻨﺪوق إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼ ــﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﻴن أن اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼ ــﻜﻮك ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﻐﻴﺮة،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ،
ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴ ـ ــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴ ـ ــﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳ ـ ــﻌﺎر ﺻ ـ ــﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻨﺸـ ــﺄ هﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺗﺘﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻـ ــﺪة اﻟﺼـ ــﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴـ ــﻌﻮدي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼـ ــﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳـ ــﻌﺎر هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼـ ــﻨﺪوق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳـ ــﻌﺎر اﻟﺴـ ــﻮق ﺑﺴـ ــﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ أﺳـ ــﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻻت.
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق .ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺸ ــﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ أﺳ ــﻌﺎر أدواﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺼ ــﻨﺪوق اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدوات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
إن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴ ــﺒﺔ  ٪١ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎن ﺳ ــﻴﺆدي
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴ ـ ــﻨﺔ وﺻ ـ ــﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٣٬٦٥٧٬٠٨٣رﻳﺎل ﺳـ ـ ــﻌﻮدي )٢٠٢٠م ١٣٬١٦٦٬٥٤٧ :رﻳﺎل ﺳـ ـ ــﻌﻮدي( .أﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ وﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻘﺪار.
 .١٧إدارة رأس اﳌﺎل
ﻳﻤﺜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ
ً
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺮداد ﺑﺸ ــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀ ــﻊ اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻟﻼﺷ ــﺘﺮاﻛﺎت واﻻﺳ ــﺘﺮداد وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﺼﻨﺪوق .ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ إدارة رأس اﳌﺎل ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻛﻤﻨﺸ ــﺄة ﻣﺴ ــﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﻷﺻ ــﺤﺎب اﳌﺼ ــﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأﺳ ــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺪوق .ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼـﻨﺪوق واﳌﺪﻳﺮ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﺻـﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.
 .١٨ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ  ١٧/١٨٧٢/٦/١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٩هـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ،ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ١٠رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ً
١٤٣٩ه ـ ـ ـ ـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٨دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺧ ﺴــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺤﺘﺴــﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٩
ً
ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼـ ــﻨﺪوق اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎر .ﻳﺘﻢ ﺣﺴـ ــﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺳـ ــﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺳـ ــﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺘﺴـ ــﺐ ﻷﻏﺮاض
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ً
١١٫٥٥
١١٫٧٠
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٠٫٠٢
٠٫٠٠٢
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة )أ(
١١٫٥٧
١١٫٧٠
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة
ً
)أ( ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺛﺮ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺤﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٩اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٢٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .١٩ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ
ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م(.
 .٢٠اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ  ٢١ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻣﺎرس ٢٠٢٢م.

٢٣

