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محتوى تقارير الصندوق
أ -معلومات صندوق
االستثمار

 -1اسم صندوق االستثمار.
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح.
 -4تقديم تقارير الصندوق (عند الطلب وبدون مقابل).
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية االخيرة:
أ -صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
ب -صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
ج -أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
د -عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
هـ -قيمه االرباح الموزعة لكل وحدة.
و -نسبة المصروفات.

ب -أداء الصندوق

ج -مدير الصندوق

 -2سجل أداء يغطي ما يلي:
أ -العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،خمس سنوات ومنذ التأسيس.
ب -العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ،ومنذ
التأسيس.
جـ -جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب.
د -قواعد حساب بيانات األداء.
 -3التغييرات الجوهرية خالل الفترة.
 -4ممارسات التصويت السنوية.

الصفحة 3

(-5أ)  -تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (االجتماع االول ،مارس .)2020

الصفحة 6

(-5ب) -تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (االجتماع الثاني ،سبتمبر .)2020

الصفحة 7

 -1اسم وعنوان ومدير الصندوق.
 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار.
 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة.
 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.
 -5تفاصيل التغييرات على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات.
 -6أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار.
 -7نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق والصناديق التي يستثمر فيها
الصندوق.
 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.
 -9بيانات ومعلومات أخرى

هـ -المحاسب القانوني

 -1اسم وعنوان أمين الحفظ.
 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
 -3رأي أمين الحفظ.
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني.
 -2رأي المحاسب القانوني.

و -القوائم المالية

القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية.

د -أمين الحفظ

الصفحة 2

1

الصفحة 8

الصفحة 9

الصفحة 9
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أ -معلومات عن صندوق االستثمار
 -1اسم صندوق االستثمار
صندوق العربي لألسهم السعودية.

 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة األجل ،وذلك من خالل االستثمار في األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودي ،بما في ذلك أسهم
شركات ذات عالقة ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الجهة المالكة لمدير الصندوق (البنك العربي الوطني) والجهات التابعة لها .ومن أجل تقليل
المخاطر فإن الصندوق يهدف أيضا إلى تنويع استثماراته من خالل االستثمار في مجموعة مختلفة من قطاعات السوق واألسهم المختلفة في كل قطاع.
سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء أفضل االسهم من ضمن بيئة االستثمار .وسيعمل مدير الصندوق على تحقيق أداء
أعلى من أداء المؤشر دون أي ضمان من المدير لذلك أو مسؤولية عليه بهذا الخصوص.

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح
الصندوق هو عبارة عن صندوق تراكم دخل يعاد استثمار صافي دخله فيه ،بما في ذلك األرباح الموزعة على األسهم ،وال يتم توزيعه على شكل حصص
في األرباح على وحدات االستثمار.

 -4تقديم تقارير الصندوق
وفقا لالئحة صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية والتقارير السنوية الموجزة والتقارير االولية للصندوق وستكون تلك التقارير
متاحة لكل مشترك بنا ًء على طلب كتابي منه بدون تحميله أي مصاريف نظير ذلك .يتم طلب هذه التقارير كتابيا من مدير الرقابة وااللتزام لدى مدير
الصندوق على عنوانه.

ب -أداء الصندوق
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالثة األخيرة:

أ -صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية
كل سنة مالية
ب -صافي قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة في نهاية كل سنة مالية
ج ( -)1أعلى قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة
ج ( - )2أقل قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة
د -عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل
سنة

2020
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2020

2019

2018
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103.6529
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2020
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2019
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928,783.1800
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ال ينطبق

هـ -قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة
و -نسبة المصروفات

2019
%1.95

2020
%2.05

2
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 -2سجل األداء:
أ -العائد اإلجمالي

ب -العائد اإلجمالي السنوي

ج -نسبة المصروفات

سنة

 3سنوات

 5سنوات

منذ التأسيس

الصندوق

8.44

32.60

48.07

1117.25

المؤشر

4.14
2010

21.22
2011

26.84
2012

281.06
2013

الصندوق

14.64

2.86

3.31

25.30

المؤشر

8.15
2014

3.072015

7.16
2016

24.12
2017

الصندوق

8.44

11.92-

7.93

3.46

المؤشر

2.372018

16.482019

4.84
2020

0.20منذ التأسيس

الصندوق

12.92

8.29

8.44

1117.25

المؤشر

8.07

7.71

4.14

281.06

رسوم اإلدارة
1,767,199

اجمالي المصاريف االخرى
323,861

اجمالي المصروفات
2,091,059

نسبة المصروفات
%02.05

د -قواعد حساب بيانات األداء
لقد تم تطبيق جميع القواعد لحساب بيانات األداء بشكل متسق

 -3التغييرات الجوهرية خالل الفترة
لم تحدث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق

 -4ممارسات التصويت السنوية
الجدول التالي يوضح اسم ال ُمصدر وتاريخ الجمعية العمومية وقرار التصويت علما بأن موضوع التصويت لكل جمعية عمومية مفصل كما هو أدناه:

الشركة

التاريخ

القرار

شركة والء للتأمين التعاوني
أسمنت ينبع
مصرف الراجحي

2020/6/29
2020/6/03
2020/11/9

امتناع عن التصويت
امتناع عن التصويت
امتناع عن التصويت

موضوع التصويت
شركة والء للتأمين التعاوني
 .1التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 .2التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 .3التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31
 .5التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2020والربع األول لعام  2021وتحديد أتعابه
 .6التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس اإلدارة االستاذ /سليمان بن عبدهللا القاضي والتي له مصلحة مباشرة
وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة
أقساط  25,363لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
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 .7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الشعيبي والتي لدى عضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ /وليد بن سهيل
الشعيبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة
عن عقود تأمينية بقيمة أقساط  96,189لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .8التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس اإلدارة االستاذ /خليفة بن عبداللطيف
الملحم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن
عقود تأمينية بقيمة أقساط  268,105لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .9التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة االستاذ /خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة
والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة
أقساط 2,320لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .10التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة االستاذ /وليد بن محمد الجعفري التي له مصلحة غير مباشرة
وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط
1,254,010لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت والتي لدى عضو مجلس اإلدارة الدكتور /سليمان بن عبدالعزيز
التويجري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة والترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة
عن عقود تأمينية بقيمة أقساط  526,691لاير سعودي بدون أي شروط تفضيلية
 .12التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة الدكتور /سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة
مباشرة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية
بقيمة أقساط  20,680لاير سعودي وبدون أي شروط تفضيلية
 .13التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة االستاذ /عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة
مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية و الترخيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية
بقيمة أقساط  4,229لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .14التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة االستاذ /حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة
والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة
أقساط  7,486لاير سعودي وذلك بدون أي شروط تفضيلية
 .15التصويت على قرار مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في  2019/12/31وذلك بهدف دعم
المركز المالي للشركة
 .16التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ  /هشام بن عبداللطيف بن حمد الجبر عضوا غير تنفيذي بمجلس اإلدارة وذلك ابتدا َء من تاريخ
تعيينه  31مايو 2020وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ  25مايو  2022وذلك نتيجة لعملية اإلندماج بين شركة والء
للتأمين التعاوني وشركة متاليف وإيه آي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في شهر يناير  2020حيث تم االتفاق على إضافة عضو جديد
لتمثيل مساهمي شركة متاليف في مجلس إدارة شركة والء
 .17التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس والمتعلقة بأغراض الشركة
 .18التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام األساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات
 .19التصويت على تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار األسهم
 .20التصويت على تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول األسهم
 .21التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال
 .22التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر والمتعلقة بتخفيض رأس المال
 .23التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشركة
 .24التصويت على تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس
 .25التصويت على تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
 .26التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصالحيات المجلس
 .27التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 .28التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس
 .29التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرين والمتعلقة باإلتفاقيات والعقود
 .30التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين والمتعلقة بحضور الجمعيات
 .31التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرين والمتعلقة بالجمعية التأسيسية
 .32التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسي
 .33التصويت على تعديل المادة الثالثون والمتعلقة بدعوة الجمعيات
 .34التصويت على تعديل المادة الثانية والثالثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
 .35التصويت على تعديل المادة السابعة والثالثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
 .36التصويت على تعديل المادة التاسعة والثالثون والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات
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 .37التصويت على تعديل المادة الثالثة واألربعون والمتعلقة بالوثائق المالية
 .38التصويت على المادة الخامسة واألربعون والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي
 .39التصويت على المادة التاسعة واألربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة
 .40التصويت على تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بإنقضاء الشركة

أسمنت ينبع
 .1التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ
2020/06/30م ومدتها ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/06/29م.
.2التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 2020/06/03م وحتى
انتهاء الدورة في تاريخ 2023/06/29م.علما أن المرشحين هم :األستاذ /فهد بن صالح العجالن  -األستاذ /عبد العزيز بن سليمان الراجحي -
األستاذ /محمد فرحان بن نادر  -3التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 2020/06/20م ،وحتى موعد
انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/03م.

مصرف الراجحي
 .1التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتبارا من تاريخ 2020/11/14م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في
2023/11/13م (مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين) ،مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن المصرف من تعيين الحد األدنى
من األعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية ،فسيتم إحالل أعضاء مستقلين مكان األعضاء غير المستقلين حسب عدد
األصوات التي سيحصلون عليها.
 .2التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  14نوفمبر 2020م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في  13نوفمبر
2023م ،وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:
 .1عبد هللا علي محمد المنيف
 .2وليد عبد هللا احمد تميرك
 .3فراج منصور مطلق ابواثنين
 .4التصويت على تعديل الئحة الهيئة الشرعية
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( -5أ) -تقرير مجلس إدارة الصندوق:
االجتماع األول – مارس 2020
إنه في يوم االربعاء الموافق  25مارس  2020م تم عقد االجتماع األول لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال
النصاب القانوني للمجلس قام المجلس بمناقشة المواضيع اآلتية:
 .1عرض التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر لعام .2019
 .2مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق.
 .3نظرة عامة على السوق.
 .4تقييم السوق والقطاع.
 .5ملخص االقتصاد الكلي.
 .6مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .7أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
 .8شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .9االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.
 .10نظرة على الصناديق القابضة.
 .11عرض القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019للموافقة عليها
 .12مراجعة تعيين مراجع الحسابات وتكليفه بتدقيق ومراجعة القوائم المالية للصناديق التقليدية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر
.2020
 .13مناقشة التقرير الخاص بااللتزام.
 .14مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجدت.
 .15مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد.
 .16مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة.
 .17عرض تقرير ممارسات التصويت السنوية في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
 .18إخطار مجلس اإلدارة بالبدء في تحديث ملخص االفصاح المالي للصندوق وتحديثه في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة
المعلومات للصندوق وفقا للبيانات المالية المدققة لسنة .2019
وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
 اعتماد القوائم المالية المدققـة لصناديق االستثمار التقليدية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019وتقرير مراجع
الحسـابـات بهذا الخـصـوص.
 الموافقة على إعادة تعيين السادة /مكتب إرنست ويونغ كمراجع للحسابات ،وتكليفهم بتدقيق ومراجعة القوائم المالية السنوية
والنصف السنوية للصناديق التقليدية عن السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر .2020
 تحديد أتعاب مراجع الحسابات ،السادة /مكتب إرنست ويونغ ،عن السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر  2020م للقوائم
المالية السنوية والنصف سنوية.
 الموافقة على التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر من قبل مدير الصندوق.
 إقرار مجلس اإلدارة بعدم وجود تضارب مصالح في الصندوق.
 الموافقة على إعداد ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام ومذكرة المعلومات للصناديق التقليدية وتحديث ملخص
اإلفصاح المالي في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة معلومات الصناديق التقليدية.
 اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.
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( -5ب) -تقرير مجلس إدارة الصندوق:
االجتماع الثاني – سبتمبر 2020
إنه في يوم االربعاء الموافق  16سبتمبر  2020م تم عقد االجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال
النصاب القانوني للمجلس قام المجلس بمناقشة المواضيع اآلتية:
 .1مراجعة التفويضات الخاصة بإدارة الصندوق (النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق ،السياسات المتعلقة بالمشاركة في
االكتتابات األولية ،السياسات المتعلقة بحقوق التصويت).
 .2نظرة عامة على السوق.
 .3تقييم السوق والقطاع.
 .4ملخص االقتصاد الكلي.
 .5مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .6أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
 .7شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .8االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.
 .9شرح تفصيلي عن الصناديق القابضة والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .10مناقشة التقرير الخاص بااللتزام
 .11مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد.
 .12مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد.
 .13مناقشة الغرامات ان وجدت
 .14مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة.
وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
 الموافقة على تحديث النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق.
 الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات االولية.
 الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بحقوق التصويت.
 الموافقة على تحديث قائمة األشخاص المفوضين بالتعامل على حسابات صناديق االستثمار التقليدية.
 اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.
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ج -مدير الصندوق
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار" ،وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني  ،وهي التي ستقوم بدور مدير الصندوق
وعنوانها هو كاالّتي:
مبنى العربي لالستثمار
حي المربع ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني
ص.ب ،220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
الهاتف الموحد920011878 :
الموقع االلكترونيwww.anbinvest.com.sa :

