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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

AlAhli GCC Trading Equity Fund

معلومات صندوق االستثمار

Investment Fund Information

أهداف االستثمار

Investment Objective

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم اخلليجية يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى
الطويل من خالل االستثمار يف أسواق األسهم اخلليجية وققا للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة

AlAhli Saudi Trading Equity Fund investment aims to achieve long
term capital growth through investing in the GCC equity markets
in accordance with the Sharia guidelines issued by the Fund
Sharia Board.

الشرعية للصندوق.
سياسات االستثمار وممارساته

Investment Policies

االستثمار بشكل أساسي يف أسهم الشركات املدرجة يف األسواق اخلليجية املتواققة مع املعايري
الشرعية ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية ،وصناديق املؤشرات املتداولة ()ETFs

Investing mainly in Sharia compliant shares of companies listed
in the GCC markets, including IPOs and right issues, and ETFs
authorized by CMA or similar GCC regulator. In addition, the
Fund may invest in real estate investment traded funds and
shares of companies listed on the Saudi parallel market (Nomu),
including IPOs and right issues. The fund may also invest in
mutual funds that invest in Saudi or GCC markets.

املرخصة من هيئة السوق املالية و/أو اهليئات الرمسية يف دول جملس التعاون اخلليجي .باإلضاقة إىل
ذلك ،جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداولة ،وأسهم الشركات
املدرجة يف السوق املوازية السعودية (منو) ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق األولوية .كما
جيوز للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية.
سياسة توزيع الدخل واألرباح

Distribution of Income & Gain Policy

يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق ،وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي

Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income
or dividends will be distributed to Unitholders.

الوحدات.
 -تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.

- The fund’s reports are available upon request free of charge.

أداء الصندوق

Fund Performance

أداء الصندوق للسنوات الثالث األخيرة:

Fund performance for the last three years:

2017

2018

2019

السنة

215,541,574

225,094,985

242,705,065

صافي قيمة األصول لكل وحدة*

0.86

0.91

1.05

*NAV per Unit

أعلى سعر وحدة*

0.91

0.99

1.07

* Highest NAV per Unit

أقل سعر وحدة*

0.82

0.85

0.91

* Lowest NAV per Unit

عدد الوحدات

251,006,247

246,719,407

229,313,007

-

-

-

%1.93

%2.05

%2.05

صافي قيمة األصول*

األرباح الموزعة لكل وحدة
إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

Year
)Net Assets value (NAV

Number of Units
Income Distribution NAV per Unit
Fees & Expense Ratio

*بالريـال السعودي

*In Saudi Riyal

العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر:

Total return compared to the benchmark:
سنة 1 Year -

 3سنوات 3 Years -

 5سنوات – 5 Years

الفترة
عائد الصندوق %

16.01

5.66

1.19

Total Return %

عائد المـؤش ـ ـ ــر %

10.29

7.90

3.53

Benchmark %

العائد اإلجمالي السنوي للصندوق للعشر سنوات الماضية:

Period

Annual total return for the fund last 10 years:

السنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Year

العائـ ــد %

10.81

-0.46

9.66

28.81

1.85

-12.76

3.11

-4.31

6.25

16.01

Return %

المؤشر %

16.33

-2.83

10.27

27.72

-2.51

-14.73

11.01

3.00

10.59

10.29

Benchmark %
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مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام

Actual fees and fund expenses paid by the investment fund
during the year as a percentage of average Net Asset Value:

:كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

SAR ‘000

ألف ريـال

النسبة المئوية
%

Management Fee Expense

4,362

1.85

رسوم اإلدارة

VAT on Management Fee

218

0.09

ضريبة القيمة املضاقة على رسوم اإلدارة

Audit Fee Expense

34

0.01

مراجعة حسابات الصندوق

Fund Administration

72

0.03

العمليات اإلدارية

CMA Fee

7.5

0

هيئة السوق املالية

Tadawul Fee

5

0

تداول

Custody Fees

111

0.05

رسوم احلفظ

Shariah Audit Fee Expense

28

0.01

املراجعة الشرعية

Fund Board Fee Expense

21

0.01

جملس إدارة الصندوق

Dealing Fees

168

0.07

رسوم التعامل

5,026.5

2.12

مجموع الرسوم والمصاريف

Fees and Expenses

Total Fees and Expenses
Material Changes

- During 2019 Crude oil prices averaged USD 64.2/bbl but have been
volatile recording its highest level reaching USD 74.6/bbl.
- The prices saw a marginal 58bps increase during the last quarter of
the year and closing the year with a decline of 10.5% from 2018
levels.

الرسوم والمصروفات

تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة

 دوالر للربميل ولكن األسعار64.2  بلغ متوسط أسعار النفط اخلام،2019  خالل عام شهدت األسعار. دوالر للربميل74.6 كانت متقلبة خالل العام مسجلة أعلى مستوى هلا
 نقطة أساس خالل الربع األخري من العام وإغالق العام باخنفاض58 تفاعا هامشيًا مبقدار
ً ار
.2018  عن مستويات%10.5 قدره

- For the year 2019, GCC markets were generally positive. Kuwait
and Bahrain were the top performing markets in the region with
21.1% and 20.4% returns, respectively. Oman was the worst
performing market with a decline of 7.9%. Dubai, Saudi Arabia,
Abu Dhabi, and Qatar provided respective returns of 9.3%, 7.2%,
3.3%, and 1.2%.

 كانت الكويت. كانت أسواق دول جملس التعاون اخلليجي إجيابية بشكل عام، 2019  بالنسبة لعام-

- Going forward, GCC markets will also be influenced by oil price
trends, individual member states’ initiatives to cope with relatively
challenging economic environments and the global economic
outlook. For most of the GCC markets, 2020 annual budgets are
carrying clear focus on spending, capex and the private sector that
is expected to boost economic development. The international oil
market is likely to stay closer to the equilibrium throughout 2020
post steps taken by OPEC and its allies. Higher global demand
growth will partially absorb the surge in non-OPEC supply.

أيضا باجتاهات أسعار النفط ومبادرات الدول
ً  ستتأثر أسواق دول جملس التعاون اخلليجي،ً مستقبال-

- GCC markets will continue attracting international investment
flows on account of FTSE/MSCI driven momentum. Having said
this, Kuwait is likely to continue attracting more international
investors’ interest on account of its inclusion in MSCI Frontiers’
Index last year and conditional upgrade to EM status in June’19
MSCI review.

 ستستمر أسواق دول جملس التعاون اخلليجي يف جذب التدققات االستثمارية الدولية بسبب الزخم الذي-

Exercising of voting rights
The Fund Manager has exercised voting rights, for more details
kindly refer to the “Exercising of voting right Annex”.
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 على%20.4  و%21.1 والبحرين من أقضل األسواق أداءً يف املنطقة حيث حققت عائدات بنسبة
 حققت ديب واململكة العربية.%7.9  كان سوق عمان هو األسوأ أداءً حيث اخنفض بنسبة.التوايل
.%1.2  و%3.3  و%7.2  و%9.3 السعودية وأبو ظيب وقطر عائدات بلغت
 بالنسبة.األعضاء الفردية للتعامل مع البيئات االقتصادية الصعبة نسبيًا والتوقعات االقتصادية العاملية
 بشكل واضح على2020  تركز امليزانيات السنوية لعام، ملعظم أسواق دول جملس التعاون اخلليجي
 من املرجح أن يظل سوق.اإلنفاق والرأمسال والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنمية االقتصادية
 ارتفاع. بعد اخلطوات اليت اختذهتا أوبك وحلفاؤها2020 النفط الدويل أقرب إىل التوازن خالل عام
.الطلب العاملي على النمو سيمتص جزئيا الزيادة يف املعروض من خارج أوبك
 من املرجح أن تستمر الكويت يف جذب املزيد من اهتمام املستثمرين الدوليني.FTSE / MSCI حتركه
 يفEM  للعام املاضي والرتقية املشروطة إىل وضعMSCI Frontiers بسبب إدراجها يف مؤشر
.2019  يونيو عامMSCI مراجعة

ممارسات التصويت السنوية
 و للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة.قام مدير الصندوق بممارسات التصويت السنوية
.""ملحق ممارسات التصويت السنوية

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

Fund Board Annual Report
The Board of Directors consists of the following members, who
were appointed by the fund manager and approved by the
Capital Market Authority:
Mohammed Al-Ali
Chairman
Mohammed Saqaf
Non-independent member
Asem AlHomaidi
Independent member
Mohammed AlOyaidi
Independent member
The Fund's Board of Directors held two meetings during 2019.
The following is a summary of the key decisions approved and
the matters discussed by the Fund’s Board of Directors:
- Fund’s objectives achievement and performance review
- Risks related to the funds; including: liquidity, market,
operational risks.
- Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and
regulations

 والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد،يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني
:مواققة هيئة السوق املالية
رئيس جملس إدارة الصندوق

حممد عبداهلل العلي

عضو غري مستقل

حممد جعفر السقاف

عضو مستقل

 عاصم خالد احلميضي/الدكتور

عضو مستقل

حممد عمر العييدي

 وقيما يلي ملخصا ألهم القرارات،م2019 عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام
:اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوق
 مناقشة حتقيق الصندوق ألهداقه وأدائه خالل العام. والتشغيل، السوق، املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة. التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزاممدير الصندوق

Fund Manager
NCB Capital Company, Saudi Arabia
Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495
Tel: +966 920000232
Website: www.alahlicapital.com
Sub-Manager / Investment Adviser

 اململكة العربية السعودية،شركة األهلي املالية
11495  الرياض،22216 .ب. ص، طريق امللك سعود،الربج ب
+966 920000232 :هاتف
www.alahlicapital.com :املوقع
أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و
ال يوجد

None

أنشطة االستثمار

Investment Activities
In the backdrop of Saudi inclusion into FTSE EM & MSCI EM
Indices during 1H19, the fund witnessed some changes to
broader sector allocation & individual stock selection. 2H19 was
even more eventful owing to successful IPO of Aramco which
brought the structural change in the underlying benchmarks.
Subsequently this forced the Portfolio Manager to reposition the
fund in accordance with these changes. The fund also gained
through a nimble approach from the portfolio management team
in exploring some turnaround stories in the mid-cap space.

