التقرير السنوي2021
أ)

ب)

معلومات صندوق االستثمار:
 )1اسم صندوق االستثمار
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية.
)2

أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل تنمية رأس المال عىل المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساس ف اإلصدارات
للشكات المدرجة ف سوق األسهم الرئيسية (تداول) وأسهم ر
للشكات السعودية المساهمة وحقوق األولوية والطروحات المتبقية ر
األولية ر
الشكات الت لم يمي
عىل إدراجها ف السوق المالية خمس سنوات وصناديق االستثمار المماثلة ألهداف الصندوق وصناديق االستثمار العقارية المتداولة الت لم يمي عىل إدراجها ف
السوق المالية خمس سنوات والمرخصة من الهيئة كطرح عام ،فيما يخص ر
الشكات المدرجة ف سوق نمو – السوق الموازية أو أي سوق أخرى موافق عليها من
معايي اللجنة ر
الشعية للصندوق.
مع
يتوافق
بما
وذلك
المتبقية،
قبل الهيئة ستشمل تلك اإلصدارات األولية وحقوق األولوية والطروحات
ر

)3

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

)4

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

)5

ر
المؤش االسيشادي للصندوق ،والموقع اإللكيون لمزود الخدمة(إن ُوجد(.
وصف
ر
ر
ر
المؤش االسيشادي للصندوق هو مؤش اإلنماء ألسهم اإلصدارات األولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشعية والمقدم من قبل أيديال ريتنجز ( Ideal
ر
.
 ،)Ratingsوه شكة متخصصة مستقلة مرخصة لتقديم هذه الخدمات www.idealratings.com
ً
ر
ر
ر
المؤش،
المؤش ،ومن ثم يتم حساب أداء كل رشكة استنادا إىل قيمتها ف بداية عمل
المؤش اإلرشادي باحتساب وزن كل رشكة كما ف بداية عمل
ويتم احتساب أداء
ر
ر
المؤش االسيشادي بشكل رب ع سنوي ،ليشمل كل األسهم المتوافقة مع
للمؤش بحسب وزنها القيم .وسيتم تحديث مكونات
تأثيها عىل األداء العام
ويكون ر
الشعية والمدرجة ف السوق المالية السعودية الرئيسية .كما يتم التعامل مع جميع إجراءات ر
الضوابط ر
تغيات جوهرية ف الوزن القيم مثل
الشكات الت تؤدي إىل ر
وغيها بشكل دوري.
توزيعات األسهم
وتغييات رأس المال ر
ر

أداء الصندوق:
األخية (أو منذ تأسيس الصندوق)ويوضح:
 )1جدول مقارنة يغط السنوات المالية الثالث
ر
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
األخية
السنوات المالية الثالث
ر
123,885,642
86,546,688
89,252,907
صاف قيمة أصول الصندوق ف نهاية كل سنة مالية
12.05
9.55
9.01
صاف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة ف نهاية كل سنة مالية
األقل
األعىل
األقل
األعىل
األقل
األعىل
أعىل وأقل صاف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية
9.37
12.71
6.54
9.56
7.76
9.00
10,277,020
9,067,113
9,909,557
عدد الوحدات المصدرة ف نهاية كل سنة مالية
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
ال يقوم الصندوق بتوزي ع أي أرباح لحملة الوحدات
نسبة المرصوفات.
1.18%
1.29%
1.19%
نسبة األصول المقيضة من إجماىل قيمة األصول ،ومدة انكشافها
اليوجد أصول مقيضة
وتاري خ استحقاقها (إن ُوجدت).
ر
المؤش االسيشادي للصندوق بأداء الصندوق.
12.15%
-3.24%
-4.47%
نتائج مقارنة أداء
)2

سجل أداء يغط ما يىل:
أ.
العائد اإلجماىل لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس (حيثما ينطبق)
خمس سنوات
ثالث سنوات
سنة واحدة
20.33%
53.88%
26.29%

ب .العائد اإلجماىل السنوي لكل سنة من السنوات المالية ر
العش الماضية( ،أو منذ التأسيس)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
26.29%
5.98%
14.97%
-10.05%
-13.07%
4.92%
-4.52%
مالحظة :أداء الصندوق لعام  2015كان منذ بداية الصندوق والت كانت بتاري خ -17مايو2015-م

منذ التأسيس
20.55%

منذ التأسيس
20.55%

ً
ج .جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب الت ّ
تحملها صندوق االستثمار عىل مدار العام .ويجب أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجماىل نسبة
المرصوفات ،ويجب اإلفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
1,458,433
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
1.18%
إجماىل نسبة المرصوفات
الظروف الت قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
اليوجد
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د.

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

)3

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

)4

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية عىل أن تحتوي عىل اسم ُ
غي موافق /
صدر وتاري خ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق  /ر
الم ِ
االمتناع من التصويت).
الرجاء االطالع عىل الملحق رقم (.)1

)5

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

ج.

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

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

ه.

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل ربي مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ً
حاليا أي تعارض متحقق أو محتمل ربي مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق ،وسيقوم مجلس إدارة الصندوق ر
باإلشاف عىل أي تعارض
ال يوجد
للمصالح إن وجدت وتسويتها ،وسيتم بذل أقي جهد ممكن لحل أي تعارض للمصالح بحسن النية وبالطريقة المناسبة.

و.

بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق الت يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة.

ز.

ج)

اسم الصندوق

نوع الصندوق

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول
صندوق اإلنماء وريف الوقف
صندوق اإلنماء عناية الوقف
صندوق اإلنماء الوقف لرعاية االيتام
صندوق اإلنماء الوقف للمساجد
صندوق بر الرياض الوقف
صندوق اإلنماء مكة العقاري
صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية
قصية األجل
المحلية – ر
الصندوق العائىل الخاص
صندوق االستثمار ف قطاع الحج والعمرة
صندوق اإلنماء لالستثمار ف رشكات الملكية الخاصة
صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية العقاري
صندوق اإلنماء العقاري
صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول
صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثان
صندوق دانية مكة الفندف
صندوق اإلنماء مشارف العواىل
القيوان اللوجست
صندوق ر
صندوق مجمع اإلنماء اللوجست
صندوق منطقة اإلنماء اللوجست
صندوق ضاحية سمو العقاري
صندوق اإلنماء المدر للدخل األول
صندوق اإلنماء ر
الييا العقاري
صندوق اإلنماء شمال جدة العقاري
صندوق اإلنماء المحمدية العقاري
صندوق انماء ركن الحوار الوقف
صندوق الدرعية الوقف

طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام
طرح عام

االستاذ  /خالد
الرميح
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
..........
..........
..........
..........
..........
..........

األعضاء
الدكتور  /محمد
السحيبان
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
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

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

االستاذ  /مازن بغدادي

الموضوعات الت تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما ف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
الرجاء االطالع عىل الملحق رقم (.)2

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

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

Classification: Private

)3

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

)4

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفية.
ر
ر
المؤش االسيشادي.
بالمؤش االسيشادي  % 14.14وبفارق  % 12.15عن
كان أداء الصندوق خالل العام  % 26.29مقارنة

)5

تغييات حدثت عىل رشوط وأحكام الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق الخاص) خالل الفية.
تفاصيل أي ر
الرجاء االطالع عىل الملحق رقم (.)3

)6

ُ ِّ
أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالك الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبت عىل معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفية.
التأثي عىل قرار مالك الوحدات.
تغيي عىل معلومات الصندوق الت من شأنها ر
ال يوجد أي ر

كبي ف صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة عىل الصندوق نفسه والصناديق الت
 )7إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل ر
يستثمر فيها الصندوق.
 %1.00سنويأ من صاف قيمة الصندوق
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
 %20سنويأ من صاف عوائد الصندوق
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي
)8
)9

ً
بيان حول العموالت الخاصة الت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفية ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها (إن ُوجدت)
ال يوجد.
أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير.
ال يوجد.

 )10مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.
 6سنوات و  7أشهر
ّ
 )11يجب اإلفصاح عن نسبة مرصوفات ّ
المرجح لنسبة مرصوفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها (حيثما ينطبق).
كل صندوق بنهاية العام والمتوسط
 -1صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
1.18%
إجماىل نسبة المرصوفات
-2

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

إجماىل نسبة المرصوفات

0.27%

Classification: Private

د)

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

ه)

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

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

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

و)

مراجع الحسابات:
اسم مراجع الحسابات ،وعنوانه.
اسم مراجع الحسابات:
أ.
ن دي أو د .محمد العمري ر
وشكاءه.
ة
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
الموقع اإللكيون www.alamri.com

ز)

القوائم المالية:
ً
ُ ّ
للمعايي المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية
يجب أن تعد القوائم المالية لفية المحاسبة السنوية (أو الفية األولية الت يغطيها التقرير) لصندوق االستثمار وفقا
ر
القانونيي
للمحاسبي
ر
ر
الرجاء االطالع عىل الملحق رقم (.)4

Classification: Private

الملحق رقم (.)1
اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية عىل أن تحتوي عىل اسم ُ
غي موافق /
صدر وتاري خ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق  /ر
الم ِ
االمتناع من التصويت).

