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كلمة مدير الصندوق
إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم إلى السادة مالكي الوحدات التقرير
السنوي لصندوق سدكو كابيتال ريت والذي يتضمن أهم النشاطات
واإلنجازات والنتائج التشغيلية عن محفظة الصندوق العقارية باإلضافة
إلى القوائم المالية للفترة المنتهية في  31ديسمبر .2021
قام مدير الصندوق بإتمام عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق
بنجاح من خالل االستحواذ على  8عقارات مدرة للدخل وهي :مدارس
المناهج ،مدارس دار البراءة األهلية ،مركز اكسترا ،مركز الحمراء بالزا،
مدارس العليا األهلية ،هايبر بنده ،ومدارس أمجاد قرطبة األهلية ومركز
حاليا من  19عقار مدراً للدخل ،موزعة
عرقة بالزا .تتكون المحفظة
ً
جغرافيا بين الرياض ( )٪43والمنطقة الشرقية ( )٪35وجدة (.)٪22
ً
تتمتع المحفظة بتنوع قطاعي حيث تضم قطاعات التجزئة ()٪28
والتعليم ( )٪23والترفيه ( )٪22والمكاتب ( )٪20والسكنية ()٪4
والضيافة (.)٪3
على الرغم من التحديات التي واجهت المحفظة خالل العام ،بلغ
متوسط نسبة اإلشغال  %98.5أي بزيادة قدرها  %4.5مقارنة بنهاية
ديسمبر .2020
تمثل العقارات أحادية المستأجر ما يعادل  %74من المحفظة بعقود
إيجار طويلة األجل ومتزايدة لتحقيق االستقرار ،و  %26مؤجرة بعقود
متعددة المستأجرين مما يدعم فرص النمو .كما بلغ المتوسط الوزني
النتهاء عقود اإليجار  8.8أعوام.
قدرت متوسط القيمة السوقية العادلة ألصول الصندوق من قبل اثنين
ّ
من المقيمين المستقلين بقيمة  1،656.6مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر  .2021وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في القيمة
اإلجمالية ألصول الصندوق من خالل االستحواذ على  8عقارات مدرة
للدخل.
وبخصوص التوزيعات خالل العام ،فقد تم توزيع أرباح قدرها
 37,800,000ريال سعودي أي يما يعادل  0.63ريال سعودي للوحدة*
والذي يمثل عائداً قدره  %6.3على أساس سنوي.
ختاماً نود أن نشكركم على ثقتكم ونؤكد لكم بأن مدير الصندوق
يواصل سعيه لتوليد قيمة مضافة للمحفظة العقارية من خالل اإلدارة
النشطة لألصول ومعالجة المخاطر التشغيلية بشكل استباقي،
واالستفادة من أي فرص للنمو.

”

لقد مضى أكثر من عامين منذ اندالع الوباء
العالمي وامتداد تأثيره على االقتصاد السعودي،
وتحسنا شاملً على
ً
قويا
ً
إال أننا نشهد اآلن تعافياً
صعيد األنشطة التجارية ،مما كان له األثر اإليجابي
على جميع قطاعات السوق العقارية .بالرغم من أن
األداء اإليجابي مرتبط باالنتعاش العالمي ،إال أنه ال
يمكن التغاضي عن بعض المبادرات الحكومية
دافعا وراء هذا النمو.
ً
الرئيسية التي كانت
وتطورا كبيرين في
ً
فالعاصمة الرياض تشهد تحوالً
جميع أنحائها .باإلضافة إلى برنامج المقرات
اإلقليمية الذي يدعو الشركات العالمية إلى نقل
مقراتها اإلقليمية إلى المملكة العربية السعودية
ّ
والذي من شأنه تعزيز الطلب في جميع قطاعات
السوق العقارية ،وعلى األخص المساحات
المكتبية والسكنية .أما بالنسبة لمدينة جدة فإننا
نشهد جهودا تنموية ضخمة في أجزاء مختلفة من
المدينة ،فاإلعلن عن مشروع "وسط جدة" ونجاح
فعالية سباق الجائزة الكبرى للفورموال  1أدى إلى
زيادة ثقة المستثمرين بمستقبل المدينة
الساحلية .بدأنا نرى أثر برنامج رسوم األراضي
البيضاء في جميع أنحاء المملكة .ولذلك نتوقع أن
نشهد ارتفاعا في أنشطة السوق العقاري من
حيث تطوير مواقع الحقول الخضراء وكذلك
صفقات األراضي .كما أدى رفع اإلجراءات االحترازية
والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم ضد فيروس
كورونا إلى تنشيط السياحة المحلية والدولية.

