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التقرير السنوي لصندوق اإلنماء وريف الوقفي

)أأمعلومات الصندوق
1.اسم الصندوق:
صندوق االنماء وريف الوقفي
2.أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح ،يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة مــن خــال المشــاركة
فــي دعــم الرعايــة الصحيــة عبــر تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها بمــا يحقــق مبــدأ التكافــل
االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف ،حيــث ســيعمل مديــر الصنــدوق علــى اســتثمار
أصــول الصنــدوق بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف ،وتوزيــع نســبة مــن العوائــد المحققــة (غلــة الوقــف)
بشــكل ســنوي ومســتمر علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق والممثلــة فــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة مــن
خــال الجهــة المســتفيدة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة.
3.سياسة عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف):
ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة ( % 50غلــة الوقــف) لصالــح مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل
التخصصــي الخيريــة ،وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا ،ويحق لمجلــس إدارة الصندوق
ـزء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن  % 50مــن إجمالــي الغلــة لــكل ســنة
إعــادة اســتثمار جـ ٍ
ماليــة.
ســيتم توزيــع نســبة مــن عوائــد غلــة الوقــف التــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق لصالــح مؤسســةمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة بشــكل ســنوي (نهايــة الســنة ماليــة).
ً
سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح :ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا لطبيعــةالصنــدوق الوقفيــة.
4.يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.
5.المؤشر االسترشادي للصندوق ،والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة:
مزود الخدمة :ايديل ريتنق
الموقعwww.idealratings.com :
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)بأداء الصندوق:
1.جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة (منذ التأسيس):
2019/12/31

2020/12/31

2021/12/31

السنة المالية
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل السنة المالية

55,948,051

57,267,241

65,127,322

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة
المالية

10.65

10.55

11.76

األعلى

األقل

األعلى

األقل

األعلى

األقل

10.65

10.02

10.55

9.82

11.76

10.55

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة.

5,254,557.56

5,430,013.64

5,538,441.17

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية.
نسبة المصروفات

%1.19

% 1.23

% 1.21

نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء
الصندوق.

N/A

N/A

% +5.89

2.سجل األداء:
)أالعائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات( ،أو منذ التأسيس):
سنة واحدة

ثالث سنوات

منذ التأسيس

% 13.22

% 19.34

% 19.34

* بداء تشغيل الصندوق في  1نوفمبر .2018

)بالعائد اإلجمالي السنوي للسنة المالية الماضية( ،أو منذ التأسيس):
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

منذ التأسيس

% 13.22

% 7.5

% 7.14

% 0.46

% 19.34

* بداء تشغيل الصندوق في  1نوفمبر .2018

)تجدول مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام:
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

786,744

إجمالي نسبة المصروفات

% 1.21

الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

ال يوجد

)ثيتم تطبيق قواعد حساب بيانات االداء.
3.التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:
ال يوجد أي تغييرات جوهرية.

4.اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:
نأمل االطالع على الملحق (.)1
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5.تقرير مجلس اإلدارة:
تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
.أأعضاء مجلس إدارة الصندوق:

الدكتور  /عبدالعزيز بن محمد
عبدالرحمن السويلم (رئيس مجلس
إدارة الصندوق وعضو غير مستقل)

يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي التقنيــة الحيويــة والهندســة الوراثيــة مــن جامعــة شــفيلد – بريطانيــا ،ودرجــة
ـاء
ـن جامعــة الملــك ســعود ،ودرجــة البكالوريــوس فــي الكيميـ ً
الماجســتير فــي الكيميــاء الحيويــة – هرمونــات مـ ً
الحيويــة مــن جامعــة الملــك ســعود ،يشــغل حاليــا منصــب رئيــس الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة ونائبــا
لرئيــس مجلــس إدارة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة (وريــف)  ،كمــا ولديــه العديــد
مــن المناصــب اإلشــرافية والبحثيــة بمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وعضويــة العديــد مــن اللجــان
والمنظمــات المحليــة وعضويــات المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،كمــا أشــرف علــى العديــد مــن رســائل
الدراســات العليــا.

األستاذ  /عبد المحسن عبد العزيز
فارس الفارس (عضو غير مستقل)

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود (1982م) ،ودرجــة الماجســتير فــي
المحاســبة مــن جامعــة غــرب الينــوي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (1989م) ،إضافــة إلــى زمالــة المعهــد
األمريكــي للمحاســبين القانونييــن  .CPAشــغل منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمصــرف اإلنمــاء
والخــاص ًحيــث عمــل
منــذ (2006م) حتــى (2020م) ،وقــد ســبق لألســتاذ الفــارس ً العمــل فــي القطاعيــن العــام
ً
ـر مــن ُ 18عامــا ً(2001 – 1983م) ،كمــا عمــل مديــرا عامــا لمصلحــة
فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ألكثـ ً
الــزكاة والدخــل (2001-2004م) ،وكذلــك مديــرا عامــا تنفيذيــا للخدمــات الماليــة بشــركة عبــد اللطيــف جميــل
( 2006 – 2004م) ،كمــا ســبق أن عمــل فــي مكتــب أرنســت ويونــج ً فــي مدينــة لــوس أنجلــوس بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة لمــدة عاميــن (1993-1995م) .يــرأس ويشــغل حاليــا عضويــة عــدة مجالــس ولجــان متخصصــة
منهــا عضــو مجلــس إدارة مصــرف اإلنمــاء وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ،عضــو مجلــس إدارة المؤسســة العامــة
للتدريــب التقنــي والمهنــي ،عضــو مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،ورئيــس مجلــس
إدارة شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ،عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية
(ســابك) ،كمــا ســبق أن شــغل عضويــة عــدة مجالــس منهــا مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للصناعــات
األساســية (ســابك) ولجنــة المــوارد البشــرية واللجنــة الماليــة بالشــركة ( ،)2004-2011ومجلــس اإلدارة واللجنــة
التنفيذيــة للمؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع الخــاص "البنــك االســامي للتنميــة" ( ،)2001-2009ومجلــس
إدارة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،ومجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالســتثمار ،ومجلــس إدارة
البنــك الزراعــي ،ورئيــس وعضــو لجنــة معاييــر المحاســبة بالمملكــة ،ورئيــس لجنــة معاييــر المحاســبة بالهيئــة
الخليجيــة للمراجعــة والمحاســبة ،ورئيــس لجنــة المراجعــة ً بالمؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع الخــاص
“البنــك اإلســامي للتنميــة" .كمــا أن األســتاذ الفــارس عضــوا فــي مجلــس منطقــة الريــاض ،إضافــة إلــى أنــه
شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والــدورات وفــرق العمــل المتخصصــة فــي المجــال المالــي والمحاســبي
واإلداري والرقابــي ونظــم المعلومــات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

المهندس  /علي بن صالح علي البراك
(عضو غير مستقل)

يحمــل درجــة الماجســتير فــي هندســة الكهربــاء وإدارة األعمــال مــن جامعــة كولــورادو بولدر بالواليــات المتحدة
األمريكيــة ودبلــوم فــي اإلدارة مــن جامعــة هارفــرد ودرجــة البكالوريــوس في هندســة الكهربــاء جامعة الملك
ســعود ،شــارك فــي العديــد مــن اللجــان داخــل وخــارج المملكــة ،ويحمــل البــراك خبــرة كبيــرة ومتنوعــة فــي
المجــال اإلداري تزيــد عــن  30ســنة شــغل خاللهــا العديــد مــن المناصــب القياديــة كان آخرهــا الرئيــس التنفيــذي
للشــركة الســعودية للكهربــاء مــن عــام 2005م وحتــى عــام 2013م ،كمــا شــارك ويشــارك فــي العديــد مــن
مجالــس اإلدارات أهمهــا عضــو مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة العقاريــة وعضــو مجلــس منطقــة الريــاض وعضــو
مجلــس إدارة الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،كمــا مثــل المملكــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة
وهــو اآلن عضــو مجلــس إدارة مؤسســة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي الخيريــة (وريــف).