 خالل النصف األولFTSE EM & MSCI EM على خلفية إدراج السعودية يف مؤشرات
. شهد الصندوق بعض التغيريات على نطاق أوسع واختيار األسهم الفردية، 2019 من عام
 حاقالً باألحداث بسبب االكتتاب الناجح لشركة أرامكو2019 كان النصف الثاين من عام
 مما جعل مدير الصندوق يتماشى وق ًقا هلذه،والذي أحدث التغيري اهليكلي يف املعايري األساسية
 كما استفاد الصندوق من خالل منهج بسيط يف استكشاف بعض قصص التحول يف.التغيريات
.األسهم املتوسطة والصغرية
تقرير األداء

Performance
Fund Performance

16.01%

Benchmark Performance

10.29%

The fund outperformed the benchmark by 572 bps.
Terms & Conditions and information memorandum Material
Changes
- Appointment of Asem Alhomaidi and Mohammed Aloyaidi as
independent board members.
Investments in other Investment Funds
The fund does not invest substantially in other investment funds.
Special Commission
No special commissions were received during the period
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% 16.01
% 10.29

أداء الصندوق
أداء املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ــر

. نقطة أساس572 ارتفع أداء الصندوق عن أداء املؤشر بفارق
تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات
تعيني الدكتور عاصم احلميضي واألستاذ حممد العييدي كعضوين مستقلني جمللس إدارة الصندوق
االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
.الصندوق مل يستثمر بشكل كبري يف صناديق استثمارية أخرى
عموالت خاصة
.مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة

Custodian
AlBilad Capital
King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Saudi Arabia
Tel: +966 92000 3636
Website: www.albilad-capital.com
Custodian’s duties and responsibilities
-The custodian shall be held responsible for compliance with
investment funds Regulations whether he performed his duties
directly or delegated to any third party . The custodian shall be
held responsible to the fund manager and unitholder for any
losses caused to the investment fund due to the custodian fraud,
negligence, misconduct or willful default.
- The custodian shall be responsible for taking custody and
protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking
all necessary administrative measures in relation to the custody
of the fund's assets.
- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities
vested in the custodian does not include ensuring the fund
manager's compliance with the contents of subparagraphs (a,b,c)
of paragraph (d-3) of annex 5 of the Investment Funds
Regulations “IFR”.
Fund Manager Opinion
- Units were Issued, transferred and redeemed in accordance
with the provision of the IFR and fund Terms and Conditions
- Units were valued and calculated in accordance with the
provisions of IFR, Fund and fund Terms and Conditions.
- There were no breaches to any of the Investment Restrictions,
Limitations and borrowing powers applicable to IFR.
Auditor
KPMG Al Fozan & Partners
Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078
21534 Jeddah, Saudi Arabia
Tel: +966 12 6989595
Website: www.kpmg.com/sa
Auditor’s Opinion
Accompanying financial statements have complied with the
requirements of the applicable provisions of the Investment
Funds Regulations issued by the Capital Market Authority, and
the Fund’s Terms and Conditions and the Information
Memorandum in so far as they affect the preparation of the
financial statements and accordingly nothing has been reported
by the auditor in their report which is in compliance with the
SOCPA requirements.
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أمين الحفظ
)شركة البالد لالستثمار (البالد املالية
 اململكة العربية السعودية،11411  الرياض،140 .ب. ص،طريق امللك قهد
+966 92000 3636 :هاتف
www.albilad-capital.com :املوقع اإللكرتوين
واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ
 سواء أدى، يعد أمني احلفظ مسؤوالً عن التزاماته وققا ألحكام الئحة صناديق االستثمارمسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرقا ثالثا مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو
 ويُعد أمني احلفظ مسؤوالً جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات.الئحة األشخاص املرخص هلم
.عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقصريه املتعمد
 وهو، يعد أمني احلفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات.مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية الالزمة قيما يتعلق حبفظ أصول الصندوق
 يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا كان) من امللحق3-ج) من الفقرة (د،ب،مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية (أ
.) من الئحة صناديق االستثمار5(
رأي مدير الصندوق
 مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام.الصندوق
 مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام.الصندوق
 مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املعمول هبا يف الئحة.صناديق االستثمار
المحاسب القانوني
كي يب ام جي الفوزان وشركاه
،55078 ب.مركز زهران لألعمال – شارع األمري سلطان ص
، اململكة العربية السعودية21534 جدة
+966 12 698 9595 :هاتف
www.kpmg.com/sa :املوقع
رأي المحاسب القانوني
إن القوائم املالية املرققة هلذا التقرير متواققة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن
، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته قيما يتعلق بإعداد القوائم املالية،هيئة السوق املالية
ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة
.السعودية للمحاسبني القانونني

ملحق  -ممارسات التصويت السنوية
الشركة
شركة تعدين

Annex - Exercised Voting Rights

تاريخ الجمعية العمومية

قرار التصويت

(ميالدي)

(هجري)

3/7/2019

03/07/1440

العربية السعودية

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس إدارة الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على توصية جملس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

شركة الدريس
للخدمات
البرتولية
والنقليات

3/18/2019

11/07/1440

موضوع التصويت

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة من املسؤولية عن إدارهتم للشركة خالل السنة املنقضية يف
2018/12/31م.

نعم

التصويت على مكاقآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )16من النظام األساس للشركة واخلاصة مبجلس إدارة الشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )28ققرة ( )2من النظام األساس للشركة واخلاصة بدعوة اجلمعيات .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )39من النظام األساس للشركة واخلاصة بتقارير اللجنة .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )43ققرة ( )2من النظام األساس للشركة واخلاصة بالوثائق املالية .

نعم

التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم جمانية

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م

نعم

التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م
التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل 2019م وحتديد

نعم

أتعابه.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )3املتعلقة بأغراض الشركة من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )7من النظام األساس للشركة مبا يتواقق مع زيادة رأس املال .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )26املتعلقة حبضور اجلمعيات من النظام األساس للشركة

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )30املتعلقة بدعوة اجلمعيات من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )41املتعلقة بتقارير اللجنة  -من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )45املتعلقة بالقوائم املالية الفقرة رقم ( )2من النظام األساس للشركة .
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م بواقع ()1

نعم

لاير لكل سهم أي ما
يعادل  % 10من رأس مال الشركة
التصويت على صرقف مكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة مبلغ ( )1.2مليون لاير بواقع ( )300ألف لاير لكل عضو
عن العام املايل

نعم

2018م.
التصويت على صرف مكاقأة ألعضاء جلنة املراجعة مبلغ وقدره ( )300ألف لاير بواقع ( )75ألف لاير لكل
عضو عن العام املايل

نعم

2018م.
التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة قيما يتعلق بإدارهتم ألعمال الشركة للعام املنتهي يف

نعم

2018/12/31م

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) واليت لعضوي
جملس اإلدارة (عبداحملسن حممد الدريس  ،حسني عبدالرمحن العذل) مصلحة مباشرة وغري مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ورئيس جملس اإلدارة  -واليت لعضوي جملس اإلدارة واليت

نعم

لرئيس جملس اإلدارة األستاذ /محد بن حممد
الدريس  -مصلحة مباشرة
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التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة املدارات السبعة واململوكة مناصفة بني رئيس جملس
اإلدارة األستاذ /محد حممد الدريس – وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ،واليت لرئيس جملس اإلدارة
األستاذ  /محد حممد الدريس  -بصفته مالك ولعضوي جملس اإلدارة وهم (عبداحملسن حممد الدريس  ،حسني
نعم