بشكل عام ،أدت التغييرات التنظيمية إلى نمو
سوق العقارات ،ونحن نتابع بشكل استباقي الفرص
للستفادة من هذا النمو .في الوقت نفسه نشهد
تزايد الضغوط من أثر التضخم .إال أننا ما زلنا نعتقد
أن قطاع العقارات يوفر تحوطا مناسبا ضد التضخم
في المستقبل .وبدورنا ما زلنا نبحث عن الفرص
التي من شأنها أن تجنبنا مخاطر التضخم التي قد
نواجهها في المستقبل.
عبد الوهاب عابد

”

الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال وعضو مجلس إدارة الصندوق

* عدد الوحدات قبل زيادة القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق ( 60مليون وحدة).
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اسم الصندوق

"صندوق سدكو كابيتال ريت" ،هو صندوق استثمار عقاري متداول
مقفل ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،تم إنشاؤه بموجب
األنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع
للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.

حقائق أساسية عن الصندوق
حجم الصندوق عند اإلدراج

 600مليون ريال سعودي

عدد الوحدات المدرجة

 60مليون وحدة

حجم الصندوق بعد زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

 1,175مليون ريال سعودي

عدد الوحدات بعد زيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق

 117.5مليون وحدة

عملة الصندوق

الريال السعودي

المقر الرئيسي

المملكة العربية السعودية

تاريخ بدء العمليات

 1أبريل 2018

تاريخ إدراج الصندوق في السوق
المالية

 1مايو 2018

مدة الصندوق

 99عاماً من تاريخ اإلدراج

التوزيعات المستهدفة

%6.10

التوزيعات الفعلية كما في تاريخ التقرير
(على أساس سنوي)

%6.30

•

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻮﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮاً إنشائياً قابلة لتحقيق ﺩﺧﻞ
ﺗﺄﺟﻴﺮﻱ ﻭﺩﻭﺭﻱ.

•

إﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ( %10ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ) ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺮﺃسمالية ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻄﻮﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮًﺍ إﻧﺸﺎﺋﻴًﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺩﺧﻞ ﺗﺄﺟﻴﺮﻱ ﻭﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  %90ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ.

•

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍها ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ أﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أحد أﻭ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻠﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ،ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

•

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %25من القيمة اإلجمالية ألصول
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ،ﺃﻭ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة ومستجدات
الصندوق
•

قام مدير الصندوق بإتمام عملية زيادة إجمالي حجم أصول
الصندوق بنجاح من خالل االستحواذ على  8عقارات مدرة للدخل
وهي مدارس المناهج ،مدارس دار البراءة األهلية ،مركز إكسترا،
مركز الحمراء بالزا ،مدارس العليا األهلية ،هايبر بنده ،مدارس
أمجاد قرطبة األهلية ومركز عرقة بالزا .تتوزع العقارات جغرافياً
بين الرياض والدمام .وعلى خلفية إتمام صفقة االستحواذُ ،أضيف
قطاع التعليم كقطاع جديد لمحفظة عقارات الصندوق.

•

بلغ معدل اإلشغال للمحفظة العقارية بنسبة  %98.5مرتفعاً
بنسبة  %4.5مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

•

قامت كل من شركتي المكعبات البيضاء (“وايت كيوبز”)
(" )"WhiteCubesومكتب خبير التثمين (“فاليو سترات”)
)” )"ValuStartبتقييم عقارات صندوق سدكو كابيتال ريت ،حيث
سجلت القيمة العادلة لعقارات الصندوق ارتفاعاً لتصل إلى
 1,656.6مليون ريال بعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

•

بلغت قيمة الرصيد النقدي للصندوق  62,053,842ريال سعودي
المحصلة .وسيتم
في  31ديسمبر  2021يشمل ذلك اإليجارات
ّ
استخدام جزء من الرصيد لتغطية توزيعات األرباح وسداد التزامات
الصندوق.

•

وفقاً الستراتيجية الصندوق اليزال مشروع مبنى مواقف مركز
الخالدية لألعمال قيد التنفيذ وفي مراحله النهائية ،حيث ُيتوقع
االنتهاء من األعمال خالل الربع االول من عام .2022

•

تم توقيع عقد إيجار جديد لعقار برج الحياة بمدة قدرها  5سنوات
ابتداء من تاريخ  1يناير  2022وبقيمة إيجارية سنوية قدرها
ً
 1,500,000ريال سعودي ،مع زيادة إيجارية بنسبة  %6.7في
السنة الرابعة ليصبح قيمة اإليجار السنوي  1,600,000ريال
سعودي.

استراتيجية الصندوق
أهداف الصندوق وسياسة التوزيعات
االستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل
ودوري ،وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما ال يقل عن
تأجيري
ٍ
 %90من صافي أرباح الصندوق خالل مدة الصندوق وذلك خالل مدة
 90يوم عمل من تاريخ اإلعالن عن التوزيعات ،ومن المتوقع أن يقوم
مدير الصندوق باإلعالن عن األرباح وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها
خالل  40يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية،
وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية
والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي
الوحدات.