األستاذ /مازن بن فواز بن أحمد
بغدادي (عضو غير مستقل)

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،ويتمتــع بخبــرة تزيــد
عــن  17ســنة فــي مجــال االســتثمار باإلضافــة إلــى الخبــرة فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية ،شــغل العديــد
مــن المناصــب فــي المجــال االســتثماري كرئيــس صناديــق األســهم الســعودية بشــركة الريــاض الماليــة ،وكبيــر
مديــري صناديــق االســتثمار بشــركة إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية ،ورئيــس صناديــق األســهم
الســعودي الفرنســي كابيتــال ،ورئيــس االســتثمار بشــركة إتــش إس بــي ســي
الســعودية والخليجيــة بشــركة ً
العربيــة الســعودية ،يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب بشــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

الدكتور  /محمد بن إبراهيم محمد
السحيباني (عضو مستقل)

يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا فــي كنــدا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن
جامعــة كونكورديــا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام ودرجــة البكالوريــوس فــي
االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام ،يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن  29ســنة فــي المجــال األكاديمــي ،كمــا يشــغل
ً
حاليــا منصــب رئيــس لقســم التمويــل واالســتثمار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،وقــد عمــل
علــى الكثيــر مــن النشــاطات األكاديميــة وقــدم مجموعــة مــن األوراق العلميــة واألعمــال االستشــارية فــي
المجــال االقتصــادي ،ويحمــل الدكتــور الســحيباني عضويــة جمعيــة االقتصــاد الســعودية وعضويــة العديــد مــن
المجالــس واللجــان والهيـــئات العلميــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.

األستاذ /هيثم حسين عبدالمحسن
حكيم (عضو مستقل)

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة االعمــال مــن جامعــة  6أكتوبــر – مصــر عــام 2003م ،ويحمــل درجــة
الماجســتير فــي إدارة الجــودة عــام 2009م .يتمتــع األســتاذ هشــام بالخبــرة فــي القطــاع العقــاري وجميــع
أنــواع الصكــوك وبأنظمــة الجــودة وتطبيقهــا ،ويمتلــك عــدة دورات فــي تقييــم االصــول والتحليــل المالــي
وإدارة المشــاريع االحترافيــة .كمــا شــغل عــدة مناصــب وعضويــات ،حيــث كان مستشــار لعقــارات مؤسســة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز لألعمــال اإلنســانية ،وشــريك مؤســس ركال العقاريــة ،وهــو
عضــو هيئــة التقييــم العقــاري ،وعضــو فــي مكتــب ورثــة األميــر محمــد بــن ســعود الكبيــر ،وعضــو فــي شــركة
نوامــي الزراعيــة ،وهــو الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس المديريــن لشــركة رســن القابضــة.
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.بتشمل أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته -على سبيل المثال ال الحصر -اآلتي:
ً
)1الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق العــام طرفــا فيهــا ،ويشــمل
ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق ،وعقــود تقديم خدمات
ً
الحفــظ ،وال يشــمل ذلــك العقــود المبرمــة وفقــا للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق
أو ســيقوم بهــا فــي المســتقبل.
)2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
ً
)3اإلشراف –ومتى كان ذلك مناسبا -الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
ً
)4االجتمــاع مرتيــن ســنويا علــى األقــل مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام و/أو لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر
الصنــدوق ،لمراجعــة التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة ،ويشــمل ذلــك –علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر -المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.
)5الموافقــة علــى التغييــرات األساســية والتغييــرات االساســية والغيــر أساســية قبــل حصــول مديــر الصنــدوق علــى
موافقــة الهيئــة
ً
)6التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأي مســتند آخــر (ســواء أكان عقــدا أم غيــره) يتضمــن إفصاحــات
تتعلــق بالصنــدوق العــام ومديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق العــام ،إضافــة إلــى التأكــد مــن توافــق مــا ســبق مــع
أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار
ً
)7التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق
االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق.
)8االطــاع علــى التقريــر المتضمــن تقييــم أداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعنيــة بتقديــم الخدمــات
الجوهريــة للصنــدوق وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات
ً
وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار
ً
)9تقييــم آليــة تعامــل مديــر الصنــدوق مــع المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق وفــق السياســات وإجــراءات مديــر
الصنــدوق حيــال رصــد المخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق وكيفيــة التعامــل معهــا.
	)10العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
	)11تدويــن محاضــر االجتماعــات التــي تشــتمل علــى جميــع وقائــع االجتماعــات والقــرارات التــي اتخذهــا مجلــس إدارة
الصنــدوق.
	)12علــى التقريــر المتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق
ً
بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق
االســتثمار.
.جمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 5,000ريــال لــكل عضــو مســتقل عــن كل جلســة يحضرهــا وبحــد اقصــى مبلــغ  20,000ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة
ُ
بحــد أقصــى تمثــل مكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين.
.دتعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
ال يوجد

5

التقرير السنوي
لصندوق اإلمناء وريف الوقفي

.هجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة:
األعضاء
نوع
الصندوق

األستاذ  /عبد
المحسن الفارس

االستاذ /
هيثم حكيم

الدكتور
 /محمد
السحيباني

األستاذ  /مازن
بغدادي

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء وريف الوقفي

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء عناية الوقفي

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام

طرح عام

-------

-------

عضو مستقل

-------

صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق

طرح عام

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق بر الرياض الوقفي

طرح عام

-------

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء مكة العقاري

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة
السعودية المحلية – قصيرة األجل

طرح عام

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء لالستثمار في شركات
الملكية الخاصة