عبدالرمحن العذل) بإعتبارهم أعضاء جملس إدارة ومالكي أسهم يف شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
مصلحة مباشرة وغري مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة املدارات السبعة واململوكة مناصفة بني رئيس جملس
اإلدارة األستاذ /محد حممد الدريس – وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ،واليت لرئيس جملس اإلدارة
األستاذ  /محد حممد الدريس  -بصفته مالك ولعضوي جملس اإلدارة وهم (عبداحملسن حممد الدريس  ،حسني

نعم

عبدالرمحن العذل) بإعتبارهم أعضاء جملس إدارة ومالكي أسهم يف شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
مصلحة مباشرة وغري مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ونائب رئيس جملس اإلدارة ،واليت لنائب رئيس جملس

الشركة املتقدمة
للبرتوكياويات

نعم

اإلدارة املهندس /عبداحملسن حممد الدريس  -مصلحة مباشرة

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2018م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم
نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والسنوي من العام املايل 2019م  ،وحتديد أتعابه.
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني عن الربع الرابع لعام 2018م
التصويت على قرارات جملس اإلدارة بتواريخ 2018/03/18م و 2018/06/07م و 2018/09/25م مبا

3/19/2019

12/07/1440

9/17/2019

18/1/1441

نعم

نعم

مت توزيعه من أرباح على املسامهني عن الربع األول والثاين والثالث من السنة املالية احلالية املنتهية يف
2018/12/31م بواقع ( )413.3مليون لاير وبنسبة ( )%21من رأس املال وتكون احلصة املوزعه ()2.1
لاير للسهم الواحد.
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل
2019م ،وحتديد تاريخ االستحقاق والصرف وققاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام
الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع الشركة املايل و تدققاهتا النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكاقأة أعضاء جملس اإلدارة بواقع ( )200.000لاير لكل عضو
من أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بزيادة راس املال عن طريق منح أسهم جمانية للمسامهني بواقع سهم واحد
جماين لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل مالءمة رأس مال الشركة ألصوهلا ودعم خططها االستثمارية املستقبلية
التصويت على إنتخاب أعضاء جملس إدارة الشركة من بني املرشحني لعضوية اجمللس للدورة القادمة لفرتة ثالث
سنوات واليت تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي يف 2022/09/30م ،وذلك باستخدام التصويت الرتاكمي.

امتناع

مع مالحظة أنه يف حال كانت نتائج التصويت ال متكن الشركة من تعيني احلد األدىن من األعضاء املستقلني يف
اجمللس حسب املتطلبات النظامية ،قسيتم إحالل أعضاء مستقلني مكان األعضاء غري املستقلني حسب عدد
األصوات اليت سيحصلون عليها.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )7من النظام األساسي للشركة املتعلقة برأس املـال وذلك يف حال مواققة اجلمعية
العامة على البند رقم (.)1

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )20من النظام األساسي للشركة واملتعلقة مبكاقأة أعضاء جملس اإلدارة.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )22من النظام األساسي للشركة املتعلقة بإجتماعات اجمللس.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )30من النظام األساسي للشركة املتعلقة بدعوة اجلمعيات.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )38من النظام األساسي للشركة املتعلقة بتشكيل اللجنة.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )39من النظام األساسي للشركة املتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )41من النظام األساسي للشركة املتعلقة بتقارير اللجنة.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )45من النظام األساسي للشركة املتعلقة بالوثائق املالية.
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نعم

التصويت على تعديل املادة ( )46من النظام األساسي للشركة املتعلقة بتوزيع األرباح.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )47من النظام األساسي للشركة املتعلقة بإستحقاق األرباح.

نعم

التصويت على حتديث الئحة جلنة املراجعة.
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة القادمة واليت تبدأ من 2019/10/01م وتنتهي يف

امتناع

2022/09/30م ،وعلى مهامها وضوابط عملها ومكاقآت أعضائها ،وذلك يف حال مواققة اجلمعية العامة
على البند رقم ()7
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بصالحية اجلمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة ( )1من املادة

مصرف األمناء

3/26/2019

19/7/1440

نعم
نعم

احلادية والسبعني من نظام الشركات ،وذلك ملدة عام من تاريخ مواققة اجلمعية العامة ،وذلك وققاً للشروط
الواردة يف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.
التصويت على حتديث سياسة املكاقآت ألعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.

نعم

التصويت على القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2018م

نعم

التصويت على تقرير مراجعي حسابات املصرف عن العام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي بتاريخ  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني عن العام املايل 2018م

نعم

التصويت على صرف مبلغ ( )4,420,000لاير كمكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي بتاريخ
 31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على تعيني مراجعي احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والسنوي من العام املايل 2019م وحتديد أتعاهبما.

نعم

التصويت على حتديث الئحة الرتشح لعضوية جملس اإلدارة (حسب املرقق).

نعم

التصويت على حتديث الئحة جلنة املراجعة (حسب املرقق).

نعم

التصويت على سياسة توزيع األرباح (حسب املرقق).

امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة)

نعم

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكاقآت أعضائها للدورة القادمة

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف اإلمناء وشركة اإلمناء طوكيو مارين

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف اإلمناء وشركة اإلمناء طوكيو مارين

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف اإلمناء وشركة اإلمناء طوكيو مارين

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني وكالة اإلمناء للتأمني التعاوين وشركة اإلمناء طوكيو مارين

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف اإلمناء وشركة اإلمناء طوكيو مارين

مصرف

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

الراجحي

نعم

التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على تقرير مراجعي احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتاريخ 2018/07/15م مبا مت توزيعه من أرباح على املسامهني عن النصف
األول من السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م

نعم
نعم
نعم
نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمسامهني عن النصف الثاين من السنة املالية املنتهية يف
 31ديسمرب 2018م
التصويت على توصية جملس االدارة بزيادة رأس مال املصرف عن طريق منح اسهم جمانية
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل
2019م
التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للمصرف من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة واإللتزام
التصويت على صرف مبلغ (  ) 5,945,000لاير سعودي كمكاقآت وتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة

نعم

وجلانه نظري عضويتهم للفرتة من  1يناير 2018م
وحىت  31ديسمرب 2018م
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التصويت على تعديل املادة ( )6من النظام األساسي للمصرف امللتعلقة بزيادة رأس املال يف حال مواققة اجلمعية
نعم

العامة الغري عادية على البند ()7
.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )16من النظام األساسي للمصرف املتعلقة بصالحيات جملس اإلدارة .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )25من النظام األساسي للمصرف املتعلقة بتقرير جلنة املراجعة وااللتزام لتتواقق مع
نظام الشركات .

نعم
نعم

الوطنية
للبرتوكيماويات

العامة العادية .

نعم

التصويت على تعديل الئحة جلنة الرتشيحات واملكاقآت .

نعم

التصويت على تعديل الئحة جلنة املراجعة وااللتزام .
التصويت على تعديل سياسة املكاقآت وتعويضات اعضاء جملس االدارة واللجان املنبثقة منه وجلنة املراجعة
وااللتزام .

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة االتصاالت السعودية  ،وهي عبارة عن عقد
تقدمي خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة االتصاالت السعودية  ،وهي عبارة عن عقد
تقدمي خدمات وحلول االتصاالت املتكاملة

نعم

شركة ينبع

التصويت على تعديل املادة ( )33من النظام األساسي للمصرف املتعلقة بالنصاب القانوين الجتماع اجلمعية

نعم

نعم

4/4/2019

الشركات .

التصويت على تعديل املادة ( )43من النظام األساسي للمصرف املتعلقة بالوثائق املالية لتتواقق مع نظام
الشركات .

نعم

28/07/1440

التصويت على تعديل املادة ( )31من النظام األساسي للمصرف املتعلقة بدعوة اجلمعيات لتتواقق مع نظام

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية  ،وهي عبارة عن عقد
وخدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع بالشبكة والرتخيص هبا لعام قادم
التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية  ،وهي عبارة عن عقد
إجيار موقع جهاز صرف آيل والرتخيص هبا لعام قادم

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية  ،هي عبارة عن عقد
إجيار موقع جهاز صرف آيل والرتخيص هبا لعام قادم

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت احملدودة

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة املرطبات العاملية

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة قرسان للسفر والسياحة

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و األستاذ  /عبداهلل بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و األستاذ  /عبداهلل بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة الراجحي للتأمني التعاوين

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف وشركة الراجحي للتأمني التعاوين

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني املصرف و شركة بندة للتجزئة

نعم

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناءً على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والرابع والسنوي للسنة احلالية 2019م ،وحتديد
أتعابه.
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الشركة السعودية
للصناعات

4/9/2019

04/08/1440

األساسية

ينك البالد

9/4/2019

04/08/1440

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على صرف مبلغ ( )1,400,000لاير كمكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف
31/12/2018م.

نعم

التصويت على ما مت توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2018م

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن النصف الثاين من العام 2018م

نعم

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املسامهني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن
العام املايل 2019م

نعم

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية عن النصف األول من العام 2018م.

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني عن النصف الثاين من العام 2018م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 2018/12/31م.

نعم

التصويت على صرف ( )1,800,000لاير كمكاق ـ ـ ــأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريـ ـ ــخ
2018/12/31م.

امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة

نعم

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة القادمة

نعم

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل
2019م

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير مراجعي احلسابات عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تعيني مراجعي حسابات البنك من بني املرشحني بناء على توصية جلنة
املراجعة

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم جمانية

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مسامهي البنك بشكل
نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام املايل 2019م

نعم

التصويت على صرف مبلغ ( )3,520,000لاير سعودي كمكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع ( )320ألف
لاير لكل عضو ،عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.
التصويت على انتخاب عدد ( )11أحد عشر عضوا من بني املرشحني املعتمدين لعضوية

امتناع

جملس اإلدارة للدورة القادمة واليت ستبدأ اعتبارا من 2019/04/17م وملدة ثالث سنوات
تنتهي يف 2022/04/16م (مرقق السري الذاتية).
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكاقآت أعضائها

نعم
نعم

للدورة القادمة واليت ستبدأ اعتبارا من 2019/04/17م وملدة ثالث سنوات تنتهي يف
2022/04/16م( ،مرقق السري الذاتية).
التصويت على تشكيل اهليئة الشرعية للدورة القادمة واليت ستبدأ اعتبارا من
2019/04/17م وملدة ثالت سنوات تنتهي يف 2022/04/16م.
التصويت على تعديل املادة رقم  7من النظام األساس للبنك اخلاصة برأس املال ،وذلك

نعم
نعم

مبا يتفق مع الزيادة املقرتحة لرأس مال البنك حال مواققة اجلمعية العامة غري العادية على
البند رقم ( )5اخلاص بزيادة راس املال.
التصويت على تعديل املادة رقم  14من النظام األساس للبنك اخلاصة بتخفيض رأس
املال.
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نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  18من النظام األساس للبنك اخلاصة بصالحيات واختصاصات جملس االدارة.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  19من النظام األساس للبنك اخلاصة بلجان اجمللس
وجلنة املراجعة.

نعم
نعم
نعم
نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  21من النظام األساس للبنك اخلاصة باختصاصات
وصاحليات رئيس اجمللس ونائبة والعضو املنتدب وأمني السر.
التصويت على تعديل املادة رقم  29من النظام األساس للبنك اخلاصة بانعقاد اجلمعيات
العامة للمسامهني.
التصويت على تعديل املادة رقم  32من النظام األساس للبنك اخلاصة بنصاب اجلمعيات
العامة غري العادية.
التصويت على تعديل املادة رقم  38من النظام األساس للبنك اخلاصة بصالحيات مراجع احلسابات
ومسئولياته.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  40من النظام األساس للبنك اخلاصة بالوثائق املالية.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  41من النظام األساس للبنك اخلاصة بتوزيع األرباح.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  44من النظام األساس للبنك اخلاصة خبسائر الشركـة.

نعم
نعم

التصويت على تعديل املادة رقم  45من النظام األساس للبنك اخلاصة بآليات تصفية
الشركة.
التصويت على حذف املادة رقم  46احلالية من النظام األساس للبنك اخلاصة خبتم الشركة
(وتعديل املادة التالية هلا اخلاصة بنظام الشركات واألنظمة ذات الصلة ،بعد إعادة ترقيمها
إىل .)46

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة حممد بن ابراهيم السبيعي واوالده

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة حممد بن ابراهيم السبيعي واوالده

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة حممد بن ابراهيم السبيعي واوالده

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة البالد لإلستثمار وشركة خالد
عبدالعزيز املقرين وأوالده القابضة

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة البالد لإلستثمار وشركة خالد
عبدالعزيز املقرين وأوالده القابضة

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك وشركة حمالت املكتبة احملدودة

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد /عبدالرمحن بن صاحل
الراجحي

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني شركة البالد لإلستثمار وشركة حمالت
املكتبة احملدودة

نعم
نعم
نعم
نعم
4/15/2019

10/8/1440

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن
صاحل الراجحي بصفته من كبار املسامهني
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن
صاحل الراجحي بصفته من كبار املسامهني
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن
صاحل الراجحي بصفته من كبار املسامهني
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة القرن الواحد والعشرين
وشريكه للتقييم العقاري

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
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ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوي من العام املايل 2019م وللربع األول من العام
2020م وحتديد أتعابه.

شركة الصحراء
للبرتوكيماويات

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2018/12/31م.
التصويت على صرف مبلغ 3,975,000ثالثة ماليني وتسعمائة ومخسة وسبعون ألف لاير مكاقأة ألعضاء

نعم

جملس اإلدارة عن السنة املالية 2018م.
التصويت على قرارات جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح على املسامهني عن النصف األول والثاين من السنة
املالية املنتهية يف 2018/12/31م بواقع ( )438.8مليون لاير وبنسبة ( )%10من رأس املال وتكون احلصة

نعم

املوزعة ( )1لاير للسهم الواحد.
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل

نعم

2019م ،وحتديد تاريخ االستحقاق والصرف وققاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام
الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع الشركة املايل وتدققاهتا النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )30من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )41من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )45من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية.

5/16/2019

11/9/1440

نعم

التصويت على عرض مبادلة األسهم املقدم من قبل الشركة السعودية العاملية للبرتوكيماويات (" شركة سبكيم")

بنك اجلزيرة

5/16/2019

11/8/1440

نعم

- 1التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

شركة مالذ
التأمني التعاوين

4/16/2019

11/08/1440

والذي ستقوم مبوجبه شركة سبكيم باالستحواذ على مجيع أسهم مسامهي الشركة مقابل إصدار  0,8356سهم
جديد يف شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة ("الصفقة ") وذلك مبوجب أحكام املادة ( )26من الئحة
االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق املالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة املربمة بني الشركة
وشركة سبكيم بتاريخ 1440/3/28هـ (املواقق 2018/12/6م) واملعدلة بتاريخ 1440/7/28هـ (املواقق
2019/4/3م) ("اتفاقية تنفيذ الصفقة") ،مبا يف ذلك املواققة على األمور التالية املتعلقة بالصفقة:
.أحكام اتفاقية تنفيذ الصفق
تفويض جملس إدارة شركة الصحراء أو أي شخص يفوضه اجمللس الستكمال اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
القرارات املوضحة أعاله.
نعم

- 2التصويت على القوائم املالية للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

- 3التصويت على تقرير مراجعي احلسابات للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

- 4التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

نعم

- 5التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للبنك من بني املرشحني

نعم

 -6التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املسامهني عن العام املايل املنتهي يف
2018/12/31م

نعم

- 7التصويت على تعديل املادة ( )20من النظام األساسي اخلاصة بلجنة املراجعة ( .مرقق)

نعم

- 8التصويت على تعديل املادة ( )24من النظام األساسي اخلاصة بنصاب وقرارات جملس اإلدارة ( .مرقق)

نعم

- 9التصويت على تعديل املادة ( )31من النظام األساسي اخلاصة باجلمعيات العامة ( .مرقق)

نعم

-10التصويت على تعديل املادة ( )43من النظام األساسي اخلاصة بالتقارير السنوية ( .مرقق)

نعم

-11التصويت على تعديل املادة ( )46من النظام األساسي اخلاصة باملنازعات ( .مرقق)

نعم

-12التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة تكاقل تعاوين (طرف ذو عالقة)

نعم

-13التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة لألسواق املالية (طرف ذو عالقة)

نعم

-14التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد /أمحد بن عثمان بن عبد اهلل القصيب

نعم

-15التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنمية

نعم

-16التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنمية

نعم

- 17التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك والشركة املوحدة للتطوير العقاري

نعم

-18التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني البنك وشركة دله الصحية

نعم

التصويت على القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف . 2018/12/31

نعم

التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام املايل املنتهي يف . 2018/12/31
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نعم

التصويت على تقرير جملس االدارة للعام املايل املنتهي يف .2018/12/31

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس االدارة عن العام املايل املنتهي يف . 2018/12/31

نعم

التصويت على صرف مبلغ ( )1,725,000لاير كمكاقأة ألعضاء جملس االدارة عن العام املايل املنتهي يف
.2018/12/31

نعم

التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوية من العام املايل  2019م والربع االول لعام 2020م
وحتديد أتعابه .