األصول التي يهدف الصندوق االستثمار فيها

ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
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أصول الصندوق
التنوع الجغرافي
أصول الصندوق موزعة ما بين مدينة الرياض بنسبة  %43والمنطقة الشرقية بنسبة  %35ومدينة جدة بنسبة .%22

•
•
•
•
•
•

مبنى البنك الفرنسي
هايبر بنده الريان
هايبر بنده النور
حكير تايم
أجدان ووك
مركز اكسترا

•
•
•
•
•
•
•
•
•

35%

المنطقةً
الشرقية

برج الحياة للشقق الفندقية
هايبر بنده الرياض
مجمع الجزيرة السكني
مدارس أمجاد
مدارس المناهج
مدارس العليا
مدارس دار البراءة
مركز عرقة بالزا
مركز الحمراء بالزا

43%

الريــــــــاض

جـــدة

•
•
•
•

هايبر بنده الحمدانية
مبنى النيابة العامة
مركز الروضة لألعمال
مركز الخالدية لألعمال

22%

توزيع أصول المحفظة

التنوع القطاعي للمحفظة

2%

%3

%23

الضيافة

%28

التعليم

–

2%

4%

4%

7%

التجزئة

4%
2%

4%

5%
2%

%20

%22

المكاتب

9%
3%

%

7%

الترفيه

%4

السكني

5

3%

9%
5%

20%
4%
–
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أصول الصندوق  -الرياض

برج الحياة للشقق الفندقية

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

هايبر بنده  -الرياض

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

الوصف

مجمع الجزيرة السكني
6

القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجرين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

شقق فندقية تقع على شارع كعب بن مالك ،حي المعذر
قطاع الضيافة
1,495
6,574
%100
 1,500,000ريال سعودي تمثل  %1.21من إجمالي الدخل التأجيري
%0.6010
مؤسسة الحفلة الرائعة للشقق الفندقية
 5سنوات

هايبر ماركت في الرياض -فرع حي اشبيلية
قطاع التجزئة
23,604
10,784
%100
 5,822,670ريال سعودي تمثل  %4.69من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
شركة بنده للتجزئة
 6.5سنوات

مجمع سكني يقع في وسط الرياض على شارع مشاجع بن سعود ،حي
السليمانية
القطاع السكني
20,758
12,696
%100
 7,350,500ريال سعودي تمثل  %5.92من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
متعدد المستأجرين
 0.6سنة

تقرير ديسمبر 2021
أصول الصندوق  -الرياض

مركز الحمراء بالزا -جديد

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجرين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

مركز عرقة بالزا -جديد

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

مدارس المناهج -جديد

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني
النتهاء عقد االيجار

7

مركز الحمراء يقع في وسط الرياض على شارع البطحة ،حي المنصورة
قطاع التجزئة
21,120
13,021
%100
 5,432,000ريال سعودي تمثل  %4.38من إجمالي الدخل التأجيري
%1.1337
مركز شركة الموحدة للتطوير العقاري

 4.1سنوات

مركز عرقة يقع على شارع مشعل بن عبدالعزيز ،حي العرقة
قطاع التجزئة
14,269
9.148
%97
 6,816,727ريال سعودي تمثل  %5.49من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
متعدد المستأجرين
 0.85سنة

مدارس المناهج تقع في الدائري الشمالي ،حي الغدير
قطاع التعليم
9,200
17,058
%100
 4,000,000ريال سعودي تمثل  %3.22من إجمالي الدخل التأجيري
%0.6096

شركة نبعة التعليمية
 11.2سنوات

تقرير ديسمبر 2021
أصول الصندوق  -الرياض

مدارس دار البراءة -جديد

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجرين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

مدارس أمجاد قرطبة -جديد

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

مدارس العليا -جديد
8

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجرين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

مدارس دار البراءة تقع على شارع السنبلة ،حي النرجس
قطاع التعليم
15,385
33,429
%100
 11,287,500ريال سعودي تمثل  %9.10من إجمالي الدخل التأجيري

ال ينطبق
شركة المصيف التعليمية
 19.8سنوات

مدارس أمجاد قرطبة تقع على شارع الدمام ،حي قرطبة
قطاع التعليم
14,300
34,231
%100
 8,328,394ريال سعودي تمثل  %6.71من إجمالي الدخل التأجيري
%1.8062
شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية
 10.2سنوات

مدارس العليا تقع على شارع عبدالعزيز أبو حسين ،حي المرسالت
قطاع التعليم
10,500
12,314
%100
 4,752,400ريال سعودي تمثل  %3.83من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
شركة تدريس المحدودة
 11.5سنوات

تقرير ديسمبر 2021
أصول الصندوق  -جدة

مبنى النيابة العامة

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

مركز الخالدية لألعمال

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر ين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