طرح خاص

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية
العقاري

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

-------

صندوق اإلنماء العقاري

طرح خاص

عضو غير مستقل

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول

طرح خاص

عضو غير مستقل

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق دانية مكة الفندقي

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء مشارف العوالي

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق القيروان اللوجستي

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق مجمع اإلنماء اللوجستي

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق ضاحية سمو العقاري

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء المدر للدخل األول

طرح خاص

-------

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

صندوق منطقة اإلنماء اللوجستي

طرح خاص

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

صندوق اإلنماء الثريا العقاري

طرح خاص

-------

-------

-------

عضو غير مستقل

اسم الصندوق
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.واجتمـــع مجلـــس ادارة الصنـــدوق «المجلـــس» مرتيــن خـــال العـــام وقـــد كانـــا فـــي ( 22ابريــل 11 ،نوفمبــر) لعــام 2021م
ً
وفيمـــا يلـــي ملخصـــا بمـــا تـــم مناقشـــته واقـــراره فـــي االجتماعــات:
•الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابق.
•سير عمل الصندوق واستثمارات الصندوق.
•تقييم آلية تعامــل مدير الصندوق مــع المخاطر.
•االطــالع علــى التقريــر المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الخــدمات المقدمــة من الطرف الثالث.
•االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة.
•االطالع على مقترح تحديث سياسة االستثمار.
•االطالع على مقترح تحديث مستندات الصندوق.
•مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لألعضاء.
قرارات المجلس  /نتائج االجتماع:
•اعتمــاد الموافقــة علــى محاضــر االجتمــاع وقــرارات مجلــس اإلدارة ،عبــر البريــد االلكترونــي ،ويتــم التوقيــع عليهــا عنــد
حضــور عضــو مجلــس اإلدارة لمقــر االنمــاء لالســتثمار.
•الموافقــة علــى توزيــع  % 100مــن غلــة الوقــف لعــام 2020م والتــي تمثــل مبلــغ وقــدره  966،828ريــال للجهــة
ً
المســتفيدة وهــي مؤسســة وريــف الخيريــة ،وذلــك وفقــا للسياســة االســتثمارية للصنــدوق وصالحيــة مجلــس إدارة
الصنــدوق.
•الموافقة على مقترح تحديث سياسة االستثمار.
•الموافقة على مقترح تحديث مستندات الصندوق.
)تمدير الصندوق:
)1اسم مدير الصندوق ،وعنوانه:
شركة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134-37 :
الرياض ،حي العليا ،برج العنود ،طريق الملك فهد.
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف8004413333 :
الموقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com

)2مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل الفــرص
االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام الصنــدوق.
)3أداء الصندوق خالل الفترة:
ً
حقق الصندوق عائدا إيجابيا لسنة 2021م بنسبة % 13.22
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)4للتغييرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات او مستندات الصندوق خالل الفترة:
نأمل االطالع على الملحق ()2
)5ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.
) 6اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق
بشــل كبيــر:
صندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي

ً
 % 20سنويا من صافي عوائد الصندوق .

صندوق سدرة للدخل

ً
 % 2.00سنويا من أصول الصندوق و  % 20رسوم أداء للعائد فوق % 8

صندوق اتقان للمرابحة والصكوك

 % 0.25سنويا من صافي قيمة األصول

صندوق يقين للتمويل بالمرابحة

 % 0.50سنويا من صافي قيمة األصول

صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

 % 0.35سنويا من صافي قيمة األصول

) 7بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة ،مبينــا بشــكل واضــح ماهيتها وطريقة
االســتفادة منها:
ال ينطبق لعدم وجود عموالت خاصة في شروط واحكام الصندوق.
)8مخالفات قيود االستثمار:
ال يوجد
)9مدة إدارة الشخص المسجل كمدير صندوق:
سنة
ّ
	)10نســبة مصروفــات كل صنــدوق بنهايــة العــام والمتوســط المرجــح لنســبة مصروفــات كل الصناديــق الرئيســة
المســتثمر فيهــا:
صندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق سدرة للدخل
صندوق يقين للتمويل بالمرابحة
صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

ً
 % 0.1رسوم متغيرة سنويا

ً
 186,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.7رسوم متغيرة سنويا
ً
 112,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.02رسوم متغيرة سنويا
ً
 37,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.06رسوم متغيرة سنويا
ً
 99,250ريال سعودي رسوم ثابته سنويا

 -المصروفات أعاله هي كما في شروط واحكام الصناديق ،وال تشمل رسوم إدارة الصندوق .لمزيد من التفاصيل نرجو االطالع على شروط واحكام الصناديق.
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)ثأمين الحفظ
1.اسم امين الحفظ وعنوانه:
شركة نمو المالية
"شــركة نمــو الماليــة لالستشــارات الماليــة" مرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية
العنوان

البيوت المكتبية – مبنى رقم  2163وحدة رقم 98

		

حي المعذر الشمالي – طريق العروبة

		

ص.ب  92350الرياض 11653

		

المملكة العربية السعودية.

هاتف
		

+ 966114942444
الموقع اإللكترونيwww.nomwcapital.com.sa :

2.واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
ً
ُ ّ
•يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائــح المطبقــة ذات
ً
ً
ً ُ ّ
ٌ
ســواء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا ثالثــا ،ويعــد أميــن الحفــظ مســؤوال تجــاه
العالقــة،
مديــر الصنــدوق والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال
ُ
أو اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.
ً
ُ ُّ
•يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات ،وهــو مســؤول
كذلــك عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.
)جمشغل الصندوق:
شركة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134 - 37 :
الرياض ،حي العليا ،برج العنود ،طريق الملك فهد.
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف8004413333 :
الموقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
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واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق:
ً
1.فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل صناديق االستثمار.
2.يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.
ّ
سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
3.يجب على مشغل الصندوق إعداد
ً
ُ ّ
4.يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزيع األرباح على الجهه المستفيدة.
ً
ً
ً
ً
ُ ُّ
5.يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما كامال وعادال.
ُ
6.يجــب علــى مشــغل الصنــدوق معاملــة طلبــات االشــتراك بالســعر الــذي يحتســب عنــد نقطــة التقييــم التاليــة للموعــد
النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك.
)حمراجع الحسابات:
1.اسم مراجع الحسابات وعنوانه:
بي دي أو د .محمد العمري وشركاءه
المركز :الدور السابع والثامن مون تور ،طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
ص.ب 8736 .الرياض 11492
هاتف + 966 11 278 0608
فاكس + 966 11 278 2883
الموقع االلكترونيwww.alamri.com :
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)خالقوائم المالية:
نأمل االطالع على الملحق رقم ()3
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ملحق ()1
سياسات التصويت
البيان
رقم السياسة0-1 :
التصنيف :سياسة عامة
مقدمة
تــم إعــداد سياســات حقــوق التصويــت ("السياســات") لصنــدوق اإلنمــاء وريــف الوقفــي ("الصنــدوق") المــدار مــن قبــل شــركة
ً
اإلنمــاء لالســتثمار وفقــا للفقــرة (ج) مــن المــادة  53مــن الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب
القــرار رقــم  2006 – 193 – 1بتاريــخ  1424/6/19هـــ (الموافــق  2006/7/15م) المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة
رقــم  2016 – 61 – 1بتاريــخ 1437/8/16هـــ (الموافــق 2016/5/23م).
السياسات
ُ َ
بشــكل عــام ،يمنــح المســاهمون فــي الشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) حقــوق تصويــت
بخصــوص أســهمهم .تســمح هــذه الحقــوق للمســاهمين بالتصويــت فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة علــى المســائل المعروضــة علــى جمعيــة المســاهمين .فــي بعــض الحــاالت ،ســيقوم المســاهمون بــاإلدالء
بأصواتهــم بالوكالــة بــدال مــن حضــور كل اجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين.
هــذا وتلتــزم أي شــركة مدرجــة ("شــركة" أو "الشــركة") فــي تــداول باإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي لتــداول عــن أي دعــوة
الجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين العاديــة أو غيــر العاديــة مــع ذكــر المســائل التــي ســيتم مناقشــتها والتصويــت
عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي االجتمــاع ذي العالقــة .ويتــم عــرض المســائل مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتمــاع
الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة علــى المســاهمين للتصويــت عليهــا.
ً
يكــون لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار ("مديــر الصنــدوق") بصفتهــا مديــرا للصنــدوق صالحيــة ممارســة أيــة حقــوق تصويــت تمنــح
للصنــدوق بصفتــه (الصنــدوق) مالــكا لألســهم المدرجــة والتــي يقــوم الصنــدوق بتملكهــا مــن وقــت آلخــر ("األســهم") .حيــث
أن السياســة العامــة لمديــر الصنــدوق مبنيــة علــى ممارســة هــذه الحقــوق بمــا يتفــق مــع مصالــح الصنــدوق كتلــك التــي
يحددهــا الشــخص المســؤول عــن التصويــت علــى األســهم وقــت اإلدالء باألصــوات .إال أنــه وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يكــون مــن
المصلحــة المثلــى لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق االمتنــاع عــن التصويــت حــول مســألة معينــة.
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فيمــا يلــي بيــان بالسياســات التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد ممارســة أو عــدم ممارســة أيــة حقــوق
ً
تصويــت يمتلكهــا الصنــدوق بصفتــه مالــكا لألســهم:
سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بالتصويت على المسائل الروتينية:

(أ)

تتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة للشــركات المدرجــة عــادة مســائل اعتياديــة منهــا انتخــاب
أعضــاء مجلــس إدارة للشــركة ،وتعييــن المدققيــن الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم ،واعتمــاد أو تعديــل برامــج تعويــض اإلدارة
وإبــراء ذممهــم لســنة ماليــة محــددة ،وتعديــل رســملة الشــركة (ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع تلــك التــي فــي حكمهــا مــن
المســائل األخــرى والتــي يتــم عرضهــا عــادة فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة بـــ "المســائل الروتينيــة") .مــن
وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق ،بحكــم أن مديــر الصنــدوق لــن يقــوم بتبــوء أي منصــب إداري فــي الشــركة المدرجــة المســتثمر
فيهــا مــن قبــل الصنــدوق ،فــإن قــرار االســتثمار فــي أي شــركة مدرجــة يعتمد بدرجــة معينة على إدارة تلك الشــركة وتقديرها
وإدراكهــا لألعمــال المناطــة بهــا .وبالتالــي ،فســوف يتــم بشــكل عــام التصويــت علــى المســائل الروتينيــة وفقــا لإلرشــادات
التاليــة ("اإلرشــادات المتعلقــة بالتصويــت") وهــي عبــارة عــن مبــادئ عامــة ســوف تســاعد فــي تحديــد قــرار التصويــت مــع أو
ضــد باإلضافــة إلــى قــرار عــدم التصويــت علــى المســائل الروتينيــة:
 )1مجلــس اإلدارة :ســيتم التصويــت (فــي حــال اكتمــال النصــاب القانونــي) علــى القــرارات التــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرة
مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع المصالــح المثلــى للمســاهمين فــي الشــركة المدرجــة بشــكل
عــام ولمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق بشــكل خــاص.
 )2المدققــون وأتعــاب المدقــق :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم توصيــات لجنــة المراجعــة للشــركة المتعلقــة بتعييــن مدققــي
ً
الحســابات وأتعابهــم وذلــك وفقــا لمــا يتوافــق مــع أحــكام الحوكمــة الــواردة فــي نظــام الشــركات الســعودي والئحــة
حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة والتعاميــم ذات العالقــة الصــادرة منهــا.
 )3تعويــض اإلدارة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم ترتيبــات التعويــض المرتبطــة بــاألداء التجــاري واإلداري طويــل األجــل وتطــور
حقــوق الملكيــة لألســهم .يجــب أن تحــث هــذه الترتيبــات اإلدارة علــى تحقيــق أهــداف األداء ونمــو حقــوق ملكيــة األســهم
فــي الشــركة لتحســين التوافــق بيــن مصالــح اإلدارة ومصالــح المســاهمين .لــن يتــم دعــم خطــط خيــارات األســهم أو خطــط
حوافــز اإلدارة التــي ال يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيلهــا بشــكل كاف (أي حتــى يتــم إعطــاء المســاهمين معلومــات هامــة حــول
طبيعــة ونطــاق خطــة خيــارات األســهم أو حوافــز اإلدارة) أو تلــك التــي تكــون ســخية بشــكل مفــرط.
 )4التغييــرات فــي الرســملة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم التغييــرات فــي الرســملة حيــن يتــم إثبــات أن الحاجــة المعقولــة للتغييــر
هــي لصالــح أعمــال الشــركة .لــن يتــم دعــم التغييــرات التــي تــؤدي إلــى تخفيــف مفــرط لقيمــة األســهم المملوكــة مــن قبــل
المســاهمين المســجلين فــي ســجل الشــركة قبــل تاريــخ التغييــر فــي الرســملة .ســيؤخذ بعيــن االعتبــار اســتخدام العائــدات
الناتجــة عــن أيــة زيــادة فــي رأس المــال فــي تحديــد فيمــا إذا كان ســيتم التصويــت لصالــح اقتــراح زيــادة رأس المــال أو ضــده.
 )5سياســة عــدم التصويــت :علــى الرغــم مــن أنــه وبشــكل عــام ســوف يتــم التصويــت مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى المســائل
المعروضــة علــى الجمعيــات العموميــة للمســاهمين للشــركات المدرجــة التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا وفقــا للنقــاط أعــاه،
فقــد تكــون هنــاك حــاالت يكــون مــن المصلحــة المثلــى للصنــدوق التصويــت بطريقــة تختلــف عــن تلــك النقــاط (مثــا إذا قــام
مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة ذات العالقــة باإلفصــاح عــن معلومــات خاطئــة أو بيانــات ومعلومــات غيــر واضحــة أو انحرفــت
عــن أفضــل الممارســات المطبقــة أو عــن مصالــح المســاهمين فــي الشــركة المدرجــة) .ســوف يتــرك القــرار النهائــي حــول
الطريقــة التــي ســيتم بهــا التصويــت مــن عدمــه علــى تلــك المســائل للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن
ً
الصنــدوق (كمديــر المحفظــة مثــا) ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.
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(ب)

اإلرشادات المتعلقة بالتصويت حول المسائل غير الروتينية:
يتــم تنــاول المســائل غيــر الروتينيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك المســائل المتعلقــة باألعمــال الخاصــة بالشــركة أو تلــك التــي
يطرحهــا المســاهمون فــي الشــركة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع التركيــز علــى التأثيــر المحتمــل للتصويــت
علــى قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي الشــركة.
وســوف يتــم أيضــا النظــر فــي اإلرشــادات أعــاه والمتعلقــة بالتصويــت فــي المســائل الروتينيــة عنــد تقريــر كيفيــة
التصويــت حــول المســائل غيــر الروتينيــة.

(ج)

التصويت على المسائل التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح:
عندمــا يــؤدي تصويــت مديــر الصنــدوق أو وكيلــه علــى واحــدة أو أكثــر مــن المســائل الروتينيــة أو المســائل غيــر
الروتينيــة المطروحــة للتصويــت فــي اجتمــاع جمعيــة عامــة للشــركة إلــى نشــوء تضــارب محتمــل فــي المصالــح بيــن
مديــر الصنــدوق والصنــدوق ،فإنــه وألجــل تالفــي تضــارب المصالــح آنــف الذكــر مــع وضــع مصالــح الصنــدوق فــي
المرتبــة األولــى ،فســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بالخطــوات التــي تضمــن أن التصويــت قــد تــم:
ً
 )1وفقــا للقــرار االســتثماري الخــاص بالشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق (كمديــر المحفظــة
ً
مثــا) ،بحيــث يكــون غيــر متأثــر بــأي اعتبــارات عــدى تلــك التــي تصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
ً
 )2خاليــا مــن أي تأثيــر مــن قبــل مديــر الصنــدوق أي مــن الشــركات التابعــة لــه وبــدون أخــذ أي اعتبــار لمصالــح مديــر
الصنــدوق أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه قبــل مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
وفــي جميــع األحــوال ،متــى مــا رأى الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق ضــرورة رفــع
المســألة التــي قــد ينشــأ عنهــا تضــارب بيــن مصالــح مديــر الصنــدوق والصنــدوق لمجلــس إدارة الصنــدوق ،ســيقوم
أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين باألخــذ باالعتبــار تلــك المســألة والتوصيــة فــي شــأنها ،مــع العلــم ً بــأن
القــرار النهائــي المتعلــق بالتصويــت يرجــع للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق.