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
ال ينطبق

 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة
تركزت استثمارات الصندوق في قطاعي البنوك والمواد األساسية والتي تشكل ما نسبته  %56من استثمارات الصندوق كما في نهاية  ،2020كما
رفع الصندوق استثماراته في بعض الشركات بنسبة أعلى من وزنها في المؤشر اإلرشادي واستطاع من خاللها تحقيق عوائد جيدة مكنته من التفوق
على المؤشر االرشادي ،في الوقت الذي أنهى فيه سوق األسهم السعودي اداء العام بارتفاع نسبته .%4.14

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
ارتفع أداء الصندوق بنسبة  ٪8.44خالل العام مقابل ارتفاع بنسبة  ٪4.14للمؤشر ،مما أدى إلى تفوق الصندوق بـ  .٪4.13هذا وقد شهد المؤشر
خالل العام  2020تذبذبات عالية نسبيا معظم فترات العام ،وقد تمكن الصندوق من تحقيق عوائد ايجابية مقارنة مع المؤشر من خالل اإلدارة الفعالة
الستثمارات الصندوق.

 -5تفاصيل التغييرات على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات
الشروط واالحكام/
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )9التعامالت  -الفقرة الفرعية :إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )11تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  -الفقرة الفرعية :المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية.
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )14حقوق مالكي الوحدات.
مذكرة المعلومات/
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )4معلومات عامة – الفقرة الفرعية :حقوق مالك الوحدات
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )11تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  -الفقرة الفرعية :المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية
 إضافة كلمة الكترونيا في الفقرة ( )7التعامل – الفقرة الفرعية :إجراءات االشتراك واالسترداد.

 -6أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار
ال يوجد أي معلومات اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار.

(- 7أ) -نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق

(- 7ب) -نسبة الرسوم المحتسبة في الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

ال تنطبق على هذا الصندوق

 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
لم يتم تحصيل أي عموالت خاصة خالل الفترة

 -9بيانات ومعلومات أخرى
ال توجد بيانات أو معلومات أخرى
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د -امين الحفظ
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار
ص.ب  ،140الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف موحد920003636 :
الموقع االلكترونيwww.albilad-capital.com:
البريد االلكترونيcustody@albilad-capital.com :

 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته
سيقوم أمين الحفظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق .سيتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من
إدارات الحفظ في مختلف المؤسسات المالية التي يختارها مدير الصندوق .وسيتم فصل أصول الصندوق فصال واضحا عن أصول المدير وعن أول
صناديق االستثمار االخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات عالقة .
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ,وهو مسؤول كذلك عن اتخاد جميع اإلجراءات اإلدارية االزمة
فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 -3رأي أمين الحفظ
حسب رأي أمين الحفظ فإن مدير الصندوق قد قام باالتي:
أ – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي .
ب – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي .
ج -ال توجد مخالفة للصندوق.

هـ  -المحاسب القانوني
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني
إرنست أند يونغ
ص.ب ،2732.برج الفيصلية ،الدور6
طريق الملك فهد ،الرياض  ،11461المملكة العربية السعودية
ت+966 (1) – 2734740:

 -2رأي المحاسب القانوني

أ – القوائم المالية لصندوق العربي لألسهم السعودية أُعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ب– القوائم المالية لصندوق العربي لألسهم السعودية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار
عن الفترة السنة المنتهية .2020
ج– القوائم المالية لصندوق العربي لألسهم السعودية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة .2020/12/31

و -القوائم المالية
القوائم المالية لصندوق العربي لألسهم السعودية في نهاية فترة عام  ، 2020أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير المالية المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

ﺷرﻛﺔ ارﻧﺳت وﯾوﻧﻎ وﺷرﻛﺎھم )ﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾس
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب٢٧٣٢ :
اﻟرﯾﺎض ١١٤٦١
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٤٥/١١/٣٢٣
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
ھﺎﺗف+٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ :
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
ﻓﺎﻛس+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠ :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)اﻟﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
اﻟرأي:
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﺻﻧدوق"( اﻟﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )"ﻣدﯾر
اﻟﺻﻧدوق"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗظﮭر ﺑﻌدل ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
وأداﺋﮫ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي:
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .إﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻠك
اﻟﻘواﻋد .ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ً
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وأﺣﻛﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻣول
ﺑﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻣذﻛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ
ف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ.
اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾ ٍ
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘوﯾم ﻣﻘدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح
ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى
اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ،أو ﻟﯾس ھﻧﺎك ﺧﯾﺎر ﻣﻼﺋم ﺑﺧﻼف ذﻟك.
إن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ،
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾ ٍ
وإﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ف ﺟوھري ﻣوﺟود.
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎً ﻋن ﺗﺣرﯾ ً
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗَُﻌد ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .ﻛﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑـ:
•