هايبر بنده  -جدة

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

9

مبنى النيابة العامة ،يقع على طريق الرحمانية ،حي الريان
القطاع المكتبي
4,767
19,342
%100
 4,400,000ريال سعودي تمثل  %3.55من إجمالي الدخل التأجيري
%0.0230
النيابة العامة
 1.2سنة

مركز إداري وتجاري يقع على شارع األمير سلطان ،حي الخالدية
القطاع المكتبي
7,903
26,713
%87
 10,176,737ريال سعودي تمثل  %8.20من إجمالي الدخل التأجيري
%3.6066
متعدد المستأجرين

 2.5سنة

هايبر ماركت يقع على شارع الحمدانية ،حي الحمدانية
قطاع التجزئة
13,686
5,858
%100
 2,845,151ريال سعودي تمثل  %2.29من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
شركة بنده للتجزئة
 6.1سنوات

تقرير ديسمبر 2021
أصول الصندوق  -جدة

مركز الروضة لألعمال

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر ين الرئيسين
المتوسط الوزني النتهاء
عقود االيجار

مركز اداري وتجاري يقع على شارع األمير سعود الفيصل ،حي الروضة
القطاع المكتبي
2,463
17,526
%90
 8,179,143ريال سعودي تمثل  %6.59من إجمالي الدخل التأجيري
%6.5048
متعدد المستأجرين
 1.4سنة

أصول الصندوق – المنطقة الشرقية

مبنى البنك السعودي الفرنسي

الوصف

القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

الوصف

هايبر بنده  -الدمام
10

القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

مبنى مؤجر للبنك السعودي الفرنسي يقع على شارع اإلمام علي بن أبي
طالب بحي الريان في مدينة الدمام
قطاع التجزئة
5,191
879
%100
 2,000,000ريال سعودي تمثل  %1.61من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
البنك السعودي الفرنسي
 3.9سنوات

هايبر ماركت يقع على شارع اإلمام علي بن أبي طالب بحي الريان في
مدينة الدمام
قطاع التجزئة
18,145
9,800
%100
 5,228,170ريال سعودي تمثل  %4.21من إجمالي الدخل التأجيري

%2.5885
شركة بنده للتجزئة
 3سنوات

تقرير ديسمبر 2021
أصول الصندوق – المنطقة الشرقية

مركز الحكير تايم

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

أجدان ووك

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

هايبر بنده

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

مركز اكسترا

الوصف
القطاع
مساحة األرض م2
مساحة البناء م2
نسبة االشغال
الدخل السنوي
نسبة اإليرادات الغير
محصلة من إجمالي
اإليرادات
المستأجر الرئيسي
المتوسط الوزني النتهاء
عقد االيجار

11

الحكير تايم يقع في الشاطئ الشرقي في مدينة الدمام
القطاع الترفيهي
5,156
3,326
%100
 2,200,000ريال سعودي تمثل  %1.77من إجمالي الدخل التأجيري
%0.0413
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
 15.9سنة

أجدان ووك يقع على شارع األمير تركي في مدينة الخبر
القطاع الترفيهي/مكتبي
16,966
32,212
%100
 25,000,000ريال سعودي تمثل  %20.17من إجمالي الدخل التأجيري
%1.5111
الشركة األولى لتطوير العقارات القابضة
 7.1سنوات

هايبر ماركت يقع على شارع الملك سعود بحي النور في مدينة الدمام
قطاع التجزئة
13,807
5,348
%100
 4,975,500ريال سعودي تمثل  %4.01من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
شركة بنده للتجزئة

 12.9سنوات

مركز اكسترا يقع على شارع الخليج بحي الريان في مدينة الدمام
قطاع التجزئة
8,258
4,404
%100
 3,785,600ريال سعودي تمثل  %3.05من إجمالي الدخل التأجيري
ال ينطبق
الشركة المتحدة لإللكترونيات
 11.7سنوات

تقرير ديسمبر 2021

القيمة العادلة مقابل تكلفة الشراء والقيمة الدفترية
حسب تقييم نهاية العام من ِقبل اثنين من المقيمين العقارين المعتمدين وهما وايت كيوبز ( )White Cubesو فاليوسترات ( ،)Valustratسجلت القيمة
العادلة ألصول الصندوق (المحفظة األولية) انخفاضاً طفيفاً بنسبة  %3.5مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ،وبنسبة  %2.1مقارنة بتكلفة الشراء -غير
شاملة مصاريف االستحواذ -لتبلغ  996.5مليون ريال سعودي (باستثناء الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق) .ويعود سبب انخفاض التقييم بشكل
أساسي إلى انخفاض تقييم برج الحياة على خلفية إنهاء عقد اإليجار السابق ،وانخفاض قيمة مبنى النيابة العامة بسبب خفض اإليجار بنسبة  %20تماشياً مع
تعميم وزارة المالية رقم  73938بتاريخ 2020 / 06 / 24م .و بلغت القيمة العادلة ألصول الصندوق بعد زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق  1،656.6مليون
ريال سعودي.
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*سعر الشراء غير شامل تكاليف االستحواذ
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سعر الشراء*