اسم
المصدر

عطاء -
4292

تاري خ
ونوع
ومكان
الجمعية
 11يناير
2021
جمعية
عادية
الرياض

1

مهاره -
1831

 7أبريل
2021
جمعية
عادية
الرياض

ام آي اس
7200 -

 11ابريل
2021
جمعية
غي عادية
ر
الرياض

2

3

موضوع التصويت
البند األول :التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/07/31م.
البند الثان :التصويت عىل القوائم المالية ر
للشكة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/07/31م
البند الثالث :التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/07/31م
البند الرابع :التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/07/31م
المساهمي عن السنة المالية المنتهية ف
البند الخامس :التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح عىل
ر
2020/07/31م بقيمة إجمالية وقدرها ( )40,000,000ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال
المالكي لألسهم يوم انعقاد
للمساهمي
سعودي) وبنسبة ( )%10من رأس المال المدفوع ،عىل أن تكون األحقية
ر
ر
الجمعية والمقيدين ف سجل مساهم ر
الشكة لدى مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) ف نهاية ثان يوم تداول
ً
يىل تاري خ انعقاد الجمعية ،كما سيتم تحديد تاري خ ضف األرباح الحقا.
البندالسادس :التصويت عىل ضف مبلغ ( )1,350,000ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك
بواقع( )150,000ريال سعودي لكل عضو ،عن السنة المالية المنتهية ف 2020/07/31م.
البند السابع :التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
الشكة ونائب رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن ناض
المتعب والت له فيها مصلحة ر
:
غي
مصلحة
المتعب
أحمد
بنت
فرح
األستاذة
مباشة ،ولعضو مجلس اإلدارة
ر
ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود اإليجار لمجمعات ر
الشق األوسط والفكر وبقيمة إجمالية قدرها
( ، )13.188.000بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
القصت ف عمل منافس ألعمال
البند الثامن :التصويت عىل اشياك عضو مجلس اإلدارة االستاذ :عثمان بن طارق
ة
ر
الشكة( .مرفق)
ر
.
المرشحي للدورة القادمة ،والت سوف تبدأ
 1التصويت عىل انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشكة من ربي
ر
ً
السي الذاتية
اعتبارا من تاري خ 2021-05-01م ولمدة ثالث سنوات تنته بتاري خ 2024-04-30م( ،مرفق ر
للمرشحي).
ر
 .2التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة،
ً
ً
والت سوف تبدأ اعتبارا من تاري خ 2021-05-01م ولمدة ثالث سنوات تنته بتاري خ 2024-04-30م ،علما
سيهم الذاتية) هم:
بأن
المرشحي (المرفقة ر
ر
 .1األستاذ عبدالعييز بن ابراهيم النويرص.
 .2األستاذ جاش بن عبدالكريم الجاش.
 .3األستاذ عبدالعييز بن عبدهللا الحيدري
البند األول - :التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس مال ر
الشكة عن طريق منح أسهم لمساهم
ر
الشكة وفقا لما يىل: -
خمسي مليون ريال.
أ -المبلغ االجماىل للييادة:
ر
ب -رأس المال قبل الييادة  200مليون ريال سعودي ،ويصبح رأس المال بعد الييادة 250مليون ريال سعودي،
أي بنسبة زيادة قدرها .25%
ج -عدد األسهم قبل زيادة رأس المال 20 - :مليون سهم ،ويصبح عدد األسهم بعد الييادة  25مليون سهم.
د -تهدف هذه التوصية لييادة رأس المال لتعييز موارد ر
الشكة مما يساهم ف تحقيق معدالت نمو جيدة خالل
األعوام القادمة.
ه  -معدل الييادة :سهم واحد لكل أربعة أسهم.
و -ستتم الييادة من خالل رسملة مبلغ  50مليون ريال من االحتياط واألرباح المرحلة.
ز -ف حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها ف محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السوق ،ثم
ً
المستحقي للمنحة كل حسب حصته ،خالل مدة ال تتجاوز  30يوما من تاري خ
توزع قيمتها عىل حملة األسهم
ر
تحديد األسهم المستحقة لكل سهم.
المالكي لألسهم يوم انعقاد
للمساهمي
ح-تاري خ األحقية :ف حال الموافقة عىل البند ،ستكون األحقية
ر
ر
غي العادية المقيدين ف سجل مساهم ر
الشكة لدى رشكة مركز إيداع األوراق المالية (مركز
الجمعية العامة ر
غي العادية.
اإليداع) ف نهاية ثان يوم تداول يىل تاري خ انعقاد الجمعية العامة ر
ط -تعديل المادة رقم ( )7من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة برأس المال( .مرفق)
ي -تعديل المادة رقم ( )8من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة باالكتتاب( .مرفق)
البند الثان - :التصويت عىل تعديل المادة رقم ( )18من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب عدد أعض اء مجل س
اإلدارة( .مرفق)
البند الثالث :التصويت عىل اعتماد سياسة توزيعات األرباح( .مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب أغراض ر
البند الرابع :التصويت عىل تعديل المادة رقم ( )3من نظام ر
الشكة( .مرفق).

قرار التصويت

نعم للبند  5وامتناع عن
التصويت لباف البنود

لم يتم الحضور

نعم للبند  1و  3وامتناع عن
التصويت لباف البنود

Classification: Private

أسمنت
المدينة -
3003

 20أبريل
2021
جمعية
عادية
الرياض

 /1التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م.
 /2التصويت عىل القوائم المالية عن السنة المنتهية ف 2020/12/31م
 /3التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية ف 2020/12/31م
 /4التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية ف 2020/12/31م
تعيي مراجع الحسابات ر
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
للشكة من ربي
ر
 /5التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والسنوي من العام الماىل 2021م والرب ع األول
لعام 2022م وتحديد أتعابه.
 /6التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب ع سنوي عن العام
الماىل .2021
عايي وإجراءات العضوية ف مجلس اإلدارة.
 /7التصويت عىل تعديل سياسات وم ر
 /8التصويت عىل ضف مبلغ ( 1,400,000ريال) كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ف دورته الخامسة عن السنة
المالية 2020م بواقع ( 200,000ريال) لكل عضو.

 21أبريل
2021
جمعية
عادية
الرياض

 .1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م.
 .2التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م.
 .3التصويت عىل القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م.
 .4التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل 2020م.
 .5التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف /رب ع سنوي عن العام الماىل
2021م.
المرشحي ً
تعيي مراجع الحسابات ر
بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
للشكة من ربي
ر
 .6التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ر
للشكة للرب ع األول ،الرب ع الثان ،الرب ع الثالث والسنوية للسنة المالية
2021م وتحديد أتعابه.
المساهمي عن النصف الثان من عام
 .7التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح نقدية عىل
ر
2020م بواقع ( )1ريال للسهم والت تمثل  %10من القيمة األسمية للسهم وبإجماىل مبلغ 120مليون ريال،
عىل أن تكون أحقية أرباح النصف الثان لمساهم ر
المالكي لألسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين ف
الشكة
ر
سجل مساهم ر
الشكة لدى مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثان يوم تداول يىل يوم إنعقاد الجمعية العامة
ر
للشكة ،وبذلك يصبح إجماىل األرباح الموزعة والمقيح توزيعها عن عام  2020م هو ( )1.75ريال للسهم والت
تمثل  %17.5من القيمة االسمية للسهم وباجماىل  210مليون ريال ،وسيتم اإلعالن عن تاري خ توزي ع أرباح
ً
النصف الثان الحقا.
 .8التصويت عىل ضف مبلغ ( )1,400,000مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس
اإلدارة بواقع ( )200,000مائتا ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية ف 2020/12/31م.
الشكة ر
 .9التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة الراشد لإلسمنت والت لرئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /صالح الراشد وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عبدالمحسن الراشد مصلحة ر
مباشة فيها وه عبارة عن
بيع مادة األسمنت خالل العام 2020م بقيمة  80.2مليون ريال وذلك ر
بالشوط التجارية السائدة.
الشكة ر
 .10التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة منظومة المبان والت لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ /خليفة الملحم مصلحة ر
مباشة فيها وه عبارة عن بيع مادة األسمنت خالل العام 2020م بقيمة 1.7
مليون ريال وذلك ر
بالشوط التجارية السائدة.

 29أبريل
2021
جمعية
غي عادية
ر
الرياض

 .1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
 .2التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن العام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
 .3التصويت عىل القوائم المالية عن العام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
 .4التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
 .5التصويت عىل ضف مبلغ  2,200,360ريال مكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنتهية ف 2020/12/31م.
تعيي مراجع حسابات ر
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
الشكة من ربي
ر
 .6التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والرابع والسنوي من العام الماىل 2021م والرب ع
األول لعام 2022م وتحديد أتعابه.
 .7التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة وعضو مجلس اإلدارة االستاذ حمد بن عىل الصقري،
والت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /حمد بن عىل الصقري مصلحة ر
مباشة فيها ولعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
غي ر
مباشة فيها ،ولعضو مجلس اإلدارة األستاذة /حصة بنت حمد الصقري
عىل بن حمد الصقري مصلحة ر
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقد ايجار األرض الت يقع عليها المركز الرئيس ر
للشكة وقد تم هذا
مصلحة ر
ً ٔ
التعامل بنا ء عىل أسس تجارية ودون رشوط تفضيلية ،علما بان قيمة التعامالت ف عام 2020م كانت
 3,400,000ريال( .مرفق)
 .8التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة ومجموعة الصقري والت لعضو مجلس اإلدارة حمد
بن عىل الصقري مصلحة ر
مباشة فيها ،والت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /حمد بن عىل الصقري مصلحة
غي ر
ر
مباشة فيها ،ولعضو مجلس
مباشة فيها ولعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عىل بن حمد الصقري مصلحة ر
غي ر
مباشة فيها وه عبارة عن عقد مبيعات ر
/
الشكات ،وقد
مصلحة
الصقري
حمد
بنت
حصة
األستاذة
اإلدارة
ر
تم هذا التعامل بنا ًء عىل أسس تجارية ودون رشوط تفضيلية ،علما بأن قيمة التعامالت ف عام 2020م كانت
 143,171ريال( .مرفق)
المساهمي بشكل نصف سنوي أو رب ع
 .9التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية عىل
ر
سنوي عن العام الماىل 2021م.
غي العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ()1
 .10التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة ر
من المادة الحادية والسبعون من نظام ر
غي العادية
الشكات ،وذلك
لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة ر
ً
وفقا ر
للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية
أو حت نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق،
ً
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة
الصادرة

4

أسمنت
الرياض -
9512

5

وقت
اللياقة –
1830

6

نعم للبند  6وامتناع عن
التصويت لباف البنود

نعم للبند  5و  7وامتناع عن
التصويت لباف البنود

نعم للبند  9وامتناع عن
التصويت لباف البنود

Classification: Private

معايي األعمال المنافسة( .مرفق)
 .11التصويت عىل سياسة
ر
ومعايي وإجراءات المحددة للعضوية ف مجلس اإلدارة( .مرفق)
 .12التصويت عىل سياسات
ر
للشكة والمتعلقة بأغراض ر
الشكة األساس ر
 .13التصويت عىل تعديل المادة ( )3من نظام ر
الشكة (مرفق).
الحمادي –
4007