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﮫ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات
ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ .وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف
ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد
أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠
إﯾﺿﺎح ﷼ ﺳﻌودي
─── ─────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
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ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات )إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
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وﺣدات ﻣﺻدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
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═════════

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻛل وﺣدة
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اﻟﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
٢٠١٩
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
إﯾﺿﺎح ﷼ ﺳﻌودي
─── ───────── ─────────
اﻟدﺧل
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻣﺣﻘﻖ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
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٧

)(٣٬٤٦٩٬١٥٩
٣٬٩٨١٬٥٦٧
٤٬٤٧٠٬٧٣٦
٣٬٢٨٥٬٩٩١
───────── ─────────
١١٬٠٢٥٬٠٢٨ ١٠٬٩٠٦٬٣٣٦
───────── ─────────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
أﺗﻌﺎب إدارة
أﺗﻌﺎب أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٤

٨
٨

١٠٬٠٢٣٬٤٥١

)(١٬٩٩١٬٧٣٠) (١٬٧٨٢٬٨٧٩
)(٢٢٩٬٥٣٢
)(٣٢٥٬٩٢٣
───────── ─────────
)(٢٬٢٢١٬٢٦٢) (٢٬١٠٨٬٨٠٢
───────── ─────────
٨٬٨٠٣٬٧٦٦
٨٬٧٩٧٬٥٣٤
───────── ─────────
٨٬٨٠٣٬٧٦٦
٨٬٧٩٧٬٥٣٤
═════════ ═════════

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣﺳﺗردة
وﺣدات ﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
وﺣدات ﻣﺳﺗردة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺣدات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٩
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
───────── ─────────
١٠٧٬٦٩١٬١٩٧ ١٠٩٬٨٧٥٬٩٧٨
───────── ─────────
٨٬٧٩٧٬٥٣٤
─────────
٨٬٧٩٧٬٥٣٤

٨٬٨٠٣٬٧٦٦
─────────
٨٬٨٠٣٬٧٦٦

٦٤٢٬٨١٤
٧١٤٬٨٥١
)(٧٬٢٦١٬٧٩٩) (٦٬٣٣٢٬٠٥٩
───────── ─────────
)(٦٬٦١٨٬٩٨٥) (٥٬٦١٧٬٢٠٨
───────── ─────────
١٠٩٬٨٧٥٬٩٧٨ ١١٣٬٠٥٦٬٣٠٤
═════════ ═════════

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر:

اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
وﺣدات ﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
وﺣدات ﻣﺳﺗردة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺣدات
اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٥

٢٠٢٠
وﺣدات
────────
٩٧٨٬٨٧٦
────────
٦٬٥٠٩
)(٥٦٬٦٠٢
────────
)(٥٠٬٠٩٣
────────
٩٢٨٬٧٨٣
════════

٢٠١٩
وﺣدات
────────
١٬٠٣٨٬٩٦٠
────────
٥٬٧٠٦
)(٦٥٬٧٩٠
────────
)(٦٠٬٠٨٤
────────
٩٧٨٬٨٧٦
════════

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
────────
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٨٬٧٩٧٬٥٣٤

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻖ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
)(٣٬٩٨١٬٥٦٧
أو اﻟﺧﺳﺎرة
────────
٤٬٨١٥٬٩٦٧
ﺗﻌدﯾﻼت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
)(٢٬٢٩٣٬٥٠٩
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
)(٥٤٬٣٧٥
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ
زﯾﺎدة )ﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وأﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
٧٣٬٥٠٨
────────
٢٬٥٤١٬٥٩١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣـن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
────────
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
٧١٤٬٨٥١
وﺣدات ﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
)(٦٬٣٣٢٬٠٥٩
وﺣدات ﻣﺳﺗردة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
────────
)(٥٬٦١٧٬٢٠٨
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
────────
)(٣٬٠٧٥٬٦١٧
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻧﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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٨٬٩٥٧٬٢٦٥
────────
٥٬٨٨١٬٦٤٨
════════

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
────────
٨٬٨٠٣٬٧٦٦

٣٬٤٦٩٬١٥٩
────────
١٢٬٢٧٢٬٩٢٥
٣٬٠١٠٬٠٩٤
)(٥٥٣٬٢٥٨
────────
١٤٬٧٢٩٬٧٦١
────────
٦٤٢٬٨١٤
)(٧٬٢٦١٬٧٩٩
────────
)(٦٬٦١٨٬٩٨٥
────────
٨٬١١٠٬٧٧٦
٨٤٦٬٤٨٩
────────
٨٬٩٥٧٬٢٦٥
════════

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١

ﻋﺎم

إن ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ )“اﻟﺻﻧدوق”( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳوق اﻟﻣﺎل وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ  ١٣ﺷوال ١٤٠١
ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١أﺑرﯾل  (١٩٩٢ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ )"اﻟﺑﻧك"( .إن ﻋﻧوان ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر،
ص.ب ،٢٢٠٠٠٩ .اﻟرﯾﺎض  ،١١٣١١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
طﺑﻘﺎً ﻟﻘرار ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ١-٨٣-٢٠٠٥وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻷول  ١٤٢٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٨ﯾوﻧﯾو  (٢٠٠٥اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )"ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"( ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٠٨
ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )"أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ"( ﻟﻠﻌﻣل ﻛﺄﻣﯾن ﺣﻔظ وﻣﺳﺟل ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺗم دﻓﻊ أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻔظ
واﻟﻣﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق.
إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣﺳؤول ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧدوق .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻔظ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق.
-٢

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ

ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )"اﻟﻼﺋﺣﺔ"( اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ذو اﻟﺣﺟﺔ ١٤٢٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
 ٢٤دﯾﺳﻣﺑر  (٢٠٠٦واﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  ٦ﺻﻔر ١٤٣٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦ﻧوﻓﻣﺑر  (٢٠١٦ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟدﯾدة )"اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ"( اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﺷﻌﺑﺎن ١٤٣٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﯾو  ،(٢٠١٦واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻷﻣور
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ.
-٣