مليون ريال سعودي

الحمراء
بالزا

عرقة بالزا اكسترا هايبر بنده مدارس مدارس
النور
دار البراءة العليا
الدمام

مدارس مدارس
المناهج أمجاد

أجدان
ووك

الحكير هايبر بنده مبنى البنك هايبر
الفرنسي بنده
الريان
تايم
الدمام السعودي جدة

مركز
مركز
الروضة الخالدية
لألعمال لألعمال

مبنى
النيابة
العامة

مجمع
الجزيرة
السكني

هايبر
بنده
الرياض

برج
الحياة

القيمة العادلة بنهاية 2021

ملخص العقارات المؤجرة وغير المؤجرة ونسبة إشغالها والمتوسط الوزني النتهاء عقود اإليجار
العقار

الحالة

نسبة اإلشغال

المتوسط الوزني النتهاء عقود اإليجار ()WALE

برج الحياة للشقق الفندقية

مؤجر

%100

 5.0سنوات

هايبر بنده – الرياض

مؤجر

%100

 6.5سنوات

مجمع الجزيرة السكني

مؤجر

%100

 0.6سنة

مبنى النيابة العامة

مؤجر

%100

 1.2سنة

مركز الخالدية لألعمال

مؤجر

%87

 2.5سنة

هايبر بنده – جدة

مؤجر

%100

 6.1سنوات

مركز الروضة لألعمال

مؤجر

%90

 1.4سنة

المبنى المؤجر للبنك السعودي الفرنسي

مؤجر

%100

 3.9سنوات

هايبر بنده – الدمام

مؤجر

%100

 3.0سنوات

الحكير تايم

مؤجر

%100

 15.9سنوات

أجدان ووك

مؤجر

%100

 7.1سنوات

العقارات التي تم االستحواذ عليها مؤخرا
مدارس المناهج

مؤجر

%100

 11.2سنوات

مدارس دار البراءة األهلية

مؤجر

%100

 19.8سنوات

مركز اكسترا

مؤجر

%100

 11.7سنوات

مركز الحمراء بالزا

مؤجر

%100

 4.1سنوات

مدارس العليا األهلية

مؤجر

%100

 11.5سنوات

هايبر بنده – النور – الدمام

مؤجر

%100

 12.9سنوات

مدارس أمجاد قرطبة األهلية

مؤجر

%100

 10.2سنوات

مركز عرقة بالزا

مؤجر

 %100من عقارات الصندوق مؤجرة ومدرة للدخل
12

%97
متوسط نسبة إشغال المحفظة
%98.5

 0.8سنة
المتوسط الوزني النتهاء عقود االيجار للمحفظة 8.8
سنوات

تقرير ديسمبر 2021

نسبة اإلشغال للمحفظة

بلغت نسبة إشغال المحفظة  %98.5بنهاية  31ديسمبر ،2021
والتي تمثل ارتفاعاً بنسبة  %4.5مقارنة بالعام السابق.

98.5%
معدل اإلشغال

التوزيعات النقدية

يستهدف مدير الصندوق توزيع دخل دوري لمالكي الوحدات بما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق خالل مدة الصندوق وذلك خالل
مدة  90يوم عمل من تاريخ اإلعالن عن التوزيعات ،ومن المتوقع أن يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن األرباح وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها
خالل  40يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميالدية ،وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول العقارية
والتي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.
منذ اإلدراج ،قام الصندوق باإلعالن عن التوزيعات النقدية التالية:
2018

الربع الثالث

الربع الثاني

2019

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

*العائد

%6.1

%6.1

%6.1

*العائد

%6.6

%6.6

%6.6

%6.6

المبلغ اإلجمالي

9,150,000

9,150,000

9,150,000

المبلغ اإلجمالي

9,900,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000

الربح الموزع لكل وحدة

0.1525

0.1525

0.1525

الربح الموزع لكل وحدة 0.165

0.165

0.165

0.165

عدد الوحدات

60,000,000

60,000,000

60,000,000

2020

الربع األول

الربع الثاني

عدد الوحدات

2021

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول
%6.1

%6.1

%6.5

%6.5

9,150,000

9,150,000

9,750,000 9,750,000

الربع الثالث

الربع الرابع

*العائد

%6.1

%6.1

%5.0

%5.0

*العائد

المبلغ اإلجمالي

9,150,000

9,150,000

7,500,000

7,500,000

المبلغ اإلجمالي

الربح الموزع لكل وحدة

0.1525

0.1525

0.125

0.125

الربح الموزع لكل وحدة 0.1525

عدد الوحدات

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

عدد الوحدات

الربع الثاني

0.1525

0.1625

0.1625

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

* نسبة التوزيعات إلى سعر الوحدة األولي (على أساس سنوي)

تعامالت مع جهات ذات العالقة

لدى مدير الصندوق تعامالت مع جهات ذات عالقة بمدير الصندوق تتمثل فيما يلي:

•
•

تأجير وحدات في مركز الخالدية لألعمال.
عقود صيانة وتشغيل لثالثة من عقارات الصندوق .