 19مايو
2021
جمعية
عادية
الرياض

7

ام آي اس
7200 -

8

 26مايو
2021
جمعية
عادية
الرياض

البند األول - :التصويت عىل تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية ف  2020/12/31م.
البند الثان - :التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف  2020/12/31م.
البند الثالث - :التصويت عىل القوائم المالية ر
للشكة عن السنة المالية المنتهية ف  2020/12/31م.
البند الرابع  -:التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية ف
 2020/12/31م.
تعيي مراجع الحسابات ر
المرشحي بناء عىل توصيات لجنة
للشكة من ربي
ر
البند الخامس  -:التصويت عىل ر
المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والرابع والسنوي من العام الماىل
2021م والرب ع األول من العام الماىل 2022م وتحديد أتعابه .
البند السادس  - :التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح
ً
محمد حمد الحمادي مصلحة ر
واإلداريي كما
مباشة علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبت سكت لألطباء
ر
ً
ر
ماليي و ثالثة آالف ريال علما
بلغت قيمة التعامل العام السابق  2020م مبلغ ( 10,003,000.00ريال) عشة
ر
بأنه ال يوجد رشوط تفضيلية (مرفق).
البند السابع  -:التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /محمد
ً
صالح محمد الحمادي مصلحة ر
مباشة علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات
جوجل ,كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ ( 1,645,928.00ريال) مليون وستمائة وخمسة
ً
وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية ر
وعشون ريال علما بأنه ال يوجد رشوط تفضيلية (مرفق).
ر
البند الثامن  -:التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ب ري الشكة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح محمد
ً
حمد الحمادي مصلحة ر
مباشة علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد  ,كما بلغت قيمة
التعامل العام السابق 2020م مبلغ ( 827,348.00ريال) ثمانمائة وسبعة ر
وعشون ألف وثالثمائة وثمانية
ً
وأربعون ريال علما بأنه ال يوجد رشوط تفضيلية (مرفق( .
ر
البند التاسع  -: -:التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /صالح
ً
محمد حمد الحمادي مصلحة ر
واإلداريي كما
مباشة علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبت سكت لألطباء
ر
ً
بلغت قيمة التعامل العام السابق  2020م مبلغ ( 630,000.00ريال) ستمائة وثالثون الف ريال علما بأنه ال
يوجد رشوط تفضيلية (مرفق).
البند ر
المستقلي عن العام 2020م بمبلغ إجماىل
العاش  -:التصويت عىل ضف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
ر
قدره ( 1,000,000.00ريال) مليون ريال.
المساهمي عن السنة المالية
البند الحادي ع رش  -:التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح نقدية عىل
ر
المنتهية ف 2020/12/31م بمبلغ قدره ( 60مليون ريال) بواقع ( 5.0ريال) للسهم ما يعادل ( )%5من القيمة
المالكي لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
للمساهمي
االسمية للسهم عىل أن تكون أحقية األرباح
ر
ر
للشكة والمقيدين ف سجل مساهم ر
ر
الشكة لدى رشكة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) ف نهاية ثان
ً
يوم تداول يىل تاري خ االستحقاق ،علما بأنه سيتم تحديد تاري خ توزي ع األرباح الحقا .
البند الثان ر
عش  -:التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف
ر
والسبعي من نظام الشكات وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة
الفقرة ( )1من المادة الحادية
ر
العادية أو حت نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق وفقا ر
للشوط الواردة ف الضوابط و اإلجراءات
الشكات الخاصة ر
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة .
1.التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف  2020/12/31م.
2.التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن العام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
3.التصويت عىل القوائم المالية عن العام الماىل المنته ف 2020/12/31م.
المساهمي عن النصف األول و النصف الثان للعام الماىل
4.التصويت عىل ما تم توزيعه من أرباح نقدية عىل
ر
2020م البالغ مجموعها ( )2.1للسهم الواحد و بما نسبته  %21من رأس مال ر
الشكة ,و بمبلغ اجماىل
( )42,000,000اثنان و أربعون مليون ريال (مرفق)
الشكة ر
5.التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة اشي العربية السعودية والت لعضوي مجلس
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة
اإلدارة االستاذ خالد بن عبدهللا المعمر و األستاذ ابراهيم بن عبدهللا المعمر مصلحة ر
عن خدمات منتج اشي ) (Esriلعام 2020م بناء عىل أسس تجارية دون رشوط تفضيلية بمبلغ 17,066,704
مليون ريال(.مرفق)
الشكة ر
6.التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة الخرائط اإللكيونية والت لعضوي مجلس اإلدارة
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن
االستاذ خالد بن عبدهللا المعمر و االستاذ ابراهيم بن عبدهللا المعمر مصلحة ر
ر
خدمات التنفيذ و دعم منتج اشي ) (Esriلعام 2020م بناء عىل أسس تجارية دون شوط تفضيلية بمبلغ
 1,312,946مليون ريال( .مرفق)
7.التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
الشكة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والت لعضو
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد
مجلس اإلدارة االستاذ عبد هللا بن محمد المعمر مصلحة ر
و تركيب شبكات لعام 2020م بناء عىل أسس تجارية دون رشوط تفضيلية بمبلغ  14,160,812مليون ريال.
(مرفق)

نعم للبند  11وامتناع عن
التصويت لباف البنود

نعم للبند  4و  13وامتناع عن
التصويت لباف البنود

Classification: Private

8.التصويت عىل اشياك عضو مجلس اإلدارة (خالد بن عبدهللا المعمر) ف عمل منافس ألعمال ر
الشكة( .مرفق
)
9.التصويت عىل اشياك عضو مجلس اإلدارة (ابراهيم عبدهللا المعمر) ف عمل منافس ألعمال ر
الشكة( .مرفق
)
10.التصويت عىل اشياك عضو مجلس اإلدارة (عبد هللا محمد المعمر) ف عمل منافس ألعمال ر
الشكة( .مرفق
)
11.التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته 2020/12/31م
12.التصويت عىل ضف مبلغ  1,127,182ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف
2020/12/31م.
المساهمي بشكل نصف سنوي أو رب ع
13.التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية عىل
ر
سنوي عن العام الماىل 2021م.
14.التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من
المادة الحادية والسبعون من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة أو حت نهاية
ً
ً
وفقا ر
للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا
دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق،
الشكات الخاصة ر
لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة.
ر
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
15.التصويت عىل تعي ري مراجع حسابات للشكة من ربي
ر
لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للرب ع الثان و الثالث و الرابع و السنوي من العام الماىل 2021م و
الرب ع األول من العام الماىل 2022م و تحديد اتعابه( .مرفق)
رعاية –
4005