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ"اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(.
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺗﻲ
ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ،وﻛذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ،وﺗم ﺗﻘرﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻷﻗرب ﷼ ﺳﻌودي،
ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺧﻼف ذﻟك.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
-٤
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
١-٤

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

) (١اﻟﺗﺻﻧﯾف
طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ،(٩ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ
ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه.
وﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة إذا:
)أ(

ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺗﻛﺑدھﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض ﺑﯾﻌﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ،أو

٧

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

١-٤

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

) (١اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺗﺗﻣﺔ(
)ب( ﻛﺎﻧت ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺟزءاً ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗم إدارﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎً وﯾوﺟد ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ آﺧر ﻧﻣط ﻓﻌﻠﻲ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ،أو
)ج( ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﻘد ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ ،أو اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ(.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ً
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﻛﻣﻘﺎﺳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻛل ﻣن:
×
×

ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

·

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أداة اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ،ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.

·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا:
 (١ﻟم ﯾﻧﺷﺎ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ،ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم ،أو
 (٢ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻣﺣﺗﻔظﺎً ﺑﮫ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ إﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،أو ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﻣﻌﺎً ،أو
 (٣ﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻷﺻل ،ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﺄﺻل ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾزﯾل أو ﯾﻘﻠل ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋدم اﺗﺳﺎق اﻟﻘﯾﺎس أو اﻹﺛﺑﺎت واﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺧﻼف ذﻟك ﻋن ﻗﯾﺎس
اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻖ أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

·

ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻐرض
ﺗﺣﻘﯾﻖ رﺑﺢ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﻌر.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
·

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧطﺑﺎق ﺗﻌرﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻻ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺄي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

·

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

) (٢اﻹﺛﺑﺎت
ً
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ
أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳوق )اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ( – ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷًﺻل.

٨

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

١-٤

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

) (٣اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ً ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة.
وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﻣﺑﺎﺷرة
ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة(،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء أو اﻹﺻدار.

) (٤اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺗم
إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻟﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋن ھذه اﻷدوات ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛدﺧل أو ﻣﺻروف ﻋﻣوﻟﺔ ودﺧل أو ﻣﺻروف ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل.
) (٥اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ،إذ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﺟزء ﻣﻧﮫ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ(
)أي اﺳﺗﺑﻌﺎده ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق( ﻋﻧد:
·
·

اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو
ﻗﯾﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو اﻟﺗﻌﮭد ﺑﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إﻟﻰ طرف
آﺧر دون أي ﺗﺄﺧﯾر وﻓﻖ "ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ" وإذا ﻣﺎ )أ( ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸًﺻل ،أو )ب(
ﻟم ﯾﻘم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل ،وﻟﻛن ﻗﺎم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.

وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا وﻷي ﻣدى ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻷًﺻل ،ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﺑﻘدر ارﺗﺑﺎط اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق أﯾﺿﺎً ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻓﻖ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ
أﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق.
ﯾﺗوﻗف اﻟﺻﻧدوق ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ.

) (٦ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ،وﻋﻧد وﺟود ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻓﻲ آن واﺣد .وﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎﻟم ﯾﺗﻌﺛر أﺣد أطراف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
) (٧اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭًرا وﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر .ﺗﻣﺛل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭًرا ذﻟك
اﻟﺟزء ﻣن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر واﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺷﺄن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭًرا
ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﻛن ﻋﻧد ﺣدوث زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ،ﯾﺣدد اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر.

٩

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول
٢-٤
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت /اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول )أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي
ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات( .إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳوق.
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
٣-٤
ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل
إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر
أو أﻗل.
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟــل ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐـرض اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟــل وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻣﻘﯾدة ﻻ ﺗﻌﺗﺑر
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ.
ﻟﻐرض إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك.
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
٤-٤
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ،ﺳواًء ﻗدﻣت ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر ﻣن اﻟﻣوردﯾن أم ﻻ .وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
٥-٤
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت )ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣﺗوﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وأن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳداد اﻻﻟﺗزام
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وإذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺟوھرًﯾﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ
ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋًﻣﺎ ،اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام .وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻌوﯾض ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺻص ﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض ﻛﺄﺻل وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣؤﻛد ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﺗﻌوﯾض وأﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.
اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
٦-٤
ً
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺻﻧدوق ﻟﯾس ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺳداد أﯾﺔ زﻛﺎة أو ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ،ﺣﯾث
ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ،وﻋﻠﯾﮫ ﻟم ﯾﺟﻧب ﻟﮭﺎ ﻣﺧﺻص ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
٧-٤
ﺗﺻﻧف اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد:
-

اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺎﻟك اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ردھﺎ ﺑﻌد ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﺟود ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ردھﺎ ﺑﻌد ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى.
ﻋدم ﺗﺿﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أي ﺗﻌﮭدات ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﺑﺧﻼف ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺣﺻﺔ
ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق.
ﺗﺣدﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺛﺑت أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺛﺑت وﻏﯾر
اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص أﻋﻼه ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺻﻧدوق أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
أو ﻋﻘد ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ:
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺛﺑت أواﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺛﺑت وﻏﯾر اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠﺻﻧدوق.
 اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻘﯾﯾد أو اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺟوھري ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.١٠