امتناع
امتناع

التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة القادمة اليت تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد اجلمعية وملدة ثالث
سنوات تنتهي يف تاريخ 2022/04/05م (مرقق السري الذاتية)
التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة القادمة واليت تبدأ من تاريخ انعقاد اجلمعية وملدة ثالثة سنوات تنتهي
يف  05/04/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكاقآت أعضائها (مرقق السري الذاتية)
التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني شركة مالذ للتأمني التعاوين وشركة ناسكو السعودية لوساطة

نعم
نعم
نعم

الشركة السعودية
العاملية
للبرتوكيماويات

4/21/2019

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني نائب رئيس جملس اإلدارة األستاذ /حممد العماري
(عضو غري تنفيذي) (مصلحة مباشرة)
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني عضوجملس اإلدارة األستاذ /عبداحملسن الصاحل
(عضو غري تنفيذي) (مصلحة مباشرة)

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني عضو جملس اإلدارة األستاذ /عبيد الرشيد (عضو
مستقل) (مصلحة مباشرة)

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني شركة مالذ للتأمني التعاوين وشركة اليسر للتمويل والتأجري واليت
يشارك يف عضويتها األستاذ /حممد احلجيالن (عضو غري تنفيذي) (مصلحة غري مباشرة)

نعم
16/08/1440

التأمني واليت يشارك يف ملكيتها سعادة املهندس مبارك اخلفرة رئيس جملس اإلدارة (عضو غري تنفيذي) (مصلحة
غري مباشرة)

التصويت على إجازة االعمال اليت قام هبا جملس اإلدارة من بعد تاريخ انتهاء دورهتم يف  2019/04/05اىل
تاريخ انعقاد هذه اجلمعية.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل 2018م.

نعم

التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

نعم

على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية كما يف  31ديسمرب 2018م التصويت.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املنصرم 2018م.
التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاين من العام 2018م بإمجايل

نعم
نعم

مبلغ وقدره ( )421.666.666لاير سعودي  ،أي ما جمموعه ( )1.15لاير سعودي للسهم الواحد عن
النصفني مبا ميثل ( )%11.5من رأس املال.
التصويت على صرف مبلغ ( )4.200.000أربعة ماليني ومائتا ألف لاير مكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة
وأعضاء اللجان عن السنة املالية 2018م.
التصويت على تعيني مراجع  -مراجعي احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة،

نعم

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل 2019م والربع
االول من العام املايل 2020م وحتديد أتعابه

نعم
نعم

على سياسة توزيع األرباح وتفويض جملس اإلدارة بإجراء أي تعديالت عليها مستقبالً التصويت

على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض جملس اإلدارة باعتماد السياسة اخلاصة بذلك التصويت .

نعم

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل
2019م ،وحتديد تاريخ االستحقاق والصرف وققاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام

امتناع

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية متتلك جمموعة

الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع الشركة املايل وتدققاهتا النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

الزامل  )%50وذلك مقابل شراء حصة  %25يف الشركة العاملية للغازات واليت أعضاء جملس اإلدارة هلم
مصلحة قيها وهم املهندس /عبدالعزيز عبداهلل الزامل والدكتور  /عبدالرمحن عبداهلل الزامل والرتخيص هبا  ،علما
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بأن مبلغ الصفقة هو  262,5مليون لاير سعودي  ،وال توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة هبذا التعامل
شركة
االتصاالت

4/24/2019

19/08/1440

السعودية

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 31/12/2018م.

نعم

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة

نعم

التصويت على اعتماد سياسة توزيع األرباح للشركة لفرتة السنوات الثالث القادمة بداية من الربع الرابع من عام
2018م.

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيعات إضاقية ملرة واحدة عن عام 2018م

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( ،)16الفقرة (ب) من النظام األساس للشركة

نعم
نعم
نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( ،)44الفقرة رقم ( ،)2من النظام األساس للشركة

الشركة السعودية
لنقل اجلماعي

شركة جلام
للرياضة

5/7/2019

2/9/1440

التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء جملس اإلدارة ومكاقآهتم ،ومكاقآت اللجان املنبثقة ،ومكاقآت
اإلدارة التنفيذية.

نعم

التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة الرتشيحات واملكاقآت.

نعم

التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة ،وعلى مهامها وضوابط عملها ،ومكاقأت أعضائه

نعم

التصويت على املكاقآت والتعويضات املدقوعة ألعضاء جملس اإلدارة نظري عضويتهم واملضمنة يف تقرير جملس
اإلدارة للفرتة من  1يناير 2018م وحىت  31ديسمرب 2018م.

نعم
4/29/2019

اجلمعية العامة ،لتكون املدة قبل  21يوماً على األقل.

التصويت على تعديل املادة رقم ( ،)40من النظام األساس للشركة

نعم

24/8/1440

التصويت على تعديل املادة رقم ( ،)29الفقرة رقم ( )2من النظام األساس للشركة ،املتعلقة بالدعوة النعقاد

التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك مبوجبه بشكل مباشر أو عن طريق
تأسيس منشأة

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

امتناع

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

نعم

التصويت على توصية جملس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على صرف مبلغ  1,800,000لاير (مليون ومثامنائة ألف لاير)  .مكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة عن
السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 2018/12/31م.

امتناع

التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة ،وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوي من العام املايل 2019م والربع األول لعام 2020م
وحتديد أتعابه.

نعم

التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م مببلغ ( 95.9مليون لاير) بواقع
( )0.5379لاير للسهم عن الربع الرابع و ( )0.96لاير للسهم عن الربعني الثاين والثالث والذي متثل
 %18.31من رأس املال.

نعم

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ محد بن علي الصقري /عضو غري تنفيذي) يف جملس اإلدارة
اعتباراً من تاريخ  27قرباير 2019م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف
09/12/2021م خلفا للعضو املستقيل (الدكتور عبدالرمحن حممد الرباك /عضو غري تنفيذي).

نعم

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ هشام حسني اخلالدي /عضو مستقل) باجمللس اعتباراً من

تاريخ  27قرباير 2019م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 09/12/2021م خلفا
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للعضو املستقيل (الدكتور طارق عبداهلل النعيم/عضو مستقل).
نعم

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني (األستاذ عبداإلله حممد النمر /عضو مستقل) باجمللس اعتباراً من تاريخ
 27قرباير 2019م الكمال دورة اجمللس حىت تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 09/12/2021م خلفا للعضو
املستقيل (األستاذ مساعد عبدالرمحن املوسى/عضو مستقل).

نعم
نعم
نعم

جمموعة صاقوال

مباشرة وغري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة و شركة ذيب لتأجري السيارات ،واليت كان لعضو جملس
االدارة السابق األستاذ ربيع خوري مصلحة غري مباشرة قيها

امتناع
نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة و شركة قدوة للمقاوالت واليت كان لعضو جملس االدارة
االستاذة حصة محد الصقري مصلحة غري مباشرة

نعم
5/8/2019

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وجمموعة الصقري واليت ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة و شركة ميدغلف للتأمني ،واليت كان ألعضاء اإلدارة جملس
االدارة السابقني الدكتور عبدالرمحن حممد الرباك مصلحة غري مباشرة

نعم

3/9/1440

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وعضو جملس اإلدارة االستاذ محد بن علي الصقري ،
وهي عبارة عن عقد اجيار األرض اليت يقع عليها املركز الرٔيسي للشركة حيث أن له مصلحة مباشرة

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة مهرة اخلري للمقاوالت واليت كان لعضو جملس اإلدارة
السابق األستاذ عبداحملسن احلقباين والرئيس التنفيذي السابق قهد احلقباين مصلحة غري مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة احلياة لالستثمار (سبورتا) واليت كان لعضو جملس
اإلدارة السابق األستاذ عبداحملسن احلقباين والرئيس التنفيذي السابق قهد احلقباين مصلحة غري مباشرة

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.
التصويت على تعيني مراجع حسابات الشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة ،وذلك لفحص
القوائم املالية األولية للربع الثاين والثالث والرابع من العام 2019م وقحص القوائم املالية األولية للربع األول

امتناع

والثاين والثالث والرابع من العام 2020م ،ومراجعة وتدقيق القوائم املالية السنوية كما يف هناية العام 2019م
وهناية العام 2020م ،إضاقة إىل قحص القوائم املالية األولية للربع األول من العام املايل 2021م  ،وحتديد
أتعابه.

نعم

التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.
التصويت على صرف املكاقأة السنوية للعام 2018م ألعضاء جملس اإلدارة واملضمنة يف تقرير جملس اإلدارة عن

نعم

السنة املالية
املنتهية يف 2018/12/31م.
التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني سعادة األستاذ /حممد إبراهيم حممد العيسى عضوا مبجلس إدارة جمموعة

نعم

صاقوا (عضو مستقل) اعتبارا من يوم 2018/09/06م وحىت هناية الدورة احلالية جمللس اإلدارة اليت ستنتهي يف
2019/06/30م وذلك يف املكان الذي شغر بعد استقالة األستاذ /عبدالعزيز إبراهيم حممد العيسى من
عضوية اجمللس.