تمثل اإليجارات مع األطراف ذات العالقة  %0.8من إجمالي إيرادات الصندوق وتمثل عقود الصيانة  %8.4من إجمالي مصاريف الصندوق.
ويؤكد مدير الصندوق أن جميع هذه التعامالت والعقود المبرمة قد تمت على مبدأ المساواة بين جميع العمالء ودون أي تفضيل عن باقي
العمالء.
األطراف ذوي العالقة هم:
• شركة المحمل لخدمات المرافق
• شركة تزويد المهارات
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أحداث الحقة

تغييرات حدثت على مستندات الصندوق خالل الفترة
تمت إتاحة ملحق الشروط واألحكام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة
أصول الصندوق وإتاحته على الموقع االلكتروني لمدير الصندوق
وتداول خالل الفترة.

أحداث جوهرية خلل الفترة
أعلن مدير الصندوق عن حصوله على موافقة هيئة السوق المالية
على الملحق التكميلي للشروط واألحكام المتعلق بزيادة إجمالي
قيمة أصول الصندوق بـ  701,951,750ريال سعودي بغرض
االستحواذ على محفظة عقارية مكونة من ثمانية عقارات مطورة
تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بقطاعات مختلفة وموزعة بين الرياض
والمنطقة الشرقية.
قام مدير الصندوق بدعوة مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتم ٍاع
للتصويت على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وعلى الملحق
التكميلي لشروط وأحكام الصندوق ،وصدرت النتائج بموافقة
األغلبية على بنود االجتماع.
انطلقت عملية االشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق
ابتداء من 2021 / 12 / 12م ،وبلغت
لمدة خمسة أيام عمل
ً
إجمالي قيمة الطلبات  848مليون ريال سعودي ،وبلغت نسبة
التغطية  ،%339.22وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة مستثمرين
أفراد ومستثمرين ذوي طابع مؤسسي بإجمالي  227,192مشترك
وعدد طلبات يساوي  78,231طلب.

أعلن مدير الصندوق في فترة الحقة لتاريخ هذا التقرير عن إتمام
عملية زيادة حد التسهيالت الممنوحة للصندوق من قبل شريكها
االستراتيجي مصرف الراجحي بمبلغ  450,000,000ريال سعودي.
ليصبح إجمالي حجم التسهيالت الممنوحة للصندوق
 1,050,000,000ريال سعودي.
كما تم اإلعالن عن توقيع عقد إيجار لعقار برج الحياة بمدينة
ابتداء من تاريخ
الرياض مع أحد المشغلين المحليين لمدة  5سنوات
ً
2022 / 01 / 01م ،على أن تكون قيمة االيجار السنوي خالل
السنوات الثالثة األولى مبلغاً وقدره  1,500,000ريال سعودي
وصوال إلى  1,600,000ريال سعودي في
لترتفع بنسبة %6.7
ً
السنتين الرابعة والخامسة.

ملخص أداء الصندوق
استناداً إلى اإلنجازات والنتائج المالية المحققة خالل العام ،نجح
مدير الصندوق في تحقيق هدفه من خالل توزيع أرباح نسبتها
 %6.3على أساس سنوي للفترة ما بين  1يناير  2021و 31
ديسمبر .2021

أخيراً  ،أعلن مدير الصندوق عن إتمام االستحواذ على المحفظة
العقارية الجديدة.

أداء السهم/الوحدة
مسجال أعلى سعر له عند مستوى  15.04ريال سعودي ،وكان أدنى سعر سجله
شهد السهم مستويات مختلفة من التذبذب خالل العام
ً
السهم خالل الفترة  9.02ريال سعودي ،لينهي آخر جلسة تداول في  31ديسمبر  2021عند مستوى  12.00ريال سعودي.
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الموضوعاتًالرئيسيةًالتيًتمتًمناقشتهاًوملخصًالقراراتًالصادرةًعنًمجلسًإدارةًالصندوق
القرارات

الموضوعات
•

القوائم المالية لعام 2020م

•

الموافقة على مسودة القوائم المالية للفترة المنتهية في  31ديسمبر .2020

•

تقرير مجلس إدارة الصندوق

•

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2020

•

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق

•

تمت الموافقة على توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق للفترة من  1يناير  2021إلى  31مارس .2021
بلغ إجمالي األرباح الموزعة  9،150،000ريال سعودي ،وتمثل عائد سنوي قدره .%6.10

•

طلب خصم  -الحكير تايم

•

يوما للمستأجر الحكير تايم.
الموافقة على خصم يعادل إيجار مدة ً 30

•

ملحق الشروط واألحكام لزيادة إجمالي
قيمة أصول الصندوق

•

الموافقة على ملحق الشروط واألحكام لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

•

عرض ايجار برج الحياة

•

تمت الموافقة على الحد األدنى لقبول العروض من المستأجرين المحتملين ،مع مراعاة اتخاذ إجراءات
العناية الواجبة.