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٧-٤

اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد )ﺗﺗﻣﺔ(

ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺗﻘوﯾم ﺗﺻﻧﯾف اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋن اﻣﺗﻼك
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟوﻓﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺻﻧدوق ﺳﯾﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﻣﻊ إﺛﺑﺎت أي ﻓروﻗﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻼك اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻻﺣﻘﺎً واﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﺷروط ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺻﻧدوق
ﺳﯾﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺻدار وﺷراء وإﻟﻐﺎء اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻧد ﺷراء وإﺻدار أو إﻟﻐﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق.
ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق  ٩٬٢٨٧٬٨٣٠﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٩٬٧٨٨٬٧٦٠ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( ،ﻣﻘﺳﻣﺎً إﻟﻰ  ٩٢٨٬٧٨٣وﺣدة
) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٩٧٨٬٨٧٦ :٢٠١٩وﺣدة( ﺗﻣت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ  ١٠﷼ ﺳﻌودي .وﻗد ﺗم ﺳداد ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻدرة
اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭﺎ .ﯾﺗﻛون رأﺳﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق ﻣن ھذه اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺎھم ﺑﮭﺎ ،وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ .ﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد
ھذه اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺎھم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق.
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة
٨-٤
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة واﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ
ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
٩-٤
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧدات اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﻓﺈن
ذﻟك ﯾﻛون ﻋﺎدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﺎﺑﻖ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺳﻧدات اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
 ١٠-٤ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻣﺻﺎرﯾف.
ﺗﺷﺗﻣل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻛس ﻗﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ .وﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺷﺄن ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺑﺷﺄن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﮭﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻘﺎء ﺗﻠك اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(.
 ١١-٤أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﺗﻌﺎب إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل أﺗﻌﺎب إدارة اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق.

١١

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٢-٤اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت
إﻣﺎ:
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو
·
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
·
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺻﻧدوق طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف ،وﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وزﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
اﻟﻣﺳﺗوى  :١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
·
اﻟﻣﺳﺗوى  :٢طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة
·
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى  :٣طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
·
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ،ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم
اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻟﻛل ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛرر
وﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛرر.
وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣراد إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ
طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق .وﻷﻏراض ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ،ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ آﺧر ﺗﻘﯾﯾم
ﺿﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ
وذﻟك ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻊ اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧرى .ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق أﯾ ً
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر
ً.
ﻣﻌﻘوﻻ
وﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه .إن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ).(١٠
 ١٣-٤ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗوارﯾﺦ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .ﺗدرج اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
وﯾﻌﺎد ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﻓروﻗﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

١٢

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٥

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم
ﺿﺎ ﻣن اﻹدارة
واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أﯾ ً
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ھذه اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وذﻟك
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋواﻣل أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺄﺛر
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت أو اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳت ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺣﻛﺎم:

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .إن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن
ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت إﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .إن اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .إن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل واﻷﻓﺿل ﻟذﻟك اﻷﺻل أوﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺗﻌﺎﻣل آﺧر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﻘوم
ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮫ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﻣﺛل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﮭﺎ )ﺳﻌر اﻟﻌرض ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺳﻌر اﻟطﻠب ﻟﻠﻣراﻛز اﻟداﺋﻧﺔ( ،ﺑدون أي ﺧﺻم ﻟﻘﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(١٠
ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻣﻘدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
وھﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﺻﻧدوق ﻟدﯾﮫ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟﯾس ﻟدى ﻣﺟﻠس
اﻹدارة وﻻ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠم ﺑﻌدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ﻗد ﯾﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎً ﺣول ﻣﻘدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
٦أ-

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ  ،٢٠٢٠ﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٧واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(٣٩إﺣﻼل ﺳﻌر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﯾوﻓر اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس ﻋداًد ﻣن
اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أدوات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ .ﺗﺗﺄﺛر أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ إذا ﻧﺗﺞ
ﻋن اﻹﺣﻼل ﺣﺎﻻت ﻋدم ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻗﯾت أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ أو أداة ﺗﻐطﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر .ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(٨ﺗﻌرﯾف اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
ﺗﻘدم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾًﻔﺎ ﺟدﯾاًد ﻟﻸھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ذات أھﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن
ﯾؤﺛر إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ أو ﺣﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﻋﺎم وذﻟك ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣِﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ".ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗوﻗف
ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن "ﺗﺣرﯾف
ًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون ﺟوھرﯾ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨
إن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﯾس ﻣﻌﯾﺎًرا وﻻ ﺗُﻠﻐﻲ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟواردة ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻔﺎھﯾم أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ أي ﻣﻌﯾﺎر آﺧر .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،وﻣﺳﺎﻋدة اﻟُﻣﻌِّدﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎري ،وﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﻔﺳﯾرھﺎ .ﺳﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ .ﯾﺗﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟدﯾدة،
واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣدﺛﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،وﯾوﺿﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
١٣

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
٦ب-

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد

ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
· اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" – (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن"
· اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(١ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
· اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٣
· اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(١٦
· اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ  -ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘود  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(٣٧
· اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) – (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة – اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷول ﻣرة
· اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠ﻟﻐرض اﻟﺗوﻗف ﻋن
إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
· ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٤١اﻟزراﻋﺔ  -اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺳﯾطﺑﻖ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗوارﯾﺦ ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي
أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق.
-٧

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎً ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟوﺻف
───────
اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
إﻧﺗﺎج اﻷﻏذﯾﺔ
ﺗﺟزﺋﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗﺄﻣﯾن

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﻘﯾﻣﺔ
─────── ─────────
٣٦٬٣٧٠٬١٤٤
٪٤٠٫٩١
٢٢٬٥٥١٬٩١٥
٪٢٧٫٧٤
٧٬١٩٩٬٤٤٥
٪٦٫٨٢
٣٬٥٦٨٬٩٣٦
٪٥٫٣٩
٤٬٤٧٣٬٨٠٩
٪٤٫٩٨
٢٬٨٠٦٬٤١٤
٪٤٫٨١
٤٬٠١٩٬٢٧٤
٪٣٫٦٣
١٬٨٦٧٬٣٣٢
٪٢٫٠٨
١٬٥٠٦٬٨٥٦
٪٢٫٠٧
٨٤٤٬٠٦٦
٪١٫٥٧
─────── ─────────
٨٥٬٢٠٨٬١٩١
٪١٠٠٫٠٠
═══════ ═════════