نعم

امتناع

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ /حممد إبراهيم حممد العيسى عضو يف جلنة املراجعة اعتبارا من
تاريخ 2018/09/6م وحىت 2019/ 06 /30م وذلك بدال عن العضو األستاذ /عبدالعزيز إبراهيم حممد
العيسى ،املستقيل من عضوية اللجنة يف  ، 2018/09/6على أن يسري التعيني اعتبارا من تاريخ قرار التوصية
الصادر يف 2018/09/6م ويأيت هذا التعيني وققا لالئحة عمل جلنة املراجعة.
التصويت على انتخاب جملس إدارة للدورة اجلديدة اليت ستبدأ أعماهلا اعتبار من 2019/07/01م وملدة
ثالث سنوات ميالدية وققا لقائمة املرشحني سريهم الذاتية.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )3من النظام األساس للشركة واملتعلقة بأغراض الشركة.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )28من النظام األساس للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )39من النظام األساس للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )44من النظام األساس للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية.
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نعم
نعم

التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكاقآت أعضائها للدورة اجلديدة اليت
ستبدأ اعتبارا من 2019/07/01م إىل 2022/9/30م
التصويت على تعديل الئحة عمل جلنة املراجعة .
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة املراعي (اململوكة

نعم

بنسبة  %34 .52لصاقوال) وشركاهتا التابعة ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب،
وعضو جملس اإلدارة أ .بدر عبد اهلل العيسى ،مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة املتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صاقوال لألغذية)

نعم

نعم

وشركة املراعي (اململوكة بنسبة  %34 .52لصاقوال) وشركاهتا التابعة ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد
القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة أ .بدر عبد اهلل العيسى مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صاقوال
لألغذية) وشركة املراعي (واململوكة بنسبة  %34,52لصاقوال) وشركاهتا التابعة ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ.
سليمان عبد القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة أ .بدر عبد اهلل العيسى مصلحة غري مباشرة قيها

نعم

التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة عاقية العاملية (شركة تابعة لشركة صاقوال لألغذية)
وشركة املراعي (واململوكة بنسبة  %34,52لصاقوال) واليت لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب
وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب  ،مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على االعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة ميار لألغذية

نعم

نعم

(شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  %8,23من صاقوال) واليت لعضو جملس اإلدارة
أ .سليمان عبد القادر املهيدب و وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب  ،مصلحة غري مباشرة
قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة دل مونيت
العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة نستلة العربية

نعم

السعودية احملدودة (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة مصنع املنهل
للمياه احملدودة (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة عبد القادر

نعم

املهيدب وأوالده (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة املهباج

نعم

الشامية للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها

نعم
نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة دل مونيت
العربية السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  % 8 .23من صاقوال) واليت
لعضو جملس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر املهيدب وعضو جملس اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،
مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصاقوال) وشركة هريف
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للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة  % 49لصاقوال (ملكية مباشرة وغري مباشرة) ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ.
عصام عبد القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني شركة عاقية العاملية (شركة تابعة لصاقوال) وشركة هريف
نعم

للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة  % 49لصاقوال (ملكية مباشرة وغري مباشرة) ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ.
عصام عبد القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني الشركة املتحدة للسكر (شركة تابعة لصاقوال) وشركة هريف

نعم

للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة  % 49لصاقوال (ملكية مباشرة وغري مباشرة) ،واليت لعضو جملس اإلدارة أ.
عصام عبد القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غري مباشرة قيها
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني بني الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لصاقوال)

شركة مهارة
للموارد البشرية

9/1/1440

نعم

وشركة هريف للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة  % 49لصاقوال (ملكية مباشرة وغري مباشرة) ،واليت لعضو جملس
اإلدارة أ .عصام عبد القادر املهيدب ،وعضو جملس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غري مباشرة قيها

نعم

التصويت على تعديل املادة الثانية من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف اسم الشركة .

نعم

التصويت على حذف املادة التاسعة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف شهادات األسهم .

نعم

التصويت على حذف املادة العاشرة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف األسهم املمتازة .

نعم

التصويت على تعديل املادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف سجل املسامهني .

نعم

التصويت على تعديل املادة التاسعة عشرة من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف املركز الشاغر .

نعم

التصويت على تعديل املادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف اجتماعات اجمللس .

نعم

التصويت على تعديل املادة الرابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف نصاب اجتماع اجمللس .

نعم

التصويت على تعديل املادة اخلامسة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف مداوالت اجمللس .

نعم

التصويت على تعديل املادة السادسة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف حضور اجلمعيات .

نعم

التصويت على تعديل املادة احلادية والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف دعوة اجلمعيات .
التصويت على تعديل املادة الثالثة والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف نصاب اجتماع اجلمعية

نعم

العامة العادية .
التصويت على تعديل املادة الرابعة والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف نصاب اجتماع اجلمعية

نعم

العامة غري العادية .

نعم

التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف تشكيل اللجنة .

نعم

التصويت على تعديل املادة السادسة واألربعون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف الوثائق املالية .

نعم

التصويت على تعديل املادة السابعة واألربعون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف توزيع األرباح .

نعم

التصويت على حذف املادة التاسعة واألربعون من النظام األساسي للشركة املتعلقة يف توزيع االرباح لألسهم
املمتازة .

نعم

التصويت على تعديل املادة الثالثة واخلمسون من النظام األساسي للشركة .

نعم

التصويت على إضاقة املادة الثانية عشرة يف النظام األساسي للشركة واملتعلقة يف شراء وبيع الشركة ألسهمها .

نعم

التصويت على تعديل أرقام مواد النظام األساسي للشركة لتتواقق مع مجيع التعديالت املقرتحه يف البنود أعاله يف
حال املواققة عليها .
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بصالحية اجلمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة ( )1من املادة
احلادية والسبعون من نظام الشركات ،وذلك ملدة عام من تاريخ مواققة اجلمعية العامة أو حىت هناية دورة جملس

نعم

االدارة املفوض أيهما أسبق ،وذلك وققاً للشروط الواردة يف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام
الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.

نعم

التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس إدارة الشركة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على توصية جملس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة من املسؤولية عن إدارهتم للشركة خالل السنة املنقضية يف

نعم

2018/12/31م.
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نعم

التصويت على مكاقآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )16من النظام األساس للشركة واخلاصة مبجلس إدارة الشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )28ققرة ( )2من النظام األساس للشركة واخلاصة بدعوة اجلمعيات .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )39من النظام األساس للشركة واخلاصة بتقارير اللجنة .

نعم

التصويت على تعديل املادة ( )43ققرة ( )2من النظام األساس للشركة واخلاصة بالوثائق املالية .

نعم

التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم جمانية

نعم

التصويت على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م

نعم

التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م.

نعم

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م
التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل 2019م وحتديد

نعم

أتعابه.

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )3املتعلقة بأغراض الشركة من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )7من النظام األساس للشركة مبا يتواقق مع زيادة رأس املال .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )26املتعلقة حبضور اجلمعيات من النظام األساس للشركة

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )30املتعلقة بدعوة اجلمعيات من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )41املتعلقة بتقارير اللجنة  -من النظام األساس للشركة .

نعم

التصويت على تعديل املادة رقم ( )45املتعلقة بالقوائم املالية الفقرة رقم ( )2من النظام األساس للشركة .
التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م بواقع ()1
لاير لكل سهم أي ما

نعم

يعادل  % 10من رأس مال الشركة
التصويت على صرقف مكاقأة ألعضاء جملس اإلدارة مبلغ ( )1.2مليون لاير بواقع ( )300ألف لاير لكل عضو
عن العام املايل

نعم

2018م.
التصويت على صرف مكاقأة ألعضاء جلنة املراجعة مبلغ وقدره ( )300ألف لاير بواقع ( )75ألف لاير لكل
عضو عن العام املايل

نعم

2018م.
التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة قيما يتعلق بإدارهتم ألعمال الشركة للعام املنتهي يف

نعم

2018/12/31م

نعم

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) واليت لعضوي
جملس اإلدارة (عبداحملسن حممد الدريس  ،حسني عبدالرمحن العذل) مصلحة مباشرة وغري مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة ورئيس جملس اإلدارة  -واليت لعضوي جملس اإلدارة واليت
لرئيس جملس اإلدارة األستاذ /محد بن حممد

نعم

الدريس  -مصلحة مباشرة
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة املدارات السبعة واململوكة مناصفة بني رئيس جملس
اإلدارة األستاذ /محد حممد الدريس – وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ،واليت لرئيس جملس اإلدارة
األستاذ  /محد حممد الدريس  -بصفته مالك ولعضوي جملس اإلدارة وهم (عبداحملسن حممد الدريس  ،حسني
عبدالرمحن العذل) بإعتبارهم أعضاء جملس إدارة ومالكي أسهم يف شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)

نعم

مصلحة مباشرة وغري مباشرة

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية – التقرير السنوي 2019م
AlAhli GCC Trading Equity Fund – 2019 Annual Report

ﺻﻨﺪوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
ﻣﻊ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

ﺻﻨﺪوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

اﻟﻤﻮﺟـﻮدات
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

۷٬۷٤۱

۸

۱۱٬۱۰٥

۹

۲۳۲٬٦٦۰

۲۱۷٬٥۲۰

أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

--

٤۲۱

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

۲٤۳٬۷٦٥

۲۲٥٬٦۸۲

۱٬۰٦۰
۲٤۲٬۷۰٥
۲۲۹٬۳۱۳
۱٫۰٥۸٤

٥۸۷
۲۲٥٬۰۹٥
۲٤٦٬۷۱۹
۰٫۹۱۲٤

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻵﻻف )ﺑﺎﻟﻌﺪد(
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة )﷼ ﺳﻌﻮدي(