 27مايو
2021
جمعية
عادية
الرياض

9

10

خدمات
األرضية -
4031

 3يونيو
2021

 )1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2020-12-31م.
 )2التصويت عىل القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ف 2020-12-31م.
 )3التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية ف 2020-12-31م.
تعيي مراجع الحسابات ر
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
للشكة من ربي
ر
 )4التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والسنوي من العام الما 2021م ،والرب ع األول من
العام الماىل 2022م ،وتحديد أتعابه.
 )5التصويت عىل ضف مبلغ ( )1,900,000ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنية -31
2020- 12م.
 )6التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل السنة المالية المنتهية ف 2020- 12-31م.
 )7التصويت عىل تعديل الئحة لجنة اليشيحات والمكافآت (مرفق).
 )8التصويت عىل تعديل الئحة لجنة المراجعة (مرفق).
 ) 9التصويت عىل تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية
(مرفق).
معايي أعمال المنافسة ألعضاء المجلس (مرفق).
 )10التصويت عىل اعتماد
ر
ً
(غي تنفيذي) بمجلس
بتعي (األستاذ أحمد بن وزاع القحطان) عضوا ر
 )11التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة ر
ً
ابتداء من تاري خ تعيينه ف 2020- 06- 22م إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية ف
اإلدارة
ً
ً
غي تنفيذي) ممثال عن
2022- 09- 14م خلفا للعضو السابق (االستاذ عبد هللا بن عبد العييز البطج عضو ر
السية الذاتية).
المجموعة السعودية للرعاية (مرفق ر
الشكة ر
 )12التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة (دراجر العربية المحدودة المملوكة رلشكة فال
(غي ر
مباشة) فيها ،وه عبارة
العربية القابضة) والت لعضو مجلس اإلدارة (األستاذ بدر بن فهد العذل) مصلحة ر
ً
عن (توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي رشوط أو مزايا تفضيلية) علما بأن قيمة
التعامالت لعام  2020قد بلغت ( )173,352ريال (مرفق).
 )13التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ب ري ر
الشكة و (مؤسسة التأمينات االجتماعية) والت ألعضاء
ر
مجلس اإلدارة (األستاذ سعد الفضىل) و(األستاذ أحمد القحطان) و(األستاذ عبد المحسن العشي) و (األستاذ
(غي ر
مباشة) فيها ،وه عبارة عن (عقد لتقديم خدمات طبية لمشيك نظام التأمينات
مايكل دايفس) مصلحة ر
االجتماعية ف مستشفيات ر
الشكة بمدينة الرياض لمدة  90يوم) بمبلغ ( )75,444,620ريال (مرفق).
المساهمي عن
 )14التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أراح نقدية بمبلغ ( )44,850,000ريال عىل
ر
الفية المالية (2020- 12-31م)( ،بواقع  1ريال للسهم ونسبة  %10من رأس المال) ،عىل أن تكون األحقية
المالكي لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين ف سجل مساهم ر
الشكة لدى
للمساهمي
ر
ر
رشكة مركز إيداع األوراق المالية (مركز إيداع) ف نهاية ثان يوم تداول يىل تاري خ االستحقاق ،وسيتم اإلعالن عن
ً
تاري خ توزي ع األرباح الحقا.
 )15التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد الفقرة ( )1من
المادة الحادية والسبعون من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة العادية أو حت
ً
ر
نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق ،وذلك وفقا للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية
ً
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة.
الصادرة
ديسمي 2020م.
31
ف
المنته
الماىل
للعام
اإلدارة
مجلس
تقرير
عىل
التصويت
)1
ة
ديسمي 2020م.
 )2التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن العام الماىل المنته ف 31
ة
ديسمي 2020م.
 )3التصويت عىل القوائم المالية للعام الماىل المنته ف 31
ة
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ديسمي 2020م.
 )4التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته ف 31
ة
المرشحي ً
الخارح ر
ة
بناء عىل توصية لجنة المراجعة
للشكة من ربي
تعيي مراجع الحسابات
ر
 )5التصويت عىل ر
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للرب ع الثان والثالث والرابع والسنوية من العام 2021م
والرب ع األول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
ً
بتعيي الكابي/فهد بن حمزة سندي – عضوا (عضو تنفيذي) بمجلس
 )6التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة
ر
ً
ابتداء من تاري خ تعيينه 2021-02-01م ،إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية والمنتهية
اإلدارة
ً
السية الذاتية)
غي تنفيذي)( .مرفق ر
بتاري خ 2022-06-05م خلفا للعضو السابق األستاذ /عمر حريري (عضو ر
 )7التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من
المادة الحادية والسبعون من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة العادية أو حت
ً
ر
نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق ،وذلك وفق ا للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية
ً
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة.
الصادرة
ر
ر
للطيان األساس والت لعضو
 )8التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة والشكة السعودية
ر
غي ر
مباشة فيها حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة %100
بشكة ر
المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة علما بأن التعامالت ف عام
ً
2020م بقيم ة  629,222,707ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون
رشوط تفضيلية( .مرفق).
ر
ر
 )9التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وشكة الخطوط السعودية للشحن المحدودة والت
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة
بشكة ر
لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
 %100للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة ،علما بأن التعامالت ف
ً
عام 2020م بقيمة  19,339,647ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية
وبدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
الطيان والت
 )10التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة والشكة السعودية لهندسة وصناعة ر
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة
بشكة ر
لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
 %100للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة علما بأن التعامالت ف
ً
عام 2020م بقيمة  488,165108,ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتمعىل أسس تجارية
وبدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
طيان السعودية الخاص ( )SPAوالت لعضو
 )11التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وشكة ر
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة %100
بشكة ر
المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية علما بأن التعامالت ف عام 2020م بقيمة
ً
 12,159,031ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون رشوط تفضيلية.
(مرفق)
الشكة ر
 )12التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة خدمات األسطول الملك والت لعضو مجلس
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة %100
بشكة ر
اإلدارة كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة علما بأن التعامالت ف عام
ً
2020م بقيمة  77,773,226ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون
رشوط تفضيلية( .مرفق).
ر
ر
طيان أديل والت لعضو مجلس اإلدارة كون
 )13التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وشكة ر
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وه
بشكة ر
كورفياتيس مصلحة ر
ً
عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة علما بأن التعامالت ف عام 2020م بقيمة
ً
 81,050,686ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون رشوط تفضيلية.
(مرفق)
الشكة ر
 )14التصويت عىل االعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل
الجوي المساندة والمملوكة بنسبة  %50ر
البوعيني والمهندس/
للشكة والت ألعضاء المجلس المهندس /خالد
ر
ر
ر
غي مباشة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شكة األمد ،وه
صالح حفت والكابي/فهد سندي مصلحة ر
عبارة عن تقديم خدمات المناولة األرضية ف مطارات المملكة ،علما بأن التعامالت ف عام 2020م بقيمة
ً
 1,499,130ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل اسس تجارية وبدون رشوط تفضيلية.
(مرفق)
الشكة ر
 )15التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
والشكة السعودية القابضة ،والت لعضو المجلس
غي ر
مباشة فيها ،حيث يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة  %100للمؤسسة،
بشكة ر
كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
الموظفي علما بأن التعامالت ف عام 2020م بقيمة  11,678,728ريال
وه عبارة عن تقديم خدمات إعارة
ر
ً
سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
الشكة ر
 )16التصويت عىل االعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل
الجوي المساندة والمملوكة بنسبة  %50ر
البوعيني
للشكة والت ألعضاء المجلس المهندس/خالد
ر
ر
ر
غي مباشة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شكة
والمهندس/صالح حفت والكابي/فهد سندي مصلحة ر
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ً
تأجي مركبات تشغيلية ف مطارات المملكة علما بأن التعامالت ف عام 2020م
األمد ،وه عبارة عن خدمات ر
ً
بقيمة  10,270,515ريال سعودي سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل اسس تجارية وبدون رشوط
تفضيلية( .مرفق).
ر
ر
 )17التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وشكة الخطوط الجوية السعودية للتموين ،والت
غي مب راشة فيها ،والذي يعمل ر
طيان أديل والمملوكة بنسبة
بشكة ر
لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
للموظفي ر
بالشكة علما بأن التعامالت ف عام 2020م
 %100للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمة اإلعاشة
ر
ً
بقيمة  31,438,733ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون رشوط
تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
الطيان ،والت
 )18التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة والشكة السعودية لهندسة وصناعة ر
غي ر
مباشة فيها ،والذي يعمل ر
طيان أديل و المملوكة بنسبة
بشكة ر
لعضو المجلس كون كورفياتيس مصلحة ر
ً
ر
 %100للمؤسسة ،وه عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمعدات الشكة علما بأن التعامالت ف عام 2020م
ً
بقيمة  26,603,720ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل أسس تجارية وبدون رشوط
تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
 )19التصويت عىل االعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة و شكة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل
الجوي المساندة والمملوكة بنسبة  %50ر
البوعيني و
للشكة والت ألعضاء المجلس المهندس/خالد
ر
ر
ر
غي مباشة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شكة األمد،
المهندس/صالح حفت والكابي/فهد سندي مصلحة ر
ً
والمرحلي علما بأن التعامالت
المالحي داخل المطار وخارجه
وه عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بنقل
ر
ر
ً
ف عام 2020م بقيمة  23,362,793ريال سعودي سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم عىل اسس تجارية
وبدون رشوط تفضيلية( .مرفق).
ر
ر
 )20التصويت عىل االعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة و شكة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل
الجوي المساندة والمملوكة بنسبة  %50ر
البوعيني و
للشكة والت ألعضاء المجلس المهندس/خالد
ر
ر
ر
غي مباشة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شكة األمد
المهندس/صالح حفت والكابي/فهد سندي مصلحة ر
الطيان المدن رلشكة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي
 ،و ه عبارة عن مطالبات من هيئة ر
ً
المساندة علما بأن التعامالت ف عام 2020م بقيمة  34,574,000ريال سعودي خالل العام ،مع العلم بأن
هذه التعامالت تتم عىل اسس تجارية وبدون رشوط تفضيلية( .مرفق).
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ديسمي 2020م.
 .1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف 31
ة
 .2التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
ديسمي 2020م.
الشكة عن العام الماىل المنته ف 31
ة
ديسمي 2020م.
31
ف
المنته
الماىل
للعام
 .3التصويت عىل القوائم المالية السنوية
ة
الخارح ر
ة
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة
للشكة من ربي
تعيي مراجع الحسابات
ر
 .4التصويت عىل ر
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والسنوي من العام الماىل 2021م والرب ع
األول من العام الماىل 2022م ،وتحديد أتعابه.
 .5التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل 2020م.
 .6التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف/رب ع سنوي ،عن العام الماىل 2021م.
 .7التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من
ً
المادة الحادية والسبعون من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام اعتبارا من تاري خ موافقة الجمعية أو حت نهاية
ً
وفقا ر
للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق ،وذلك
ً
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة.
الشكة ر
 .8التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة أطياف للخدمات المساندة ،والت ألعضاء مجلس
اإلدارة التاليي :األستاذ سليمان الماجد ،األستاذ عبدهللا الماجد ،الدكتور سعود ر
الشيي ،األستاذ عىل الدماط،
ر
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي رشوط
الدكتور عبدهللا العمرو مصلحة ر
تفضيلية وكانت قيمة التعامل  94,108,065ريال سعودي لعام 2020م (مرفق).
الشكة ر
 .9التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة مهارة للسفر والسياحة ،والت ألعضاء مجلس
ر
التاليي :األستاذ سليمان الماجد ،األستاذ عبدهللا الماجد ،الدكتور سعود الشيي ،األستاذ عىل الدماط،
اإلدارة
ر
غي ر
طيان لمدة
مباشة فيها ،وه عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من رشاء تذاكر ر
الدكتور عبدهللا العمرو ،مصلحة ر
سنة وبدون أي رشوط تفضيلية وكانت قيمة التعامل  5,870,275ريال سعودي لعام 2020م (مرفق).
 .10التصويت عىل ضف مبلغ ( )4.825.500ريال سعودي مكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن
ديسمي 2020م.
العام الماىل المنته ف 31
ة
ديسمي 2020م.
 .1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف 31
ة
 .2التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
ديسمي 2020م.
الشكة عن العام الماىل المنته ف 31
ة
 .3التصويت عىل القوائم المالية عن العام الماىل المنته ف  31ديسم ةي 2020م.