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
─────────
٤٤٬٠٦٠٬٢٠٥
٢٩٬٨٧٨٬٨٥٤
٧٬٣٤٢٬٥٧٥
٥٬٨٠٧٬٢٥٠
٥٬٣٥٨٬٩٢٥
٥٬١٨٠٬٣٩٠
٣٬٩٠٦٬٦٠٠
٢٬٢٣٦٬٠٠٠
٢٬٢٣٢٬٠٠٠
١٬٧٠٤٬٠٠٠
─────────
١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
═════════

اﻷرﺑﺎح) /اﻟﺧﺳﺎﺋر(
ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
﷼ ﺳﻌودي
─────────
٧٬٦٩٠٬٠٦١
٧٬٣٢٦٬٩٣٩
١٤٣٬١٣٠
٢٬٢٣٨٬٣١٤
٨٨٥٬١١٦
٢٬٣٧٣٬٩٧٦
)(١١٢٬٦٧٤
٣٦٨٬٦٦٨
٧٢٥٬١٤٤
٨٥٩٬٩٣٤
─────────
٢٢٬٤٩٨٬٦٠٨
═════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

اﻟوﺻف
────────
اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺑﻧوك
اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
إﻧﺗﺎج اﻷﻏذﯾﺔ
اﻟﺗﺟزﺋﺔ

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﻘﯾﻣﺔ
───────── ─────────
٢٢٬٠٧٢٬٤٨٥
٪٢٤٫٥٥
٣٣٬٠٢٧٬٩٣٤
٪٤٤٫١٧
١٢٬١٣٨٬٢٣٧
٪١٢٫١١
٥٬٥١٤٬٧٠٢
٪٥٫٧١
٣٬٤٣٣٬١٩٣
٪٥٫٥٧
٢٬٦٨٩٬٦٩٨
٪٢٫٧٩
٢٬٦٤٦٬٥١١
٪٢٫٧٥
١٬٣٩١٬٩٢٢
٪٢٫٣٥
──────── ─────────
٨٢٬٩١٤٬٦٨٢
٪١٠٠
════════ ═════════
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اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
─────────
٢٤٬٩٠١٬٧٧٣
٤٤٬٨٠١٬٤٥٣
١٢٬٢٨٠٬١٥٥
٥٬٧٩١٬٤٠٠
٥٬٦٤٨٬٢٥٠
٢٬٨٢٥٬٦٠٠
٢٬٧٨٨٬٠٠٠
٢٬٣٩٥٬٠٩٢
─────────
١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
═════════

أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٬٨٢٩٬٢٨٨
١١٬٧٧٣٬٥١٩
١٤١٬٩١٨
٢٧٦٬٦٩٨
٢٬٢١٥٬٠٥٧
١٣٥٬٩٠٢
١٤١٬٤٨٩
١٬٠٠٣٬١٧٠
─────────
١٨٬٥١٧٬٠٤١
═════════

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٧

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﺻﺎﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻋن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ا اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
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 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
)(١٬٣٤٥٬٢٦٩

١٠٧٬٩١٠٬٩٧٦
)(١٣٬٠٣٣٬٥٤٥

٣٬٦٣٨٬٧٧٨

١٠٬٠٢٣٬٤٥١

٣٬٩٨١٬٥٦٧

─────────

١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
═════════

)(٣٬٤٦٩٬١٥٩

─────────

١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
═════════

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻗد ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل رﺳوم اﺷﺗراك ﺗﺻل إﻟﻰ  ٪٢ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد اﻻﺷﺗراك.
ﯾدﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﻣﻌدل  ٪١٫٧٥ﺳﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﯾوم ﺗﻘوﯾم .إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣﻣﯾل أﺗﻌﺎب ﺑﺣد أﻗﺻﻰ  % ١٫٠٠ﺳﻧوﯾﺎ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻛل ﯾوم ﺗﻘوﯾم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻟﻠﺻﻧدوق.
إن أﺗﻌﺎب اﻹدارة وﻗدرھﺎ  ١٬٧٨٢٬٨٧٩﷼ ﺳﻌودي ) ١٬٩٩١٬٧٣٠ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى وﻗدرھﺎ ٣٢٥٬٩٢٣
﷼ ﺳﻌودي ) ٢٢٩٬٥٣٢ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ،ﺗﻣﺛل اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه.
ﺗم إظﮭﺎر أﺗﻌﺎب اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﻣﺛل اﻟوﺣدات
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك  ٦١٥وﺣدة ) ٦١٥ :٢٠١٩وﺣدة(.
-٩

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
و ٣١دﯾﺳﻣﺑر :٢٠١٩
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
─────────
─────────
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
─────────
─────────
١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
═════════
═════════
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
─────────
─────────
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
٤٦٠٬٥٢٢
٤٨٢٬٤٥٨
أﺗﻌﺎب إدارة وأﺗﻌﺎب أﺧرى ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
٥٢٬٤٨٨
١٠٤٬٠٦٠
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
─────────
─────────
٥١٣٬٠١٠
٥٨٦٬٥١٨
═════════
═════════
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ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
- ١٠

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت
إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .إن اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗداول ﻟﮭﺎ
)ﺳﻌر اﻟﻌرض ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺳﻌر اﻟطﻠب ﻟﻠﻣراﻛز اﻟداﺋﻧﺔ( ،ﺑدون أي ﺧﺻم ﻟﻘﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ.
ﻟدى اﻟﺻﻧدوق ﻓﻘط اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى
 ١ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،وﺗﻌﺗﻘد
اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧرى ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وذﻟك
ﻧظراً ﻟﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور .وﺗﺻﻧف ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  ٢ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و٣١
دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٩ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳواق
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ
اﻟﻧﺷطﺔ
)اﻟﻣﺳﺗوى (٣
)اﻟﻣﺳﺗوى (٢
)اﻟﻣﺳﺗوى (١
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
───────── ───────── ───────── ─────────
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩ ١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة )ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗداول(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
اﻟﺧﺳﺎرة )ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗداول(

١٠١٬٤٣١٬٧٢٣

-

-

ﻟم ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى  ١واﻟﻣﺳﺗوى  ٢ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ
أو ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  ٣ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
اﻟﻣﺳﺗوى  : ١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  : ٢طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى  : ٣طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
١٦