۱۰

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۱٥ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
إﯾﻀﺎح

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۸٬۳٥٥

۹٬٥٤۷

۱۰٬۱۳۲

)(۸٬۷٤۱

۲۲٬۰٥۰
۷۳
٤۰٬٦۱۰

۱٦٬۸۳۰
)(۱۳۹
۱۷٬٤۹۷

)(٤٬۳٦۲
)(۲۱۸
)(۱۱۱
)(۷۷
)(۳٤
)(۲۸
)(۲۱
)(۸
)(٤٬۸٥۹

)(٤٬۱۸۷
)(۲۰۹
)(۱۰۷
)(٤۷
)(۳۹
)(۲۹
)(۱۷
)(۷
)(٤٬٦٤۲

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

۳٥٬۷٥۱

۱۲٬۸٥٥

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

--

--

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

۳٥٬۷٥۱

۱۲٬۸٥٥

دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
أرﺑﺎح ) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
۱۱

أﺗﻌﺎب إدارة
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺮﻋﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
رﺳﻮم ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۱٥ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲۲٥٬۰۹٥

۲۱٥٬٥٤۲

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

۳٥٬۷٥۱

۱۲٬۸٥٥

اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

٥۳٬۷۸٥

٤۷٬۳۱٥

ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﺮدة

)(۷۱٬۹۲٦

)(٥۰٬٦۱۷

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(۱۸٬۱٤۱
۲٤۲٬۷۰٥

)(۳٬۳۰۲
۲۲٥٬۰۹٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۱٥ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

إﯾﻀﺎح
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻐﯿﻠﯿﺔ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

۲۰۱۹م

۳٥٬۷٥۱

۲۰۱۸م

۱۲٬۸٥٥

ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟـ:
)أرﺑﺎح(  /ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻐﯿﻠﯿﺔ

)(۱۰٬۱۳۲

۸٬۷٤۱

)(۲۲٬۰٥۰
۳٬٥٦۹

)(۱٦٬۸۳۰
٤٬۷٦٦

۱۷٬۰٤۲
٤۲۱
٤۷۳
۲۱٬٥۰٥

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﺮدة

)(۳٬٥۰۰
۲۳
)(۲۲٦
۱٬۰٦۳

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

٥۳٬۷۸٥
)(۷۱٬۹۲٦
)(۱۸٬۱٤۱

٤۷٬۳۱٥
)(٥۰٬٦۱۷
)(۳٬۳۰۲

اﻟﺰﯾﺎدة) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

۳٬۳٦٤

)(۲٬۲۳۹

اﻟﻨﻘـﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤـﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۸

۷٬۷٤۱

۹٬۹۸۰

اﻟﻨﻘـﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤـﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۸

۱۱٬۱۰٥

۷٬۷٤۱

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (۱إﻟﻰ ) (۱٥ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۱

اﻟﺼﻨﺪوق وأﻧﺸﻄﺘﮫ
ﺻﻨﺪوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ )اﻟﺼﻨﺪوق( ھﻮ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﺘﻢ إدارﺗﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق( ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري )اﻟﺒﻨﻚ( ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺎﻟﻜﻲ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق .ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  ۳۰ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ۲۰۰٥-۸۳-۲اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۱ﺟﻤﺎدى اﻷول ۱٤۲٦ھـ ) ۲۸ﯾﻮﻧﯿﻮ ۲۰۰٥م(
ﯾﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ( اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ؛
ب( اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ؛
ج( اﻹدارة؛
د( ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة؛ و
ھـ( اﻟﺤﻔﻆ.
ﯾﮭﺪف اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﻧﺸﻄﮫ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ .ﻟﻦ ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄي ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح .ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ.
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ  ۲۹دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤م )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۷رﺑﯿﻊ اﻷول
۱٤۳٦ھـ( .ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق أﻧﺸﻄﺘﮫ ﻓﻲ  ٦أﻛﺘﻮﺑﺮ ۲۰۰٥م.
ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۳ذي اﻟﺤﺠﺔ ۱٤۲۷ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٤دﯾﺴﻤﺒﺮ (۲۰۰٦
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ۲۰۱٦/٦۱/۱ﻟﻤﺠﻠﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱٦ﺷﻌﺒﺎن ۱٤۳۷ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ۲۳
ﻣﺎﯾﻮ  (۲۰۱٦اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

-۲

اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ وﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

-۳

أﺳﺲ اﻟﻘﯿﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﺎﻋﺪا
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ درﺟﺔ ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ.

-٤

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق )"اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ"( .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وھﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق.
۷

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-٥

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م ،ﻗﺎم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺎﺻﻢ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻤﯿﻀﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﯿﺪي ﻛﻌﻀﻮﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺴﻘﺎف.
ﺗﻢ إﺧﻄﺎر ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﻀﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪﯾﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎب ﻣﺆرخ ﻓﻲ  ۱۷ﯾﻮﻟﯿﻮ
۲۰۱۹م وﻗﺎم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎب ﻣﺆرخ ﻓﻲ  ۲۲ﯾﻮﻟﯿﻮ ۲۰۱۹م .ﺳﯿﺼﺒﺢ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ  ۱٥أﻏﺴﻄﺲ ۲۰۱۹م.
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اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر أﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وأي ﻓﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت.

ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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 ﺳﺘﺘﻢ إﻣﺎ:
• ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻮاق ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮھﺎ .ﯾﺘﻢ
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر وﺣﺠﻢ ﻛﺎفِ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق
ﻷن ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﯾﻘﺎرب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ .إن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺄﺧﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ .ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
ﻟﺪى اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•
•
•

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۱ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس؛
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۲ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ
ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ و
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۳ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.

۸

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -٦اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﺗﻘﺎرب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

 ۱ -۷اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ؛ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ذات اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺤﺪده واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة
ﺑﻨﻜﯿﺔ.

 ۲ -۷ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪون ﻣﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﻘﺎس ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ داﺋﻤﺎ ً ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻌﺎدل
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .وﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪون ﻣﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

 ۳ -۷اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺗﻘﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮطﯿﻦ أدﻧﺎه وﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة:
• ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
• ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

۹

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ۳ -۷اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮطﯿﻦ أدﻧﺎه وﻻ ﺗﺼﻨﻒ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
• ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ
وﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ،و
• ﺗﻨﺸﺄ ﻓﺘﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﯾﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق أن ﯾﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

إن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل

ﯾﺠﺮي ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ً ﻟﻠﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺدارة .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أﺧﺬھﺎ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ:
•
•
•
•
•

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎً؛
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل )واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل( وﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة
ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ؛
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪﯾﺮي اﻷﻋﻤﺎل  -ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪارة أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ و
ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار وﺣﺠﻢ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻷﺳﺒﺎب ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أﺧﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.

ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ دون اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻮرات " أﺳﻮأ ﺣﺎﻟﺔ" أو
"ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐﻂ" .إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻻ ﯾﻘﻮم
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺪرج ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاءھﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎً.
إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداءھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ
ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻟﺒﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ.
۱۰

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ۳ -۷اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

ﯾﻌﺮف "اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ" ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ .ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢّ ،
أو "اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ " ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﻗﺮاض اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ )ﻣﺜﻞ :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗُﻌﺪ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة .وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮط ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ
ﺗﻮﻗﯿﺖ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺮط .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ. ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. ﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﺘﻤﺪﯾﺪ؛ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﺮﺗﯿﺒﺎتاﻟﻤﻮﺟﻮدات دون ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع(؛ و
 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪل اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :إﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪوري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة /اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ(.

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼـﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻲ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼـﻨﺪوق ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﮫ
ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ
ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺪاول ،وھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي
ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻨﺪوق طﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ .ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءه أو إﺻﺪاره ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺿﻤﻦ "أرﺑﺎح)/ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﺤﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

۱۱

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۷اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۳ -۷اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة  /اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﯾﺘﻢ أﯾﻀﺎ ً إﺛﺒﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .إن "اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة" ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ،زاﺋﺪا ً أو ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة  /اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻷي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷوﻟﻲ وﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻷي ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ.

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت
ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ
ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،أو اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎﺗﮫ( واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً أي
اﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻔﺘﺮض( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .أي ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ
أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻛﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﮫ ،وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺤﺘﻔﻆ إﻣﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ أو ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ .إذا ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ أو ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻻ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ .ﯾﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﯾﺘﻢ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو اﻟﻐﺎؤھﺎ أو اﻧﺘﮭﺎؤھﺎ.

اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻛﺬﻟﻚ أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.

 ٤ -۷ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام وﯾﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ .ﻻ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.

۱۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ٥ -۷ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة
اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻼﺷﺘﺮاك واﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﺳﻌﻮدي .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺑﻘﺴﻤﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

 ٦-۷ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.