نعم للبند  6و  7و  8وامتناع
عن التصويت لباف البنود

نعم للبند  6وامتناع عن
التصويت لباف البنود

لم يتم الحضور

Classification: Private

جمعية
عادية
الرياض

أرامكو -
2222

 01يوليو
2021
جمعية
عادية
الظهران

ذيب -
4261

31
أغسطس
2021
جمعية
غي عادية
ر
الرياض

14

15

تعيي مراجع حسابات ر
المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
الشكة من ربي
ر
 .4التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والسنوي من العام الماىل 2021م ،والرب ع األول
من العام الماىل 2022م وتحديد أتعابه.
 .5التصويت عىل ضف مبلغ ( )287,500ریال مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 31
ديسمي 2020م.
ة
 .6التصويت عىل ضف مبلغ ( )32,500ریال مكافأة أعضاء لجنة اليشيحات والمكافآت عن السنة المالية
ديسمي 2020م.
المنتهية ف 31
ة
ديسمي 2020م.
 .7التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته ف 31
ة
 .8التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحيات الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من
والسبعي من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة أو حت نهاية
المادة الحادية
ر
ر
دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق ،وفقا للشوط الواردة ف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة ً المدرجة..
الشكة ر
 .9التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة أبناء الذيب والت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
غي ر
مباشة فيها،
 /محمد أحمد عبدهللا الذييب والرئيس التنفيذي األستاذ /نايف محمد أحمد الذييب مصلحة ر
وه عبارة عن عقود رشاء سيارات مستعملة خالل عام 2020م بمبلغ ( )1,992ألف ریال ،وذلك ر
بالشوط
التجارية السائدة ،مرفق.
الشكة ر
 .10التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
المساهمي
وشكة مداريم والت يملكها أحد كبار
ر
األستاذ /حمود عبدهللا إبراهيم الذييب والت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /محمد حمود عبدهللا الذييب
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود رشاء سيارات مستعملة خالل عام 2020م بمبلغ ( )482ألف
مصلحة ر
ر
ریال ،وذلك بالشوط التجارية السائدة ،مرفق.
 .11التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
الشكة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /محمد أحمد عبدهللا
الذييب والت له مصلحة ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقد استئجار احد مواقع ر
الشكة بمدينة الرياض لعام
2020م بمبلغ ( )300ألف ریال ،وذلك ر
بالشوط التجارية السائدة ،مرفق.
ديسمي 2020م.
 .1التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف 31
ة
المرشحيً ،
الخارح ر
ة
بناء عىل توصية مجلس اإلدارة،
للشكة من ربي
تعيي مراجع الحسابات
ر
 .2التصويت عىل ر
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع (الثان والثالث) والسنوية من العام الماىل 2021م حت
الرب ع األول من العام الماىل 2031م ،وتحديد أتعابه.
ً
ابتداء من  1يوليو 2021م ولمدة  3سنوات
 .3التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة،
للمرشحي).
السي الذاتية
ر
تنته ف  30يونيو 2024م (مرفق ر
ً
واألربعي من
معايي المنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة ،وفقا للفقرة ( )3من المادة السادسة
 .4التصويت عىل
ر
ر
الئحة حوكمة ر
الشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (مرفق)
 -001التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة اليشيحات والمكافآت( .مرفق)
 -002التصويت عىل تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة
التنفيذية( .مرفق)
 -003التصويت عىل تعديل المادة ( )1من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (التحول)( .مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (اسم ر
 -004التصويت عىل تعديل المادة ( )2من نظام ر
الشكة)( .مرفق)
ر
ر
 -005التصويت عىل تعديل المادة ( )3من نظام الشكة األساس ،المتعلقة ب (أغراض الشكة)( .مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (المشاركة والتملك ف ر
 -006التصويت عىل تعديل المادة ( )4من نظام ر
الشكات).
(مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (المركز الرئيس ر
 -007التصويت عىل تعديل المادة ( )5من نظام ر
للشكة)( .مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (مدة ر
 -008التصويت عىل تعديل المادة ( )6من نظام ر
الشكة)( .مرفق)
 -009التصويت عىل تعديل المادة ( )7من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (رأس المال)( .مرفق)
ر
 -010التصويت عىل تعديل المادة ( )8من نظام الشكة األساس ،المتعلقة ب (االكتتاب ف األسهم)( .مرفق)
 -011التصويت عىل إضافة مادة إىل نظام ر
الشكة األساس برقم ( )9تتعلق ب (األسهم الممتازة)( .مرفق)
 -012التصويت عىل تعديل المادة ( )10من نظام ر
الغي مستوفاة
الشكة األساس ،المتعلقة ب (بيع األسهم ر
القيمة)( .مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب ر
 -013التصويت عىل تعديل المادة ( )11من نظام ر
(عشة :إصدار األسهم)( .مرفق)
 -014التصويت عىل تعديل المادة ( )12من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (تداول األسهم)( .مرفق)
 -015التصويت عىل تعديل المادة ( )13من نظام ر
.
المساهمي) (مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (سجل
ر
الشكة األساس برقم ( )14تتعلق ب (مادة رشاء ر
 -016التصويت عىل إضافة مادة إىل نظام ر
الشكة ألسهمها وبيعها
وارتهانها)( .مرفق)
 -017التصويت عىل تعديل المادة ( )16من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (تخفيض رأس المال)( .مرفق)
 -018التصويت عىل تعديل المادة ( )17من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (إصدار الصكوك والسندات).
(مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (إدارة ر
 -019التصويت عىل تعديل المادة ( )18من نظام ر
الشكة)( .مرفق)
 -020التصويت عىل تعديل المادة ( )19من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس)( .مرفق)
 -021التصويت عىل تعديل المادة ( )20من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (الشاغر ف المجلس)( .مرفق)

لم يتم الحضور

نعم للبند  40و  46و 47
وامتناع عن التصويت لباف
البنود

Classification: Private

المراكز -
4321

16

30
سبتمي
ة
2021
جمعية
عادية
الرياض

 -022التصويت عىل تعديل المادة ( )21من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (صالحيات المجلس)( .مرفق)
 -023التصويت عىل تعديل المادة ( )22من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس)( .مرفق)
 -024التصويت عىل تعديل المادة ( )23من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (رئيس مجلس اإلدارة ونائب
وأمي الش)( .مرفق)
الرئيس والعضو المنتدب ر
 -025التصويت عىل تعديل المادة ( )24من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (اجتماعات المجلس)( .مرفق)
 -026التصويت عىل تعديل المادة ( )25من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس وقرارات
مجلس اإلدارة)( .مرفق)
 -027التصويت عىل إضافة مادة إىل نظام ر
الشكة األساس برقم ( )27تتعلق ب (تعارض المصالح)( .مرفق)
 -028التصويت عىل تعديل المادة ( )30من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (الجمعية التحويلية)( .مرفق)
 -029التصويت عىل تعديل المادة ( )34من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (دعوة الجمعيات)( .مرفق)
 -030التصويت عىل تعديل المادة ( )35من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (سجل حضور الجمعيات).
(مرفق)
 -031التصويت عىل تعديل المادة ( )36من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة
العادية)( .مرفق)
 -032التصويت عىل تعديل المادة ( )37من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة
غي العادية)( .مرفق)
ر
 -033التصويت عىل تعديل المادة ( )38من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (التصويت ف الجمعيات)( .مرفق)
 -034التصويت عىل تعديل المادة ( )39من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (قرارات الجمعيات)( .مرفق)
 -035التصويت عىل تعديل المادة ( )41من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد
المحاض)( .مرفق)
 -036التصويت عىل تعديل المادة ( )42من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (تشكيل اللجنة)( .مرفق)
 -037التصويت عىل تعديل المادة ( )45من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (تقارير اللجنة)( .مرفق)
 -038التصويت عىل تعديل المادة ( )48من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (السنة المالية)( .مرفق)
 -039التصويت عىل تعديل المادة ( )49من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (الوثائق المالية)( .مرفق)
 -040التصويت عىل تعديل المادة ( )50من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (توزي ع األرباح)( .مرفق)
 -041التصويت عىل تعديل المادة ( )52من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (توزي ع األرباح لألسهم الممتازة).
(مرفق)
الشكة األساس ،المتعلقة ب (خسائر ر
 -042التصويت عىل تعديل المادة ( )53من نظام ر
الشكة)( .مرفق)
 -043التصويت عىل تعديل المادة ( )54من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (دعوى المسؤولية)( .مرفق)
 -044التصويت عىل تعديل المادة ( )55من نظام ال رشكة األساس ،المتعلقة ب (انقضاء ر
الشكة)( .مرفق)
 -045التصويت عىل تعديل المادة ( )56من نظام ر
الشكة األساس ،المتعلقة ب (أحكام ختامية)( .مرفق)
 -046التصويت عىل إعادة ترتيب مواد نظام ر
الشكة األساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديالت المقيحة ف البنود
(،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،31
أعاله
،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47،48،49،50،51،52،53،54،55،56
 )57ف حال الموافقة عليها( .مرفق)
 -047التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف /رب ع سنوي عن العام الماىل
2021م ف حال الموافقة عىل البند رقم(40).
 -001التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م.
 -002التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن العام الماىل المنته ف  31مارس 2021م.
 -003التصويت عىل القوائم المالية ر
للشكة عن العام الماىل المنته ف  31مارس 2021م.
 -004التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته ف  31مارس 2021م.
 -005التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب ع سنوي عن العام
الماىل المنته ف  31مارس 2022م.
المرشحي ً
تعيي مراجع حسابات ر
بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
الشكة من ربي
ر
 -006التصويت عىل ر
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع الثان والثالث والسنوي من العام الماىل المنته ف  31مارس
2022م ،والرب ع األول من العام الماىل المنته ف  31مارس 2023م ،وتحديد أتعابه.
 -007التصويت عىل ضف مبلغ  2,700,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىل المنته ف
 31مارس 2021م.
 -008التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من
والسبعي من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من تاري خ موافقة الجمعية العامة العادية أو حت
المادة الحادية
ر
ً
وفقا ر
للشوط الواردة ف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق،
ً
الشكات الخاصة ر
تنفيذا لنظام ر
بشكات المساهمة المدرجة.
ً
ر
ر
 -009التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي الشكة وشكة لنكس للمقاوالت (المعروفة سابقا باسم
الحكي ر
ر
كي
"شكة فواز عبد العييز
وشكاه العقارية") ،والت لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز الح ر
ر
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز
والمهندس /سلمان بن عبدالعييز
الحكي مصلحة ر
ر
تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام
الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  370,293,611ريال( .مرفق)
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الحكي ر
الشكة ر
 -010التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكاه ،والت ألعضاء
وشكة فواز عبدالعييز
ر
/
الحكي ،والمهندس /عمر
عبدالعييز
بن
سلمان
والمهندس
الحكي،
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
غي ر
تأجيية بعدة مراكز
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
بن عبدالعييز المحمدي مصلحة ر
تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام
الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  256,788,877ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -011التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة فاس القابضة للفنادق ،والت لعضوي مجلس
غي ر
/
مباشة فيها،
مصلحة
الحكي
عبدالعييز
بن
سلمان
الحكي والمهندس
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
ر
وه عبارة عن تسوية مستحقات سابقة عىل رشكة فاس القابضة للفنادق ر
والشكات التابعة لها من خالل نقل
عدد من األراض ومبت واحد إىل ر
الشكة حسب اإلعالن المنشور عىل موقع تداول السعودية بتاري خ  28يناير
ر
الطرفي بأن تتسلم الشكة هذه العقارات بنسبة  %9أقل من متوسط التقييم ،حيث بلغت
2021م ،مع اتفاق
ر
قيمة التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  131,340,000ريال( .مرفق)
 -012التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة ومؤسسة تضاريس نجد لألمن ،والت لعضو مجلس
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود خدمات أمنية
اإلدارة المهندس /سلمان بن عبدالعييز
الحكي مصلحة ر
ر
لجميع المراكز التجارية التابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة
التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  67,766,094ريال( .مرفق)
 -013التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الشكة ومجموعة نسك للمشاري ع التجارية ،والت ألعضاء
/
الحكي ،والمهندس /عمر
عبدالعييز
بن
سلمان
والمهندس
الحكي،
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
غي ر
تأجيية بعدة مراكز
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
بن عبدالعييز المحمدي مصلحة ر
تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام
الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  66,863,400ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -014التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة الجيل القادم المحدودة ،والت لعضو مجلس
ر
تأجيية
مساحات
إيجار
عقود
عن
عبارة
وه
فيها،
ة
مباش
غي
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
الحكي مصلحة ر
ر
بعدة مراكز تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة
التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  31,047,044ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -015التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة ساال لليفيه ،والت لعضو مجلس اإلدارة
غي ر
تأجيية
المهندس /سلمان بن عبدالعييز
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
الحكي مصلحة ر
ر
ر
بعدة مراكز تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون شوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة
التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  22,568,864ريال( .مرفق)
 -016التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
الحكي للسياحة والتنمية،
الشكة ومجموعة عبدالمحسن
ر
حكي مصلحة
والت لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
الحكي والمهندس /سلمان بن عبدالعييز ال ر
ر
غي ر
تأجيية بعدة مراكز تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
ر
ر
المملكة ،بدون شوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م
مبلغ  21,395,241ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -017التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة االتحاد المبتكر المحدودة ،والت ألعضاء
الحكي ،والمهندس /عمر
الحكي ،والمهندس /سلمان بن عبدالعييز
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
غي ر
تأجيية بعدة مراكز
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
بن عبدالعييز المحمدي مصلحة ر
تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام
الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  17,685,387ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -018التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة مجد األعمال المحدودة ،والت لعضوي
غي ر
مباشة
الحكي والمهندس /سلمان بن عبدالعييز
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
الحكي مصلحة ر
ر
ر
تأجيية بعدة مراكز تجارية تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة،
فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ
 17,342,272ريال( .مرفق)
الشكة ر
 -019التصويت عىل األعمال والعقود الت ستتم ربي ر
وشكة بوابة الغذاء التجارية ،والت ألعضاء مجلس
الحكي ،والمهندس /عمر بن
الحكي ،والمهندس /سلمان بن عبدالعييز
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
غي ر
تأجيية بعدة مراكز تجارية
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود إيجار مساحات ر
عبدالعييز المحمدي مصلحة ر
تابعة ر
للشكة ف مختلف مدن المملكة ،بدون رشوط ومزايا تفضيلية ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام الماىل
.
المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  12,524,921ريال (مرفق)
الشكة ر
 -020التصويت عىل األعمال والعقود الت تمت ربي ر
وشكة فاس السعودية القابضة ،والت ألعضاء
الحكي ،والمهندس /عمر
الحكي ،والمهندس /سلمان بن عبدالعييز
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعييز
ر
ر
غي ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن تسوية مستحقات
بن عبدالعييز المحمدي ،والمهندس /كامل بديع القلم مصلحة ر
الزكاة عىل ر
الشكة حت السنة المالية المنتهية ف  31مارس 2019م أي ماقبل الطرح العام األوىل ،حيث بلغت
.
قيمة التعامالت للعام الماىل المنته ف  31مارس 2021م مبلغ  20,319,528ريال (مرفق)
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وقت
اللياقة -
1830