(د)

إدارة التصويت بالوكالة:
 )1االلتــزام بسياســة التصويــت بالوكالــة :يتــم تزويــد كل شــخص أو كيــان يعهــد إليــه بالتصويــت بخصــوص األســهم
المملوكــة للصنــدوق فــي الشــركات المدرجــة بنســخة عــن هــذه السياســة ويتوقــع منــه التصويــت وفقــا لهــذه
السياســة فــي جميــع األوقــات .فــي حــال توقــع أي شــخص االنحــراف عــن السياســات المبينــة هنــا ،ســيقوم بالحصــول
علــى الموافقــة المســبقة مــن مديــر الصنــدوق قبــل التصويــت.
 )2االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة :ســيتم االحتفــاظ بســجل بكافــة التوكيــات التــي تــم اســتالمها وكافــة األصوات
التــي تــم اإلدالء بهــا (بمــا فــي ذلــك كيفيــة اإلدالء بتلــك األصــوات) مــن قبــل الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت
نيابــة عــن الصنــدوق .يتــم االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة وعرضــه علــى مجلــس إدارة الصنــدوق خــال اجتماعاتــه.
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(ه)

قرار التصويت أو عدم التصويت حول المسائل الروتينية أو غير الروتينية:
يكــون للشــخص المســؤول عــن األســهم التــي تمنــح حــق التصويــت والمملوكــة مــن قبــل الصنــدوق حريــة اختيــار
التصويــت أو عــدم التصويــت حــول المســائل الروتينيــة أو غيــر الروتينيــة ،مــع إيــاء العنايــة الواجبــة لهــذه السياســة
والمصلحــة المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه .فــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا ذلــك الشــخص أن التصويــت
ليــس فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق ،أو فــي الحــاالت التــي ال يــؤدي فيهــا التصويــت إلــى إضافــة أيــة
قيمــة ،لــن يكــون هنــاك حاجــة للتصويــت.

(و)

طرق حضور الجمعيات والتصويت:
تبعــا للطــرق المتوفــرة ،فقــد يتــم حضــور أيــة جمعيــة و/أو التصويــت علــى مســائلها (مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو
وكيلــه) بأحــد الطــرق التاليــة:
 )1الحضور لموقع الجمعية والتصويت على مسائلها
 )2الحضور لموقع الجمعية وعدم التصويت على مسائله
 )3التصويت على مسائل الجمعية من خالل القنوات االلكترونية المعتمدة
 )4الحضور و/أو التصويت بأية طرق معتمدة أخرى غير تلك المذكورة أعاله.
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ملحق ()2
التغييرات على مستندات الصندوق
التغيير

قبل

بعد

إجراء تعديل في مجلس إدارة الشركة.

 .12مدير الصندوق:
ز .أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:
األستاذ  /عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 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)

 .12مدير الصندوق:
ز .أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو:
األستاذ  /عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الراشد
(رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل)
االستاذ  /مشاري بن عبد العزيز الجبير (عضو)
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)
كما تم تحديث السير الذاتية لألعضاء.

االلتزام بالملحق رقم ( )1من الئحة
صناديق االستثمار.

تم تعديل شروط وأحكام الصندوق بناء على الئحة
صناديق االستثمار المعدلة بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  02-22-2021وتاريخ 12-7-1442هـ
الموافق 24-02-2021م.

تم انشاء شروط وأحكام الصندوق بناء على الئحة
صناديق االستثمار وذلك بموجب قرار مجلس
هيئة السوق المالية رقم  1-193-2006وبتاريخ
19/6/1427هـ الموافق 15/07/2016م
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ملحق ()3
القوائم المالية

17

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﺻﻔﺤﺔ

اﻟﻔﻬﺮس

٢-٥

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٨

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٩
٢٤-١٠

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٦
٧
٨

١٬٨٢٢٬٠٤٦
٤٦٬٢٢٨٬١٩٢
١٦٬٦٢٠٬٢٦٩
٨٠٩٬٢٠٠
٦٥٬٤٧٩٬٧٠٧

٢٬٦٠٢٬١٥٧
٤٣٬٨١٢٬٠٣٠
١١٬٩٦٤٬٠٦٠
٥٨٬٣٧٨٬٢٤٧

٩

٣٥٢٬٣٨٥
٣٥٢٬٣٨٥

١٬١٠٢٬٠٠٦
١٬١٠٢٬٠٠٦

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٦٥٬١٢٧٬٣٢٢

٥٧٬٢٧٦٬٢٤١

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة ) -ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات(

٥٬٥٣٨٬٤٤١

٥٬٤٣٠٬٠١٤

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻮﺣﺪة ) -ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

١٣

١١٫٧٦

١٠٫٥٥

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

١١

-

-

إﻳﻀﺎح
اﳌﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٨ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ

ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة و اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﻀﺎح
اﻟﺪﺧﻞ
دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
واﻟﺨﺴﺎرة
دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

٧٫٥

اﳌﺼﺮوﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺳﺎﻃﺔ

١٠

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٦٦٩٬٦٤٥

٢٩٤٬٦٦١

٧٬٠٦٠٬٣٥٤
٦٨٦٬٦٠٣
٨٬٤١٦٬٦٠٢

٢٬٩٢١٬٣٩٤
٤٣٥٬٢٩٩
٣٬٦٥١٬٣٥٤

)(٥٤٤٬٧٣٧
)(٢٣٩٬٣٣٩
)(٢٬٦٦٨
)(٧٨٦٬٧٤٤

)(٤٠٩٬١٠٨
)(٢٦٠٬٦٩٢
)(٥٬٤٥٠
)(٦٧٥٬٢٥٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  /اﻟﻔﺘﺮة

٧٬٦٢٩٬٨٥٨

٢٬٩٧٦٬١٠٤

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ  /ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  /اﻟﻔﺘﺮة

٧٬٦٢٩٬٨٥٨

٢٬٩٧٦٬١٠٤

١٠

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٨ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ

ُ)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

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٥٧٬٢٧٦٬٢٤١

٥٢٬٥٤٥٬٥٧٦

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺮﺑﺢ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

٧٬٦٢٩٬٨٥٨

٢٬٩٧٦٬١٠٤

ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

)(٩٦٦٬٨٢٨

-

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار وﺣﺪات

١٬١٨٨٬٠٥١

١٬٧٥٤٬٥٦١

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٦٥٬١٢٧٬٣٢٢

٥٧٬٢٧٦٬٢٤١

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

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٥٬٤٣٠٬٠١٤

٥٬٢٥٤٬٥٥٨

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة

١٠٨٬٤٢٧

١٧٥٬٤٥٦

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٥٬٥٣٨٬٤٤١

٥٬٤٣٠٬٠١٤

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٨ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

٧٬٦٢٩٬٨٥٨

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟـ:
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح

٧٫٤

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٢٬٩٧٦٬١٠٤

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ(  /اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ(  /اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(٤٬٩١٦٬٦٧٦
)(٦٨٦٬٦٠٣
)(٦٦٩٬٦٤٥
١٬٣٥٦٬٩٣٤