 ۷ -۷وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة
ﯾﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات.
ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﺼﺪرة .ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺗﻤﻨﺢ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻟﮭﺎ ﺷﺮوط وظﺮوف ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪا ً ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺘﺮداد وأﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•
•
•
•
•

ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق؛
ﺗًﺼﻨﱠﻒ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى؛
ﺟﻤﯿﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى ﻟﮭﺎ ﺳﻤﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ؛
ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷداة ﻋﻠﻰ أي ﺳﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎً؛ و
إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻸداة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮھﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة،
أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء.

 ۸ -۷اﻟﻀﺮاﺋﺐ /اﻟﺰﻛﺎة
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ُﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ أي
زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ .ﺗُﻌﺪ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺠﻨﺐ ﻟﮭﺎ أي ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

۱۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۷اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۹ -۷دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺎت .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﻮاﻓﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

 ۱۰ -۷ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺗﻌﺎب اﻹدارة
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺗﻌﺎب اﻹدارة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

 ۱۱ -۷اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى
ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻻﺣﻘًﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ

 ۱۲ -۷اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﻔﺴﯿﺮات ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ،
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
إن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ:

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ /اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۱٦
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۳
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۲۸
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱۹
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۳و  ۱۱وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  ۱۲و ۲۳
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۹

اﻟﺒﯿﺎن

ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﻄﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ أو اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
دورة ۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻠﺒﻲ وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

إن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

۱٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۷

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ۱۳ -۷اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .وﯾﻌﺘﺰم
اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.

اﻟﻤﻌﯿﺎر  /اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
۳
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱
وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۸
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۷و ۹
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۱۷

اﻟﺒﯿﺎن

ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎراً
ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷھﻤﯿﺔ

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م

ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻓﻲ ﺳﯿﺎق
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻤﻌﺮوض ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۰م
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۳م

إن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻮاردة أﻋﻼه ﻻ ﯾُﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

-۸

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ذو ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﯿﺪ.

۱٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-۹

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:

اﻟﻘﻄﺎع

 %ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
)اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎري
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯿﺔ وزراﻋﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

۳٥٫۷۷
۱۱٫۹۳
۱۷٫۸۳
۱٦٫۱۹
٥٫۷۲
٤٫٦۸
۲٫۹۹
۲٫۰٤
۲٫۸٥

٥٦٬۸۹۲
۲۸٬٤۰۳
۲٦٬۸٥٦
۳۰٬۹۰۳
۱۷٬۸۱٥
۹٬۱٤۸
۸٬۳۳۸
۳٬۷۹٦
۷٬۹۳۲

۸۳٬۲۳٤
۲۷٬۷٥۱
٤۱٬٤۸۳
۳۷٬٦۷٥
۱۳٬۳۱۳
۱۰٬۸۸۱
٦٬۹٥٦
٤٬۷۳۷
٦٬٦۳۰

اﻟﻤﺠﻤﻮع

۱۰۰

۱۹۰٬۰۸۳

۲۳۲٬٦٦۰

اﻟﻘﻄﺎع

 %ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
)اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯿﺔ وزراﻋﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎري
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ

٤۰٫۱۹
۲۳٫۰۱
۸٫۹۲
۷٫۲۱
٦٫٦۱
٥٫٤٤
٥٫۰۷
۳٫٥٥

٦٦٬۸۳۸
٤٦٬۱۰۰
۱۷٬۷٤۹
۱٥٬۷٦۳
۱۲٬٥۱۰
۱٤٬۹۰۸
۱٦٬٤۷۱
٦٬٦٥٤

۸۷٬٤۲٤
٥۰٬۰٥٤
۱۹٬۳۹٥
۱٥٬٦۹۰
۱٤٬۳۸۸
۱۱٬۸۲٦
۱۱٬۰۲۸
۷٬۷۱٥

اﻟﻤﺠﻤﻮع

۱۰۰

۱۹٦,۹۹۳

۲۱۷٬٥۲۰

۱٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۱۰ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
أﻟﻒ وﺣﺪة
أﻟﻒ وﺣﺪة
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲٤٦٬۷۱۹

۲٥۱٬۰۰٦

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

٥۳٬۸۰٦

٥۱٬٤۲٤

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﺮدة

)(۷۱٬۲۱۲

)(٥٥٬۷۱۱

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

)(۱۷٬٤۰٦

)(٤٬۲۸۷

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ

۲۲۹٬۳۱۳

۲٤٦٬۷۱۹

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م ،ﻓﺈن أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﻟﻜﻲ وﺣﺪات )۲۰۱۸م :أﻛﺒﺮ  (٥ﯾﻤﺜﻠﻮا ۲۰۱۸) ٪٤٤٫٤۰م(٪٤۱٫٤۲ :
ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق.

 -۱۱اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ إذا ﻛﺎن ﻷﺣﺪ اﻷطﺮاف اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري

أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى

ﯾﺘﻢ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق .ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﯾﺤﺪده ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻌﺪل اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻮاﻗﻊ  ٪۱٫۸٥ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻧﯿﺎﺑﺔً ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺤﻔﻆ
واﻟﻤﺸﻮرة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى .ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ ھﺬه اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺮداده ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪۱ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﺗﻢ
اﺳﺘﺮداد ھﺬه اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻌﻠﻲ.
۱۷

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۱۱اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﺠﺮي اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﺗﻤﺖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق .ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

أﺗﻌﺎب إدارة

٤٬۳٦۲

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

٤۹۷

۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م

٤٬۱۸۷

٤٥٥

--

--

--

--

 -۱۲إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ۱ -۱۲ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
ﯾﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﯾﺸﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وھﻮ
ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﯿﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق .ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ،وﻣﺪى ﺗﺠﺎوزه
ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ وﻓﻠﺴﻔﺘﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وھﻮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

 ۱ -۱ -۱۲ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
"ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق" ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ وھﺎﻣﺶ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺰاﺋﺪ ،اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﺼﻨﺪوق أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدواﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

أ( ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.

۱۸

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۱۲إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۱ -۱۲ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۱ -۱ -۱۲ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﯾﺘﺒﻊ(
أ( ﻣﺨﺎطﺮﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﻌﻤﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﯿﻤﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت .ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﺘﮫ:
اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
 %إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
۷٦٫۲۹
۱۲٫۰۸
۱۱٫٦۳
۱۰۰

۱۷۷٬٤۹۷
۲۸٬۱۱۲
۲۷٬۰٥۱
۲۳۲٬٦٦۰

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
 %إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
۱۷۸٬۱۷۰
۲۲٬٤۹۷
۱٦٬۸٥۳
۲۱۷٬٥۲۰

۸۱٫۹۱
۱۰٫۳٤
۷٫۷٥
۱۰۰

ب( ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻌﺮ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻌﺮ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺨﻼف
ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت .ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻷدوات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق .وﯾﺮاﻗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ.
إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات( ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
٪۱۰±

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

۲۳٬۲٦٦

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
٪۱۰±

۲۱٬۷٥۲

 ۲ -۱ -۱۲ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة طﺮف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺴﻌﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ووﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷطﺮاف .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﮫ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻮدع ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ذو ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﯿﺪ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.
۱۹

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۱۲إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۱ -۱۲ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۳ -۱ -۱۲ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮوط ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة.
ﺗﻨﺺ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎت واﺳﺘﺮدادات اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل ﻛﻞ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﯾﺎم .ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ ،إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة أو
ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺧﺬ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﯾﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة.

 ٤ -۱ -۱۲ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻮاء داﺧﻠﯿًﺎ أو ﺧﺎرﺟﯿًﺎ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻌﻤﻼت واﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.
ﯾﮭﺪف اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺘﮫ وﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.
إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻓﺮﯾﻖ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﯾﺘﻢ
دﻋﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات ﻟﺪى
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•
•
•
-

ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟـ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت؛
ﺗﺴﻮﯾﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ.
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة؛
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى؛
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ طﻮارئ؛
اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ؛
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل؛ و
ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
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ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
)ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -۱۳اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﺗﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ وﺟﻮد ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﯿﺪ (۱۹-ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم ۲۰۲۰م وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻛﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪث ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﯿﺎت
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺗﻔﺸﻲ ھﺬا اﻟﻔﯿﺮوس ﯾُﻌﺪ ﺣﺪﺛﺎ ً ﻻﺣﻘﺎ ً
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮر ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ﻣﻦ
ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞً .
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﻔﺸﻲ ھﺬا اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق .ﺳﯿﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۲۰م.

 -۱٤آﺧﺮ ﯾﻮم ﺗﻘﯿﯿﻢ
آﺧﺮ ﯾﻮم ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎن  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م )۲۰۱۸م ۳۱ :دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م(.

 -۱٥اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٦ﺷﻌﺒﺎن ۱٤٤۱ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۳۰ﻣﺎرس ۲۰۲۰م.
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