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١١

أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ.
ﻟدى اﻟﺻﻧدوق أﯾﺿﺎً ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﮭﺎ.
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﺷﯾر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺧﻔﺎق طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد
اﻟﺻﻧدوق ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .اﻋﺗﻣد اﻟﺻﻧدوق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ
أطراف أﺧرى ﻣﺣددة ﻟﯾﺳت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷطراف اﻷﺧرى .ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد.
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
────────── ──────────
٥٤٬٣٧٥
٨٬٩٥٧٬٢٦٥
٥٬٨٨١٬٦٤٨
────────── ──────────
٨٬٩٥٧٬٢٦٥
٥٬٩٣٦٬٠٢٣
══════════ ══════════

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ

ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ،(٩وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻘوﯾم ،ﺗﻌﺗﻘد
اﻹدارة ﺑﺄﻧﮫ ﻻ داﻋﻲ ﻹﺛﺑﺎت أي ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮫ.
ﺗﻧص ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد اﻟوﺣدات ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ،وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﺳﺗردادات ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات .إن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓوًرا ﺣﯾث إن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﺳﺗردادھﺎ ﻓﻲ أي وﻗت طﯾﻠﺔ اﻷﺳﺑوع .وﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻷﻣوال اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳـوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳـوق
ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ وأﺳــﻌﺎر ﺻــرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﮭم .إن اﻟﺣد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ .إن ھدف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳ ـوق ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌرﺿ ـﺎت إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳ ـوق ﺿ ـﻣن ﻣﺳ ـﺗوﯾﺎت
ﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺳوق.
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺻﻧدوق أﯾﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠وﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر
أﺳﻌﺎر ﻋﻣوﻻت ھﺎﻣﺔ.
١٧

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﮭم ﻋﻠﻰ ﺣده .ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻷﺳﮭم .ﺗﺗﻌرض اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق
ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ
ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺿوء ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋن اﻟﻧﻘص أو اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﺳﮭم
ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑواﻗﻊ  ٪٥ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗم اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﯾﻔﺗرض اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ،ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺛﺎﺑﺗﺔ.
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

٪٥+
٪٥-

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
٥٬٣٨٥٬٣٤٠
)(٥٬٣٨٥٬٣٤٠

٪٥ +
٪٥ -

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٥٬٠٧١٬٥٨٦
)(٥٬٠٧١٬٥٨٦

ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﯾﻘدم اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﺗرﻛزات ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ
ًﺎ ﻟﻣﻛﺎن اﻹدراج اﻷوﻟﻲ ﻟﻸطراف اﻷﺧرى ،وﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘر
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ )وﻓﻘ
إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣدرﺟﺔ(.
ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﮭم واﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠
──────
٪١٠٠

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
──────
٪١٠٠

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ .ﻻ ﯾﺗﻌرض
اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت ھﺎﻣﺔ وذﻟك ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي.
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ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺣﺳب اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗردادھﺎ أو ﺳدادھﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ﺑﻌد
ﺧﻼل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ١٢ﺷﮭًرا
 ١٢ﺷﮭًرا
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
───────── ───────── ─────────
اﻟﻣوﺟودات
١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
٥٤٬٣٧٥
٥٤٬٣٧٥
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ
٥٬٨٨١٬٦٤٨
٥٬٨٨١٬٦٤٨
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ
───────── ───────── ─────────
١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢
١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
───────── ───────── ─────────
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
٤٨٢٬٤٥٨
٤٨٢٬٤٥٨
أﺗﻌﺎب إدارة
١٠٤٬٠٦٠
١٠٤٬٠٦٠
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
───────── ───────── ─────────
٥٨٦٬٥١٨
٥٨٦٬٥١٨
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
═════════ ═════════ ═════════

١٨

ﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺑﻌد
ﺧﻼل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ١٢ﺷﮭًرا
 ١٢ﺷﮭًرا
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
───────── ───────── ─────────

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ

١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
١٠١٬٤٣١٬٧٢٣
٨٬٩٥٧٬٢٦٥
٨٬٩٥٧٬٢٦٥
───────── ───────── ─────────
١١٠٬٣٨٨٬٩٨٨
١١٠٬٣٨٨٬٩٨٨
───────── ───────── ─────────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

٤٦٠٬٥٢٢
٤٦٠٬٥٢٢
٥٢٬٤٨٨
٥٢٬٤٨٨
───────── ───────── ─────────
٥١٣٬٠١٠
٥١٣٬٠١٠
═════════ ═════════ ═════════

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

-١٣

آﺧر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘوﯾم

ﻛﺎن آﺧر ﯾوم ﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ھو  ٣٠دﯾﺳﻣﺑر  ٢٩ :٢٠١٩) ٢٠٢٠دﯾﺳﻣﺑر .(٢٠١٩
-١٤

اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻛوﻓﯾد  ١٩ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺧﻼل ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )"ﻛوﻓﯾد ("١٩-ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺟﺎﺋﺣﺔ اﻋﺗراًﻓﺎ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎره اﻟﺳرﯾﻊ
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .وﻗد أﺛر ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﯾروس أﯾ ً
واﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺧطوات ﺑﮭدف اﺣﺗواء اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس .وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺧﺻوص ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺣدود ،وإﺻدار إرﺷﺎدات ﻟﻠﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻓرض اﻹﻏﻼق وﺣظر اﻟﺗﺟول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼد.
واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻔﯾروس وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣن اﺿطراب ﻟﺑﻌض اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﻋﻣﺎل ،ﻗﺎم
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن وأﺳرھم.
ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﺗﺄﺛرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ
ﻛوﻓﯾد  ١٩-وﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﺟﺎه اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟوﺣدات .ﺗم
ﻋﻛس أﺛر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات وﻗﯾﻣﺔ
ً ،وﺳﯾﺳﺗﻣر ﻣدﯾر
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات .ﻗد ﺗؤﺛر ھذه اﻟﺗطورات أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
-١٥

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﺷﻌﺑﺎن ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس .(٢٠٢١
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