 14أكتوبر
2021

المرشحي للدورة القادمة والت تبدأ من تاري خ 10
 .1التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ربي
ر
للمرشحي)
السي الذاتية
ديسمي 2021م ومدتها ثالث سنوات ،حيث تنته بتاري خ 09
ر
ديسمي 2024م( .مرفق ر
ة
ة

لم يتم الحضور

Classification: Private

جمعية
عادية
الرياض

عطاء -
4292

07
نوفمي
ة
2021
جمعية
عادية
الرياض

18

الحمادي -
4007
19

ديسمي
9
ة
2021
جمعية
عادية
الرياض

 .2التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة
ً
المرشحي
ديسمي 2024م ،علما أن
ديسمي 2021م وحت انتهاء الدورة ف تاري خ 09
والت تبدأ من تاري خ 10
ر
ة
ة
سيهم الذاتية) هم:
(المرفقة ر
ً
 .1الدكتور /محمد بن فرج بن عىل الكنان – رئيسا
ً
 .2األستاذ /عبد العييز بن عبد هللا بن محمد الحيدري – عضوا
ً
حسي بن محمد الفريج – عضوا
 .3األستاذ /وسام بن
ر
البند األول :التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2021/07/31م.
البند الثان :التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن السنة المالية المنتهية ف 2021/07/31م.
البند الثالث :التصويت عىل القوائم المالية ر
للشكة عن السنة المالية المنتهية ف 2021/07/31م.
المساهمي عن السنة المالية المنتهية ف
البند الرابع :التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح عىل
ر
أربعي مليون ريال سعودي ،لتكون حصة كل سهم ()1
2021/07/31م ،بقيمة اجمالية قدرها ( )40,000,000ر
المالكي لألسهم
للمساهمي
واحد ريال سعودي وبنسبة ( )%10من رأس المال المدفوع ،عىل أن تكون األحقية
ر
ر
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين ف سجل مساهم ر
الشكة لدى رشكة مركز إيداع األوراق
المالية (مركز اإليداع) ف نهاية ثان يوم تداول يىل تاري خ االستحقاق ،كما سيتم تحديد تاري خ ضف األرباح الحقا.
البند الخامس :التصويت عىل االعمال والعقود الت تمت ربي ر
الشكة ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور /أحمد
بن ناض المتعب والت له فيها مصلحة ر
مباشة ،ولعضو مجلس اإلدارة األستاذة /فرح بنت احمد المتعب مصلحة
غي ر
ر
مباشة فيها ،وه عبارة عن عقود االيجار لمجمعات الشق األوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها
ر
( )13,188,000ريال سعودي بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
القصت ف عمل منافس
البند السادس :التصويت عىل اشياك عضو مجلس اإلدارة األستاذ /عثمان بن طارق
ة
ألعمال ر
الشكة( .مرفق)
البند السابع :التصويت عىل ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 2021/07/31م.
المرشحي للدورة القادمة والت تبدأ من تاري خ
البند الثامن :التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ربي
ر
.
/
/
للمرشحي)
الذاتية
السي
(مرفق
م
2024
11
2021/11/08م ومدتها ثالث سنوات حيث تنته ف تاري خ 07
ر
ر
البند التاسع :التصويت عىل ضف مبلغ ( )1,350,000ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع
( )150,000ريال سعودي لكل عضو ،عن السنة المالية المنتهية ف 2021/07/31م.
ر
العاش :التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة
البند
ً
المرشحي
الجديدة ابتداء من تاري خ 2021/11/08م وحت انتهاء الدورة ف تاري خ 2024/11/07م ،علما بأن
ر
سيهم الذاتية) هم:
(المرفقة ر
1األستاذ /عبداالله بن صالح آل الشيخ (عضو مستقل).غي تنفيذي).
2األستاذ /عبدهللا بن طارقالقصت (عضو ر
ة
3األستاذ /محمد بن عىل العطيف (عضو مستقل).البند الحادي ر
عش :التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بعد بداية دورته الجديدة بصالحية الجمعية العامة
للمساهمي باليخيص الوارد ف الفقرة ( )1من المادة الحادية والسبعون من نظام ر
الشكات ،وذلك لمدة عام من
ر
للمساهمي او حت نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض ايهما اسبق ،وذلك وفقا
تاري خ موافقة الجمعية العامة
ر
الشكات الخاصة ر
للشوط الواردة ف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام ر
ر
بشكات المساهمة
المدرجة.
المرشحي ً
البند الثان ر
تعيي مراجع حسابات ر
بناء عىل توصية لجنة المراجعة؛
الشكة من ربي
ر
عش :التصويت عىل ر
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع (الثان والثالث والرابع) والسنوي للعام الماىل المنته ف
2022/07/31م والرب ع األول للعام الماىل المنته ف 2023/07/31م وتحديد اتعابه.
المساهمي عن السنة المالية المنتهية
البند األول -:التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح نقدية عىل
ر
ف 2021/12/31م بمبلغ قدره (  72مليون ريال ) بواقع (  0.6ريال ) للسهم ما يعادل (  ) %6من القيمة
المالكي لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
للمساهمي
االسمية للسهم عىل أن تكون أحقية األرباح
ر
ر
للشكة والمقيدين ف سجل مساهم ر
ر
الشكة لدى رشكة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) ف نهاية ثان
ً
ً
يوم تداول يىل تاري خ االستحقاق ،علما بأنه سيتم تحديد تاري خ توزي ع األرباح الحقا.

نعم للبند  2وامتناع عن
التصويت لباف البنود

نعم لجميع البنود

البند الثان -:التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب ع سنوي عن
العام الماىل  2022م.

Classification: Private

الملحق رقم (.)2
الموضوعات الت تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما ف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
 -1اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم ( )13المنعقد ف  30مارس 2120م الساعة  01:00م
جدول أعمال االجتماع:
نوفمي 2020م.
الموافقة والتوقيع عىل محرص اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاري خ 30

ة
الموافقة و/أو التوقيع عىل القرارات والوثائق باإلضافة إىل تلك الت وافق عليها المجلس بالتمرير إىل تاري خ انعقاد االجتماع (إن وجدت).

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حت نهاية شهر ةفياير 2021م (وأي تحديثات مهمة تمت إىل انعقاد االجتماع).

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

مقابلة مسؤول المطابقة واالليام ومكافحة غسل األموال.

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

مسائل أخرى (إن وجدت).

رشح لألنشطة الت تم ذكرها ف قائمة المراجعة:
ً
ر
ر
تعيي مجلس

تمت مراجعة عدد الصناديق العامة الت يشف عليها المجلس سنويا وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان اإلشاف عىل هذا العدد بشكل فعال أو ينبغ ر
إدارة آخر لواحد أو ر
أكي من تلك الصناديق العامة ،وتم التقييم الذان ألعضاء المجلس.
مناقشة أداء الصندوق العام ،لمعرفة مدى اليام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.






أداء الصندوق:

ر
ر
المؤش االسيشادي.
بالمؤش االسيشادي  0.40%وبفارق  1.29%عن
كان منذ بداية العام ( % 1.69 )YTDمقارنة
توزي ع األصول:

تم عرض توزي ع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة لقطاعات سوق األسهم السعودي (تداول) واسياتيجية أخذ القرار ف التوزي ع واالنتقائية لألصول
ً
تماشيا مع رؤية مدير الصندوق وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدورية لفريق عمل إدارة االستثمار.
كما تم عرض ر
عشة رشكات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصول الصندوق واالسياتيجية الت أدت النتقاء ر
أكي ر
الشكات.
تم عرض ر
الشكات وصناديق االستثمار العقاري المعروضة حديثا و /أو المدرجة.
التغيي ف حجم األصول المدارة:

ر
كان هناك ارتفاع ف حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم األصول المدارة  89.6مليون ريال سعودي.
االشياكات واالسيدادات:

كان هناك اشياكات بمقدار  0.22مليون ريال سعودي مع وجود اسيدادات بمقدار  1.00مليون ريال سعودي.
ترتيب الصندوق:

كان ترتيبه الثالث مقارنة مع أقرانه.
القواني واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
تم االجتماع مع مسؤول المطابقة واالليام وتم مراجعة اليام الصندوق لجميع
ر
ً
وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ر
وشوط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات
إشعار مدير الصندوق لمجلس إدارة الصندوق بجميع مخالفات قيود االستثمار فور وقوعها:
ناقش مسؤول المطابقة واالليام ومكافحة غسل األموال أعضاء المجلس بالتجاوزات الت تمت ف الصندوق منذ االجتماع السابق وه كالتاىل:
سبب التجاوز
تجاوز ف قيود االستثمار من الئحة صناديق االستثمار وذلك ف سهم رشكة المعمر
ألنظمة المعلومات بنسبة تتجاوز  %10من صاف قيمة أصول الصندوق.
تجاوز ف قيود االستثمار من الئحة صناديق االستثمار وذلك ف سهم رشكة المعمر
ألنظمة المعلومات بنسبة تتجاوز  %10من صاف قيمة أصول الصندوق.
تجاوز ف قيود االستثمار من الئحة صناديق االستثمار وذلك ف سهم رشكة المعمر
ألنظمة المعلومات بنسبة تتجاوز  %10من صاف قيمة أصول الصندوق.