)(٢٬٦٠٦٬٦٦٨
)(٤٣٥٬٢٩٩
)(٢٩٤٬٦٦١
)(٣٦٠٬٥٢٤

٢٬٥٠٠٬٥١٤
)(٤٬٢٢٩٬٢٦٥
)(٨٠٩٬٢٠٠
)(٧٤٩٬٦٢٢
)(١٬٩٣٠٬٦٣٩
٦٦٩٬٦٤٥
٢٥٩٬٦٦٠
)(١٬٠٠١٬٣٣٤

٣٬٤٥٥٬١٥١
)(٤٢٦٬٨٣٨
٤٩٦٬٨٠٩
٣٬١٦٤٬٥٩٨
٣١٠٬١٢٨
٣٤١٬٩٧٤
٣٬٨١٦٬٧٠٠

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ إﺻﺪار وﺣﺪات
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

١٬١٨٨٬٠٥١
)(٩٦٦٬٨٢٨
٢٢١٬٢٢٣

١٬٧٥٤٬٥٦١
)(٣٬٤٠٢٬٤٧٥
)(١٬٦٤٧٬٩١٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

)(٧٨٠٬١١١
٢٬٦٠٢٬١٥٧
١٬٨٢٢٬٠٤٦

٢٬١٦٨٬٧٨٦
٤٣٣٬٣٧١
٢٬٦٠٢٬١٥٧

٦

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٨ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
.١

ﻧﺒﺬة ﻋﺎﻣﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ )"اﻟﺼﻨﺪوق"( هﻮ ﺻﻨﺪوق ﻋﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )"ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق"( ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )"اﳌﺼﺮف"( وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﯩﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )"اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة"( ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﻟﺼﻨﺪوق ﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرف اﻟﻮﻗﻒ واﻷﺻﻞ اﳌﻮﻗﻮف ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﳌﻮﻗﻮف ،وﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ )ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ( ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرف
اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺼﻨﺪوق واﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ ل اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﯩﻲ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﺼﺮف ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﻣﻨﺤﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺧﻄﺎ ﻬﺎ رﻗﻢ ) -(٣-٥-٤٢٣٤-١٨ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٧رﻣﻀﺎن ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ ١١ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٨م( .وﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ ﻓﻲ  ٢٣ﺻﻔﺮ ١٤٤٠هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٨م( .وﺣﺼﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ً
أﻳﻀﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺘﮫ رﻗﻢ  ١١٦/١/٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٨رﻣﻀﺎن  ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٨م( ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻮاﺋﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،إن ورﻳﻒ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻚ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ (ﻛﻮﻓﻴﺪ ( ١٩ -ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٩م وأﻋﻠﻦ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
٢٠٢٠م ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .اﺳﺘﻤﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ،وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﳌﺪن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أدى اﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وإﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﻴن اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺤﻠﻲ.
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺎل ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ً ١٢
ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
.٢

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻷﺣﻜﺎم ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﻼﺋﺤﺔ"( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )"اﻟﻬﻴﺌﺔ"( ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣ذي اﻟﺤﺠﺔ  ١٤٢٧هـ
)اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦م( .واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎن ١٤٣٧هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٦م( .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٢رﺟﺐ  ١٤٤٢هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ٢٠٢١م(.
.٣

أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد

١-٣أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰام

ً
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴن و اﳌﺤﺎﺳﺒﻴن.
ً
وﻗﺪ اﻟﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﺑﻠﻮاﺋﺢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ ،وﻣﺬﻛﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟ ﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ “اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم"( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ.

٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(

 ٢-٣أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق دورة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ً
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .وﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺮض اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺄرﺻﺪة ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.

 ٣-٣اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﺗﻢ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

 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 ،واﻟﺪﺧﻞ ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓ ﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ .إن اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓ ﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺣﻜﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻳﺤﺪد اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ذي اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ وﺷﺮوط
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
وﻗﺪ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،و ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج
اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﺤﺪد ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎس وإﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أدوات دﻳﻦ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،ﻣﺜﻞ وداﺋﻊ اﻟﺼﻜﻮك واﳌﺮاﺑﺤﺔ وأرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻮك .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻴن ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ووﻗﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﻴن اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت أو ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻬﺎ
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ.

١٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺼﺎدراﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺼﺎدراﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء "ﻛﻮﻓﻴﺪ.١٩
وﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﺗﺰال ﻛﻤﺎ هﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﺳﻴﻮاﺻﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

.٤

 ٤٫١اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  -اﳌﺮﺣﻠﺔ  :٢ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ،٩واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،٣٩واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ،٧واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ١٦
ﺧﺎل ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﻨﺎول آﺛﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺒﮫ ٍ
اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﺒﺎﺷﺮةُ ،ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﳌﺘﻐﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
• ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ إﺻﻼح ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك؛ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮط دون وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺘﺤﻮط.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺒﮫ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺘﺤﻮط ﳌﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ٍ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .وﻳﻌﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إذا
أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

 ٤٫٢اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮاﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن:
هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ .وأهﻤﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﳌﻌﻴﺎر
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٣٧
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩
اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ  ١و اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ ٢
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٨
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،١اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ،٩اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،١٦
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٤١

اﻟﻌﻨﻮان
اﳌﺨﺼﺼﺎت واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ -اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴ ﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﺪي
ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢٠١٨م٢٠٢٠-م

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

١١

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
 ٤٫٣أﺧﺮى
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻜﻮن ﻷي ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻜ ﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻤﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
.٥
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮهﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق و وداﺋﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إن
وﺟﺪ ،ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻲ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت /إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول )أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﮫ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺸﺮاء اﳌﻮﺟﻮدات أو ﺑﻴﻌﻬﺎ( .إن ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻳﺘﻢ ا
ً
ً
إﺛﺒﺎ ﻬﺎ أوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول واﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة.
ً
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺗﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻋﻨﺪ
اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ.
إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﺑﺎﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺤﺪدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة؛

 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ؛ أو
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.

أدوات اﻟﺪﻳﻦ
أدوات اﻟﺪﻳﻦ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺪر ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ،واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ  ،و
وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ:
أ( ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ إدارة اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ و
ب( ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
١٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ؛ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت رأس اﳌﺎل
واﻷرﺑﺎح ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وﻳﺘﻢ إدراج إﻳﺮادات اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "دﺧﻞ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻟﺒﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت رأس اﳌﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ .وﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح اﻟﻬﺒﻮط أو ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ .وﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﻸداة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ً
أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ،ﺑﻞ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓ ﻬﺎ.
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ هﻲ أدوات ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺼﺪر .أي اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﻳﻌﺘﺮف
ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺼﺪر .ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻓ ﻬﺎ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ،ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗﻌﻴﻴن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻷﺧﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺨﻴﺎر ،ﻳﺘﻢ إدراج ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ وﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ً
ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮ هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ )وﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ً
ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻳﺴﺘﻤﺮ إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ "دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻨﺒﺆات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸداة.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴن:
 اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺪهﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ( و
 اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪهﻮرت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(.
١٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
 ﺗﻐﻄﻲ "اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪ ﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻊ أي ﻣﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.
ً
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت " ١٢ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ" ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت "ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة" ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻢ إﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
اﳌﻮرد أم ﻻ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰام
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺳﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ رأس اﳌﺎل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻜﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام 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
ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺎف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷدوات اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺴﻌﺮ
اﻟﺴﻮق ،ﻷن اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺮوج.
ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺪرج اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ،وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺜﺒﺘﺔ،
ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد وأرﺑﺎح ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق  .وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق
وﺣﺪاﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( وﺣﺪات
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﮫ.
وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺑﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ 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 ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷداة أي اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﳌﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق.
 ﻳﺴﺘﻨﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.
وﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
ً
اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ١٦-٣٢أ-ب ،وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ  ،ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
١٤