•

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق

•

تمت الموافقة على توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق للفترة من  1أبريل  2021إلى  30يونيو .2021
بلغ إجمالي األرباح الموزعة  9،150،000ريال سعودي ،وتمثل عائد سنوي قدره .%6.10

•

طلب خصم  -أجدان ووك

•

يوما للمستأجر أجدان ووك.
الموافقة على خصم يعادل قيمة إيجار ً 15

•

القوائم المالية األولية

•

والمعدة من قبل المحاسب القانوني
تمت الموافقة على مسودة القوائم المالية األولية للصندوق
ّ
للفترة من  1يناير  2021إلى  30يونيو .2021

•

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق

•

تمت الموافقة على توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق للفترة من  1يوليو  2021إلى  30سبتمبر
 .2021بلغ إجمالي األرباح الموزعة  9،750،000ريال سعودي ،وتمثل عائد سنوي قدره .%6.50

•

الموافقة على تعيين ممثلي المصدر

•

تنفيذاً لما تنص عليه قواعد اإلدراج ،تمت الموافقة على تعيين كل من السيد عبد الوهاب عابد والسيد
سلطان سكر لتمثيل المصدر لدى تداول لجميع األغراض المتعلقة بقواعد اإلدراج.

•

توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق

•

تمت الموافقة على توزيع أرباح لمالكي وحدات الصندوق للفترة من  1اكتوبر  2021إلى  31ديسمبر
 .2021بلغ إجمالي األرباح الموزعة  9،750،000ريال سعودي وتمثل عائد سنوي قدره .%6.50
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األداء المالي
كما في  31ديسمبر
2021

كما في  31ديسمبر
2020

كما في  31ديسمبر
2019

كما في  31ديسمبر
2018

صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق (القيمة العادلة)

1,062,310,241

565,014,116

589,037,823

602,081,783

صافي القيمة السوقية ألصول الصندوق لكل وحدة (القيمة العادلة)

9.0409

9.4169

9.8173

10.0347

صافي قيمة أصول الصندوق (القيمة الدفترية)

1,039,710,604

537,948,379

561,523,849

578,983,917

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة (القيمة الدفترية)

8.8486

8.9658

9.3587

9.6497

أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية (القيمة
العادلة)

9.0409

9.6297

9.9039

10.0347

أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة عن كل سنة مالية (القيمة العادلة)

8.9975

9.4169

9.8173

9.8281

توزيع الدخل لكل وحدة *

0.62

1.14

1.30

0.46

إجمالي نسبة المصروفات

%10.20

%9.72

%10.01

%3.54

صافي الدخل **

)(35,437,775

9,721,346

22,139,932

6,433,917

عائد التوزيع وفقاً للقيمة السوقية لكل وحدة

%2.54

%5.94

%6.63

%6.10

عدد الوحدات المصدرة

117,500,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

الوصف

*يعود سبب االنخفاض في توزيع الدخل للوحدة نتيجة الى إصدار وحدات جديدة متمثلة في زيادة اصول الصندوق بنهاية العام.
** يعود سبب االرتفاع في صافي الخسارة لعام  2021بشكل أساسي إلى تسجيل انخفاض في قيمة العقارات الثمانية الجديدة ،وذلك بسبب رسملة تكاليف االستحواذ اإلضافية التي تم تكبدها (ضريبة التصرفات العقارية ورسوم مدير
الصندوق) .علماً أن االنخفاض في القيمة يمثل خسارة غير محققة (غير نقدية) في قيمة األصول.

الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق
الوصف

القيمة

النسبة إلجمالي
األصول

الحد األعلى

مصاريف تشغيلية

8,233,950

%0.47

ال تتجاوز  %7من الدخل التأجيري للعقار

أتعاب اإلدارة

5,524,303

%0.32

 %1من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقاً آلخر قوائم مالية

تكاليف التمويل

12,480,293

%0.71

ال ينطبق

أتعاب مهنية

3,255,174

%0.19

ال ينطبق

مصاريف أخرى

1,280,520

%0.07

 %1من صافي أصول الصندوق حسب آخر تقييم وفقاً آلخر قوائم مالية

االستهالكات واإلطفاءات

77,573,811

%4.43

ال ينطبق

إجمالي المصروفات

108,348,051

%6.18

-

نسبة المصروفات الغير نقدية من صافي خسارة الصندوق

%186
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سجل األداء
العائد اإلجمالي

الفترة
منذ التأسيس

 %6.14على أساس سنوي

سنة واحدة

 %6.30على أساس سنوي

ثالث سنوات

 %6.15على أساس سنوي

خمس سنوات

ال ينطبق

* على أساس سنوي

الفترة

2021

2020

2019

2018

العائد اإلجمالي السنوي*

%6.30

%5.55

%6.60

%6.10

* على أساس سنوي

الرفع المالي (نسبة االقتراض من اجمالي قيمة أصول الصندوق وتاريخ استحقاقها)
•

تبلغ قيمة التمويل  625مليون ريال ،وتمثل  %36من إجمالي قيمة األصول.