نوع التجاوز
passive breach
passive breach
passive breach

تاري خ التجاوز

تاري خ اإلغالق

February 8,
2021
February 22,
2021
March 8,
2021

February 10,
2021
February 23,
2021
March 14,
2021

قرارات المجلس:
نوفمي 2021م.
تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم ليكون خالل شهر

ة

Classification: Private

سبتمي 2120م الساعة  01:00م
 -2اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم ( )13المنعقد ف 21
ة
جدول أعمال االجتماع:
الموافقة والتوقيع عىل محرص اجتماع مجلس اإلدارة السابق المنعقد بتاري خ  30مارس 2021م.

الموافقة و/أو التوقيع عىل القرارات والوثائق باإلضافة إىل تلك الت وافق عليها المجلس بالتمرير إىل تاري خ انعقاد االجتماع (إن وجدت).

مناقشة أداء الصندوق واألحداث ذات الصلة حت نهاية شهر اغسطس 2021م (وأي تحديثات مهمة تمت إىل انعقاد االجتماع).

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

مقابلة مسؤول المطابقة واالليام ومكافحة غسل األموال.

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

مسائل أخرى (إن وجدت).

رشح لألنشطة الت تم ذكرها ف قائمة المراجعة:
ً
سنويا وتم وتقويم ما إذا كان باإلمكان ر
تمت مراجعة عدد الصناديق العامة الت ر
تعيي مجلس
يشف عليها المجلس

اإلشاف عىل هذا العدد بشكل فعال أو ينبغ ر
إدارة آخر لواحد أو ر
أكي من تلك الصناديق العامة ،وتم التقييم الذان ألعضاء المجلس.
مناقشة أداء الصندوق العام ،لمعرفة مدى اليام مدير الصندوق باألهداف االستثمارية وسياسات االستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى.





أداء الصندوق:

ر
ر
المؤش االسيشادي.
بالمؤش االسيشادي  24%وبفارق  5.1%عن
كان منذ بداية العام ( 29.1% )YTDمقارنة
توزي ع األصول:

تم عرض توزي ع وأوزان أصول الصندوق بالنسبة لقطاعات سوق األسهم السعودي (تداول) واسياتيجية أخذ القرار ف التوزي ع واالنتقائية لألصول
ً
تماشيا مع رؤية مدير الصندوق وتوصيات لجنة االستثمار واالجتماعات الدورية لفريق عمل إدارة االستثمار.
كما تم عرض ر
عشة رشكات مستثمر بها بالصندوق ومقدار تشكيلها من أصول الصندوق واالسياتيجية الت أدت النتقاء ر
أكي ر
الشكات.
تم عرض ر
الشكات وصناديق االستثمار العقاري المعروضة حديثا و /أو المدرجة.
التغيي ف حجم األصول المدارة:

ر
كان هناك ارتفاع ف حجم األصول المدارة مقارنة باالجتماع السابق حيث بلغ حجم األصول المدارة 106.3مليون ريال سعودي.
االشياكات واالسيدادات:

كان هناك اشياكات بمقدار  3.1مليون ريال سعودي مع وجود اسيدادات بمقدار  8.1مليون ريال سعودي ،وتم تعويض االنخفاض بارتفاع أداء
وأرباح الصندوق.
ترتيب الصندوق:

كان ترتيبه الثان مقارنة مع أقرانه.
القواني واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
تم االجتماع مع مسؤول المطابقة واالليام وتم مراجعة اليام الصندوق لجميع
ر
ً
وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ر
وشوط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات

قرارات المجلس:
تم جدولة اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم ليكون خالل شهر مارس  2022م.

Classification: Private

الملحق رقم (.)3
تغييات حدثت عىل رشوط وأحكام الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة إىل الصندوق الخاص) خالل الفية.
تفاصيل أي ر
-1

التحديثات بتاري خ  2021 / 01/26م

اسم الصندوق :صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
بتغييات واجبة االشعار عىل مذكرة معلومات الصندوق
موضوع اإلشعار :اشعار ر
الصيغة الحالية

الصيغة المقيحة

 .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 العييز 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)
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التغيي
ميرات
ر
ة

 .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 العييز
ر
األستاذ  /عبد المحسن بن عبد العييز 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

إجراء تعديل ف مجلس
إدارة ر
الشكة.

التحديثات بتاري خ  2021 /11/ 18م

اسم الصندوق :صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
موضوع اإلشعار :تحديث مستندات الصندوق
الصيغة الحالية
تم انشاء رشوط وأحكام الصندوق بناء عىل الئحة صناديق
االستثمار وذلك بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
 2006-193-1وبتاري خ 1427/6/19ه الموافق
2006/07/15م

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

التغيي
ميرات
ر
ة
االليام بالملحق رقم ( )1من الئحة صناديق االستثمار.

Classification: Private

الملحق رقم (.)4
القوائم المالية:

Classification: Private

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ
ُﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
وﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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

٢٢-٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ
ُ)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
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات

٦
٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٬٣٢٢٬٠٩٨
١١٩٬٠٥٨٬٨٢٧
١٢٤٬٣٨٠٬٩٢٥

١٬٥٣١٬٣٤٨
٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦
٨٧٬٩١٠٬٧٣٤

٦٢٬٠٠٠
٤٣٣٬٢٨٣
٤٩٥٬٢٨٣

١٣٬٩٦٨
١٬٣٥٠٬٠٧٨
١٬٣٦٤٬٠٤٦

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

١٢٣٬٨٨٥٬٦٤٢

٨٦٬٥٤٦٬٦٨٨

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة )ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات(

١٠٬٢٧٧٬٠٢٠

٩٬٠٦٧٬١١٣

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات  -ﻟﻠﻮﺣﺪة )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

١٢٫٠٥

٩٬٥٥

-

-

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
أﺗﻌﺎب اﻹدارة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

٨

١٠

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٧ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة و اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
إﻳﻀﺎح
اﻟﺪﺧﻞ
دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

٢-٧

اﳌﺼﺮوﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺧﺮى

٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

٣٬١٧٧٬٢٦٢
٢٠٬٥٢٢٬٤٧١
٢٣٬٦٩٩٬٧٣٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٨٤٥٬٩١٣
٤٬٣٢١٬٠٤١
٦٬١٦٦٬٩٥٤

)(١٬١٦٧٬١٨١
)(٢٩١٬٢٥٢
)(١٬٤٥٨٬٤٣٣

)(٨٨٧٬٣٣٢
)(٢٣٢٬٧٧١
)(١٬١٢٠٬١٠٣

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٢٬٢٤١٬٣٠٠

٥٬٠٤٦٬٨٥١

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

٢٢٬٢٤١٬٣٠٠

٥٬٠٤٦٬٨٥١

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٧ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ 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

٨٦٬٥٤٦٬٦٨٧

٨٩٬٢٥٢٬٩٠٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٢٬٢٤١٬٣٠٠

٥٬٠٤٦٬٨٥١

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪات ﻣﺴﺘﺮدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٥٬٤٠٨٬١٧٥
)(١٠٬٣١٠٬٥٢٠
١٥٬٠٩٧٬٦٥٥
١٢٣٬٨٨٥٬٦٤٢

٤٤٥٬٩٨٥
)(٨٬١٩٩٬٠٥٥
)(٧٬٧٥٣٬٠٧٠
٨٦٬٥٤٦٬٦٨٨

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٩٬٠٦٧٬١١٣

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة
اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﺮدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٬١٢٩٬٧٥٦
)(٩١٩٬٨٤٩
١٬٢٠٩٬٩٠٧
١٠٬٢٧٧٬٠٢٠

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٧ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
اﻟﻮﺣﺪات
٩٬٩٠٩٬٥٥٧
٥٣٬٢٣٢
)(٨٩٥٬٦٧٦
)(٨٤٢٬٤٤٤
٩٬٠٦٧٬١١٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ
ُ)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 ﻟﻠﺴﻨﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

٢٢٬٢٤١٬٣٠٠

ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟـ :
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺻﺎﻓﻲ
دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﻳﺎح

٢-٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٬٠٤٦٬٨٥١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ )اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( /اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( /اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(١٦٬١٩٤٬٠٨٢
)(٣٬١٧٧٬٢٦٢
٢٬٨٦٩٬٩٥٦

)(٧٬٦٨٦٬٣٤١
)(١٬٨٤٥٬٩١٣
)(٤٬٤٨٥٬٤٠٣

)(١٦٬٤٨٥٬٣٥٩
٤٨٬٠٣٢
)(٩١٦٬٧٩٦
)(١٤٬٤٨٤٬١٦٧
٣٬١٧٧٬٢٦٢
)(١١٬٣٠٦٬٩٠٥

١٠٬٩٤٣٬٨٤٠
١٢٬٥٨٣
٩٬٩١٦
٦٬٤٨٠٬٩٣٦
١٬٨٤٥٬٩١٣
٨٬٣٢٦٬٨٤٩

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪات ﻣﺴﺘﺮدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ) /اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٢٥٬٤٠٨٬١٧٥
)(١٠٬٣١٠٬٥٢٠
١٥٬٠٩٧٬٦٥٥

٤٤٥٬٩٨٥
)(٨٬١٩٩٬٠٥٥
)(٧٬٧٥٣٬٠٧٠

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

٣٬٧٩٠٬٧٥٠
١٬٥٣١٬٣٤٨

٥٧٣٬٧٧٩
٩٥٧٬٥٦٩

٥٬٣٢٢٬٠٩٨

١٬٥٣١٬٣٤٨

٦

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ رﻗﻢ  ١إﻟﻰ رﻗﻢ  ١٧ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 .١ﻧﺒﺬة ﻋﺎﻣﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ )"اﻟﺼﻨﺪوق"( هﻮ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري 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 اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻳﺘﻤﺜﻞ هﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وإﺻﺪار اﻟﺤﻘﻮق ،وﻋﺮض اﻷﺳﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٥
ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات أهﺪاف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .وﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
وﻳﺪرج ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة.
واﻓﻘﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺧﻄﺎ ﻬﺎ رﻗﻢ  ١٥/٦٧٥١/٥/١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤رﺟﺐ ١٤٣٦هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥م( .وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻃﮫ ﻓﻲ  ٢٩رﺟﺐ ١٤٣٦هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٨ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥م(.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺎﻟﻜﻲ 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.
وﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ .١٩-وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
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.
 .٢اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻷﺣﻜﺎم ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﻼﺋﺤﺔ"( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )"اﻟﻬﻴﺌﺔ"( ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣ذي اﻟﺤﺠﺔ ١٤٢٧ه )اﳌﻮاﻓﻖ ٢٤
دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦م( .واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﺷﻌﺒﺎن ١٤٣٧ه )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦م( .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﮫ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٢رﺟﺐ ١٤٤٢ه )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١م(.
 .٣أﺳﺲ 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.
ً
ﻳﺎﻟﺘﺰم 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 ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 ٢-٣أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
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
ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ إﻟﻰ أﻗﺮب رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ 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 ،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 ﺑﺎﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ 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.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء "ﻛﻮﻓﻴﺪ .١٩وﺗﻌﺘﻘﺪ 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.

١٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 .٤اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ١-٤اﳌﻌﺎﻳﻴﺮواﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م أو ﺑﻌﺪﻩ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ أي أﺛﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ أي ﻣﻌﻴﺎر أو ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﺻﺎدر وﻏﻴﺮ ﺳﺎري ﺑﻌﺪ.
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﻴﺎرﺳﻌﺮاﻟﻔﺎﺋﺪة  -اﳌﺮﺣﻠﺔ  :٢ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ،٩واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،٣٩واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ،٧
واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ١٦
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﻨﺎول آﺛﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺒﮫ ٍ
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.
ﺧﺎل ﻣﻦ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺒﮫ ٍ
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.
 ٢-٤اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ
هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر
اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ .وأهﻤﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﳌﻌﻴﺎر

اﻟﻌﻨﻮان

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ٣٧
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١٦
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ،١اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ، ٩اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ ،١٦اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ٤١
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ١

اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ  -ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات :اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢٠١٨م – ٢٠٢٠م

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ٨
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ١٢

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣﺪة

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

 ٣-٤أﺧﺮى
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.

١١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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 اﳌﻬﻤﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وإﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻲ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو
أﻗﻞ ،إن وﺟﺪت.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت /إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ 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 اﳌﺼــﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴــﺎرة ﻳﺘﻢ 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 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ 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 اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺪر ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ،واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ  ،و وداﺋﻊ
اﳌﺮاﺑﺤﺔ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ:
أ( ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻹدارة اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ و
ب( ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.


اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

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 .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﺒﺘﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج إﻳﺮادات اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
١٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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

اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻟﺒﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت رأس
اﳌﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ.
ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت وﻣﻜﺎﺳﺐ
وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﻸداة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
ً
اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﳌﺜﺒﺘﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.


اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ هﻲ أدوات ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺼﺪر .أي اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد 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 اﻵﺧﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ 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 اﻵﺧﺮ 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(.
 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 ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

١٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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 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 إﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻮب 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 أﺻﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام 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 ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء.
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻩ ،ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت 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 اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ،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
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ وﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ،ورﺑﺢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( وﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﺘﺘﺐ ﻬﺎ واﳌﺴﺘﺮدة ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻻﺳﺘﺮداد.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺣﺼﺔ 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 ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ 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 ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺜﺒﺘﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ .ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.
وﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
ً
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ٣٢ﻓﻘﺮة  ١٦أ،ب  ،وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ  ،ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪات .وإذا ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻦ اﻣﺘﻼك أي ﻣﻦ اﳌﻴﺰات أو اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴن
 ١٦أ و  ١٦ب ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رﻗﻢ  ، ٣٢ﻳﻌﻴﺪ 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 ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ،٣٢ﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق

١٤

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
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.
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
إن اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ هﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ.
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 اﳌﻜﺎﺳﺐ 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(.
أﺗﻌﺎب اﻹدارة و أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺗﻌﺎب
ً
اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ:

أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﻤﻘﺪارﻩ  ٣١) ٪١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪١ :ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق.

أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ

ُ
ﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  ٣١) ٪٠٫٠٢٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪٠٫٠٢٥ :ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ.
ﻳ ِّ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ورﺳﻮم أﺧﺮى ً
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﻊ اﻣﻴن اﻟﺤﻔﻆ.

اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى

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

١٥

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 .٦اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﳌﺼﺮف )إﻳﻀﺎح( ٩
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )إﻳﻀﺎح (٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٩٦٨٬٦٦٨
٤٬٣٥٣٬٤٣٠
٥٬٣٢٢٬٠٩٨

٢٩٬٩٦٩
١٬٥٠١٬٣٧٩
١٬٥٣١٬٣٤٨

 .٧اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إﻳﻀﺎح (١-٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١١٨٬٩٤٨٬٢٧٣

٨٦٬٢٧٠٬١١٦

١١٠٬٥٥٤

١٠٩٬٢٧٠

١١٩٬٠٥٨٬٨٢٧

٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦

إن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ١-٧ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪات ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺻﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح( ُﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر .اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق
هﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﳌﺮاﺑﺤﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ٢-٧ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﻣﻜﺎﺳﺐ  /ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٤٬٣٢٨٬٣٨٩
١٦٬١٩٤٬٠٨٢
٢٠٬٥٢٢٬٤٧١

)(٣٬٣٦٥٬٣٠٠
٧٬٦٨٦٬٣٤١
٤٬٣٢١٬٠٤١

 .٨ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )إﻳﻀﺎح (٩
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٦

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٠٧٬٣٦٠
٥٢٬٨٦٥
٢٧٣٬٠٥٨
٤٣٣٬٢٨٣

٢٬٣٦٥
٥٣٬١٧٩
١٬٢٩٤٬٥٣٤
١٬٣٥٠٬٠٧٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 .٩اﳌﻌﺎﻣﻼت 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 إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ،وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق( ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮف وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

٧٬٧٥٥٬٩٢٥

٧٬٧٥٥٬٩٢٥

اﳌﻌﺎﻣﻼت:
ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻃﺮف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺳﺎﻃﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

)(١٬١٦٧٬١٨١
)(٥٧٬٣٦٨

)(٨٨٧٬٣٣٢
)(٥١٬٢٦٨

)(١٢٬٠٠٠

)(١٢٬٠٠٠

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

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎب

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

)(١٠٧٬٣٦٠

)(٢٬٣٦٥

٤٬٣٥٣٬٤٣٠
٩٦٨٬٦٦٨

١٬٥٠١٬٣٧٩
٢٩٬٩٦٩

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ

 .١٠اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أي ارﺗﺒﺎﻃﺎت أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.
 .١١ﺗﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ 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".

١٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
 .١٢ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ  ١٧/١٨٧٢/٦/١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ،ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ١٠رﺑﻴﻊ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٨دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺤﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٩ﻓﻘﻂ
ﻟﻐﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺗﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺴﻮﻳﺔ
ً
ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﻃﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴﻮب ﻟﻐﺮض ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻮﺣﺪة.
 .١٣اﻟﻘﻴﻤﺔ 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 واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل اﳌﻮﺟﻮدات أو ﺳﺪاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻴن أﻃﺮاف ذوي ﻋﻠﻢ وراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺤﺘﺔ.
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( ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
 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(؛ و
 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 ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﻳﺒﻴن اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ )ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ( اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

١١٨٬٩٤٨٬٢٧٣

١١٠٬٥٥٤

-

١١٩٬٠٥٨٬٨٢٧

٨٦٬٢٧٠٬١١٦

١٠٩٬٢٧٠

-

٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦

١٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ )إﻳﻀﺎح (٦
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ )إﻳﻀﺎح (٧
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إﻳﻀﺎح (٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٬٣٢٢٬٠٩٩

١٬٥١٣٬٣٤٨

١١٨٬٩٤٨٬٢٧٣
١١٠٬٥٥٤

٨٦٬٢٧٠٬١١٦
١٠٩٬٢٧٠

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

٦٢٬٠٠٠
٤٣٣٬٢٨٣

١٣٬٩٦٨
١٬٣٥٠٬٠٧٨

 .١٤اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ  -إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻳﺮادات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻓﻲ ﻧﻤﻮ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ
واﻷدوات أﺧﺮى.
ﻳﺘﻌﺮض ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،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
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﻞ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪﺗﮫ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ .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.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳌﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

١٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٬٣٢٢٬٠٩٨

١٬٥٣١٬٣٤٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺤﻠﻲ وهﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء وهﻮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺤﻠﻲ وﻛﻼهﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ.
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺧﺴﺎرة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ ﺳﺪاد
هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ أن ﻳﻮاﺟﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺣﺪ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻨﺺ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺮدادات ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق واﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ .ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄ ﻬﺎ.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ ــﻨﺔ واﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات
وﺣﺘﻰ  ٥ﺳﻨﻮات

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

٦٢٬٠٠٠
٢١١٬١١٧
٢٧٣٬١١٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ ـ ــﻨﺔ واﺣﺪة
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
وﺣﺘﻰ  ٥ﺳﻨﻮات

اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٣٬٩٦٨
١٬١٣٦٬٢٩٢
١٬١٥٠٬٢٦٠

-

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

-

.

٢٠

-

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٦٢٬٠٠٠
٢١١٬١١٧
٢٧٣٬١١٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
١٣٬٩٦٨
١٬١٣٦٬٢٩٢
١٬١٥٠٬٢٦٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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

ً
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.
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺳﺘﺮدادات داﺋﻨﺔ

٥٬٣٢٢٬٠٩٨
١١٩٬٠٥٨٬٨٢٧
١٢٤٬٣٨٠٬٩٢٥
٣٨٠٬٤١٨
٦٢٬٠٠٠
٤٤٢٬٤١٨

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٥٬٣٢٢٬٠٩٨
١١٩٬٠٥٨٬٨٢٧
١٢٤٬٣٨٠٬٩٢٥
٣٨٠٬٤١٨
٦٢٬٠٠٠
٤٤٢٬٤١٨

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 ﺛﺎﺑﺘﺔ 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.
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.

٢١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻺﺻﺪارات اﻷوﻟﻴﺔ

ُ)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(

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻷﺳﻌﺎر )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳ ﻬﻼﻛﻴﺔ
أدوات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻮاد
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻊ رأﺳﻤﺎﳌﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻨﻮع
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﻓﻴﮫ
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
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إن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎن ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١١٬٨٩٤٬٨٢٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م٨٬٦٢٧٬٠١٢ :
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .أﻣﺎ هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻘﺪار.
 .١٥إدارة رأس اﳌﺎل
ﻳﻤﺜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ً
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮداد 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 ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.
 .١٦ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ
ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ هﻮ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م(.
 .١٧اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ  ٢٤ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٧ﻣﺎرس ٢٠٢٢م.
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