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات .وإذا ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻦ اﻣﺘﻼك أي ﻣﻦ اﳌﻴﺰات أو اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮﺗﻴن  ١٦ج و  ١٦د ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ، ٣٢ﻓﺴﻴﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻣﻊ أي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻼك
اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺰات واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴن  ١٦ج و  ١٦د ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ،٣٢
ﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب
واﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
)ب(اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات
وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴن أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﻴن .ﻳﺘﻢ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ "ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ" ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت( ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ذي اﻟﺼﻠﺔ.
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات
ً
ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣ ﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت( ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ذي اﻟﺼﻠﺔ.
)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻷن ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺎ ﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺄﺻﻞ
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٪٥٠ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﻴن ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق.
إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﻓﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ .ﻳﺘﻢ
ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﮫ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ
ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﻋ ﻬﺎ )أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
اﳌﺤﻘﻖ(.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة  ،ﻣﺜﻞ وداﺋﻊ اﻟﺼﻜﻮك واﳌﺮاﺑﺤﺔ  ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ً
ﻻﺣﻘﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ  ،أي ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة.

١٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﺤﻔﻆ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺗﻌﺎب وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ً
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق .اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ هﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺄﺗﻌﺎب إدارة ﺑﻤﻘﺪار (٪٠٫٧٥ :٢٠٢٠) ٪٠٫٧٥ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات .ﻳﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ.
أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٠٫١ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻮﻳﻢ ) ٢٠٢٠م ٪٠٫١ :ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﳌﻮﺟﻮدات(.
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى
ً
ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ.
 .٦اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

إﻳﻀﺎح

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٦٫١
٦٫٢

٦١٥٬٥٢٣
١٬٢٠٦٬٥٢٣
١٬٨٢٢٬٠٤٦

٢٬٤٩٠٬٦٠٠
١١١٬٥٥٧
٢٬٦٠٢٬١٥٧

ً
 ٦٫١ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺼﻔﺘﮫ وﺳﻴﻄﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.

 ٦٫٢اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ وﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ .ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺎﺳﻢ أﻣﻴن اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق دون أي ﻗﻴﻮد.
 .٧اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

إﻳﻀﺎح
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻳﻀﺎح (٧٫١

٧٫١

١٥٬٨٨٢٬٥١٥

٢٤٬١٤٢٬٥٩٨

اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )اﻳﻀﺎح (٧٫٢

٧٫٢
٧٫٣

٢١٬٤١٠٬٩٢٦

١٤٬٦٨١٬٩٣٢

١٬٨٧٠٬٧٩٠

-

٧٫٤

٧٬٠٦٣٬٩٦١

٤٬٩٨٧٬٥٠٠

٤٦٬٢٢٨٬١٩٢

٤٣٬٨١٢٬٠٣٠

أﺳﻬﻢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ )اﻳﻀﺎح (٧٫٤

١٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
 ٧٫١ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋﺎﻣﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

ﺻﻨﺪوق دراﻳﺔ رﻳﺖ

١٬٧٨٣٬٥٦٣

١٬٥٧٢٬٩٠٦

ﺻﻨﺪوق ﺟﺪوى رﻳﺖ اﻟﺴﻌﻮدي

٨٥٨٬٦٢٤

٨٠٢٬٤٧٤

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

٧٬١٣٧٬٥٩١

١٤٬٢٠٧٬٨٧٠

ﺻﻨﺪوق اﺗﻘﺎن ﻣﺮاﺑﺤﺎت واﻟﺼﻜﻮك

-

٥٬٩٠٢٬٩٩٣

ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﻳﺖ

٢٬٢٩٤٬٦٣٥

١٬٦٥٦٬٣٥٥

ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﯾﺎض رﯾﺖ

٧٩٦٬١٤٥

-

ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻘﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي

٣٬٠١١٬٩٥٧

٢٤٬١٤٢٬٥٩٨

١٥٬٨٨٢٬٥١٥

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺂﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺘﺎﺣﺔ .إن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ٧٫٢ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاول .ﻳﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
 ٧٫٣أﺳﻬﻢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻳﻔﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻨﺠﻢ ﻟﻼﻏﺬﻳﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٠٣٢٬٨٤٧
٣٩٬٥٣٣
٧٩٨٬٤١٠
١٬٨٧٠٬٧٩٠

-

 ٧٫٤ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢١ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ و ﺻﻨﺪوق ﻓﺎﻟﻜﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي و  ٢ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،
ﺻﻨﺪوق ﺳﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ هﻮ ﺻﻨﺪوق أﺳﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺮﻛﺰ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺻﻨﺪوق ﻓﺎﻟﻜﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮاﺑﺤﺔ هﻮ ً
أﻳﻀﺎ ﺻﻨﺪوق أﺳﻬﻢ ﺧﺎص ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،وﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﳌﻄﻠﻖ واﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮاﺑﺤﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻮاﺋﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م.

١٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(

٧٫٥ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٢٬١٤٣٬٦٧٨
٤٬٩١٦٬٦٧٦
٧٬٠٦٠٬٣٥٤

٣١٤٬٧٢٦
٢٬٦٠٦٬٦٦٨
٢٬٩٢١٬٣٩٤

 .٨اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
إﻳﻀﺎح
٨٫١
٨٫٢

إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﻜﻮك
دﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺼﻜﻮك

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١١٬٤٥٧٬٨٦٧
١٦٢٬٤٠٢
١٦٬٦٢٠٬٢٦٩

٤٬٥٠٠٬٠٠٠
٧٬٣٧٠٬٧٣٥
٩٣٬٣٢٥
١١٬٩٦٤٬٠٦٠

 ٨٫١وداﺋﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
أﺻﻠﻴﺔ ﻣﺪ ﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن  ،وﺗﺤﻤﻞ ً
أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  ٪٤٫٢٥إﻟﻰ ً ٪٦
ﺳﻨﻮﻳﺎ  :٢٠٢٠) ،وداﺋﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺴﻼم
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻴﺔ ﻣﺪ ﻬﺎ ﻋﺎم واﺣﺪ وﺣﻘﻘﺖ ً
رﺑﺤﺎ ﺑﻤﻌﺪل ً ٪٣٫٥
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

 ٨٫٢ﺻﻜﻮك ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥،٣٥٧،٨٦٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٥،٣٧٠،٧٣٥ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻲ ﳌﺪة  ٣٠ﺳﻨﺔ )أﺑﺮﻳﻞ  (٢٠٤٩وﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻛﻮﺑﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ً ٪٤٫٦٤
ﺳﻨﻮﻳﺎ  ،وهﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ رواﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) ٤٬٠٠٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺑﻤﺒﻠﻎ ) ٢٬٠٠٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
أﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺘﺎن ) (٢٠٢٢وﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  ٪٥اﻟﻰ  ٪٥٫١ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺻﻜﻮك ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٠٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻲ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (٢٠٢٢وﺗﺤﻤﻞ ر ً
ﺑﺤﺎ ﺑﻤﻌﺪل
ً ٪١١٫٨
ﺳﻨﻮﻳﺎ ؛ و
ﺻﻜﻮك ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻲ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات )ﻳﻨﺎﻳﺮ  (٢٠٢٦وﺗﺤﻤﻞ ر ً
ﺑﺤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ً ٪٤
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

١٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(

 .٩أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )اﻳﻀﺎح (١٠
رﺳﻮم ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٢٣٬٤١٦
٢٦٬٨٦٢
٢٠٢٬١٠٧

٨٦٨٬٩٥١
٣٠٬٦٢٢
٢٠٢٬٤٣٣

٣٥٢٬٣٨٥

١٬١٠٢٬٠٠٦

 .١٠اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻧﺸﻄﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق
وأﺣﻜﺎﻣﮫ .ﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق( ،واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺼﺮف وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﳌﻌﺎﻣﻼت:
ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻃﺮف ذات ﻋﻼﻗﺔ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
)(٤٠٩٬١٠٨
)(٥٤٤٬٧٣٧
أﺗﻌﺎب أدارة
)(٥٬٤٥٠
)(٢٬٦٦٨
ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺳﺎﻃﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق
٤٠٬٠٠٠
اﻟﺼﻜﻮك
ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء
)(٢٩٬٨٩١
ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق )(٣٠٬١٣٧
اﻷرﺻﺪة:
اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻀﺎء
اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء
أﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺪوق
.١١

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺻﻜﻮك
أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺼﻨﺪوق

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٬٨٢٢٬٠٤٦
)(١٢٣٬٤١٦
٢٬٠٢٠٬٠٠٠
)(٦٠٬٠٢٨

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت و واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ارﺗﺒﺎﻃﺎت أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م .

١٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٬٦٠٢٬١٥٧
)(٨٦٨٬٩٥١

)(٢٩٬٨٩١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
.١٢

ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﻘﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ دوري
وﻳﺨﺼﺺ اﳌﻮارد ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
.١٣

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ  ١٧/١٨٧٢/٦/١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،(٢٠١٧ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ١٠رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٨دﻳﺴﻤﺒﺮ  (٢٠١٧ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺤﺘﺴﺒﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٩
ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢً .
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﻠﺰم ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴﻮب ً
وﻓﻘﺎ ﻹﻃﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴﻮب ﻟﻐﺮض
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪة.
 .١٤اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،
واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،و اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل أﺻﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام ﺑﻴن أﻃﺮاف ذوي ﻋﻠﻢ وراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺗﺘﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ 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.
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ
)ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻛﺎﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻣﺪﺧﻼت اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﻤ ﻬﺎ ﻋﻟﯽ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول  ،ﻋﻟﯽ
أدوات ﺣﻘوق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺷطﺔ .وﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﺮوض ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ )ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ( اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ٣١
دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

٢٣٬٢٨١٬٧١٦
١٤٬٦٨١٬٩٥٤

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
١٥٬٨٨٢٬٥١٥
٢٤٬١٤٢٬٥٧٦

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
٧٬٠٦٣٬٩٦١
٤٬٩٨٧٬٥٠٠

ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ  ٥،٣٥٧،٨٦٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٥،٣٧٠،٧٣٥ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ٥،٥٥٥،٢٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٣١) ٢٠٢١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٦،٠٨٢،٥٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
٢٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
.ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٨٢٢٬٠٤٦
١٦٬٦٢٠٬٢٦٩
٨٠٩٬٢٠٠

٢٬٦٠٢٬١٥٧
١١٬٩٦٤٬٠٦٠
-

١٥٬٨٨٢٬٥١٥
٢١٬٤١٠٬٩٢٦
١٬٨٧٠٬٧٩٠
٧٬٠٦٣٬٩٦١

٢٤٬١٤٢٬٥٧٦
١٤٬٦٨١٬٩٥٤
٤٬٩٨٧٬٥٠٠

٣٢٩٬٣٦٩

١٬١٠٢٬٠٠٦

 .١٥إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻳﺮادات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻓﻲ ﻧﻤﻮ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﻬﻢ وأدوات أﺧﺮى.
ً
ﻳﺘﻌﺮض ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ،وﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وهﻮ اﳌﺴﺆول اﻟ ﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق .وﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 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
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺸﻞ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ و ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق آﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ .ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓ ﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﺤﺪدة واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳌﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

٢١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٬٨٢٢٬٠٤٦
١٦٬٦٢٠٬٢٦٩
٨٠٩٬٢٠٠
١٩٬٢٥١٬٥١٥

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٬٦٠٢٬١٥٧
١١٬٩٦٤٬٠٦٠
١٤٬٥٦٦٬٢١٧

ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ،واﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
اﻟﺴﺪاد واﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺤﺪدة .ﺗﻨﻈﺮ اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺴ ﻬﻠﻜﮫ ﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م .وﻟﻜﻦ أﺛﺮ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ أن ﻳﻮاﺟﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺣﺪ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٢٩٬٣٦٩

-

-

٣٢٩٬٣٦٩

٣٢٩٬٣٦٩

-

-

٣٢٩٬٣٦٩

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٬١٠٢٬٠٠٦

-

-

١٬١٠٢٬٠٠٦

١٬١٠٢٬٠٠٦

-

-

١٬١٠٢٬٠٠٦

ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮدادهﺎ أو ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ هﻮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل أرﺻﺪ ﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻴﺲ ﺟﻮهﺮﻳﺎ.

٢٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٬٨٢٢٬٠٤٦
٤٦٬٢٢٨٬١٩٢
٩٬٢٧٥٬٣٠٥
٨٠٩٬٢٠٠
٥٨٬١٣٤٬٧٤٣

٧٬٣٤٤٬٩٦٤
٧٬٣٤٤٬٩٦٤

١٬٨٢٢٬٠٤٦
٤٦٬٢٢٨٬١٩٢
١٦٬٦٢٠٬٢٦٩
٨٠٩٬٢٠٠
٦٥٬٤٧٩٬٧٠٧

٣٥٢٬٣٨٥
٣٥٢٬٣٨٥

-

٣٥٢٬٣٨٥
٣٥٢٬٣٨٥

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٬٦٠٢٬١٥٧
٤٣٬٨١٢٬٠٣٠
٤٬٥٩٣٬٣٢٥
٥١٬٠٠٧٬٥١٢

٧٬٣٧٠٬٧٣٥
٧٬٣٧٠٬٧٣٥

٢٬٦٠٢٬١٥٧
٤٣٬٨١٢٬٠٣٠
١١٬٩٦٤٬٠٦٠
٥٨٬٣٧٨٬٢٤٧

١٬١٠٢٬٠٠٦
١٬١٠٢٬٠٠٦

-

١٬١٠٢٬٠٠٦
١٬١٠٢٬٠٠٦

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎﻃﺮأﺳﻌﺎراﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺣﻴﺚ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﻤﻠﺔ

ً
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق هﻲ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي .ﻛﻤﺎ أن اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠ ﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻷﺳﻌﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺤﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ.

٢٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ورﻳﻒ اﻟﻮﻗﻔﻲ
ُ)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(
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق .وﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر أدواﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈدارة هﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
.١٦

إدارة رأس اﳌﺎل

ﻳﻤﺜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮداد ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ 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 ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮﺣﺪات ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺼﻨﺪوق واﳌﺪﻳﺮ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.
.١٧

ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ

ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ .(٢٠٢٠ :٢٠٢٠
.١٨

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ٢٦ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠٢٢م.

٢٤