•

تاريخ االستحقاق  31ديسمبر .2024

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق
بناء على ما ورد في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق ،وعلى خلفية نجاح عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ،حصل مدير
ً
الصندوق على األتعاب التالية:
•

 %2رسوم اشتراك

•

 %1رسوم ترتيب التمويل

•

 %0.75رسوم االستحواذ

استثمار مدير الصندوق
يملك مدير الصندوق عدد  376,651وحدة كما في نهاية العام 2021م.
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تقرير تقويم المخاطر

تنطوي األنشطة التي قام بها الصندوق على مجموعة متنوعة من عوامل المخاطر الخارجية مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة والمخاطر المتعلقة بالعملية التشغيلية .عالوة على ذلك ،هناك مخاطر تتعلق بفئة األصول بحد ذاتها.

ويركز برنامج اإلدارة الشاملة لمخاطر الصندوق على إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى التقليل من اآلثار السلبية المحتملة على األداء
المالي للصندوق .وبناء على ذلك ،تركز عملية تقييم المخاطر على أهم عوامل المخاطر ،التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
الوصف

التقييم

المخاطرًالرئيسية

تنشأ مخاطر السوق من عوامل خارجية مثل ظروف
االقتصاد الكلي ،والمنافسة ،والعرض والطلب ،والتغيرات
السياسية ،والعمالت األجنبية ،الخ.

يراقب مدير الصندوق بانتظام التقلبات والتغيرات في البيئة االقتصادية العامة وأسواق
العقارات المحلية بما في ذلك معدل الرسملة ومعدل التضخم والضرائب والتقييمات
والمنافسة من األصول المشابهة وعوامل أخرى مختلفة .بالنظر إلى هذه العوامل ،يرى
مدير الصندوق أنه يمكن التخفيف من تأثير عوامل السوق الحالية من خالل تنويع فئات
األصول التي تضيف االستقرار إلى المحفظة العقارية مع الحد من التعرض للتقلبات
االقتصادية .إضافة إلى ذلك ،تدار مخاطر الشواغر من خالل نهج استباقي إلدارة األصول.
وتجري بحوث السوق لتجنب أي قيود اقتصادية قدر اإلمكان.

المخاطر المتعلقة بالتمويل يرتبط التمويل البنكي بمخاطر متعددة مثل سعر الفائدة
والرافعة المالية المتصلة بمخاطر إعادة التمويل .وتتمثل
البنكي
مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في احتمالية الخسارة المالية
والتي قد تؤثر في نهاية المطاف سلباً على شروط تمويل
الصندوق.

يستخدم مدير الصندوق التمويل البنكي بهدف تعزيز العوائد على المستثمرين .واستناد ًا
إلى االتجاه المتوقع ألسعار الفائدة ،قد يلجأ مدير الصندوق إلى أدوات مالية أخرى إلدارة
هذه المخاطر .ويدرك مدير الصندوق أن رفع نسبة الرافعة المالية قد يؤدي إلى خسائر
غير متوقعة.

مخاطر السوق

تحديا ،يمكن
باإلضافة إلى ذلك ،في حين أن زيادة معدالت الربح/الفائدة قد تمثل
ً
جيدا في بيئة ارتفاع األسعار بسبب عوامل مختلفة،
أداء ً
لالستثمارات العقارية أن تحقق ً
مثل زيادة دخل اإليجار والطلب واألسعار.

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان من احتمالية تعرض المستأجرين
لصعوبات مالية وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم
المتعلقة باإليجار.

يتم تخفيف مخاطر االئتمان عن طريق التنويع الجغرافي والتنويع في مزيج المستأجرين
وفئات األصول المختلفة وإجراء تقييمات ائتمانية مستمرة على المستأجرين .بالنسبة
لعقود اإليجار الجديدة ،يتم إجراء تقييم االئتمان وعلى أساس مستمر ،كما تتم مراقبة
ائتمان المستأجر والمتأخرات عن كثب من قبل مدير الصندوق.

مخاطر التطوير

مخاطر التطوير المرتبطة بالمشاريع العقارية تحت التطوير
وتشمل :التأخير في التشييد والبناء وأثرها على األداء
المالي ،وتجاوز التكاليف القيم المخططة لها والتي قد تؤثر
على الربحية و/أو الجدوى المالية للمشروع ،وعدم القدرة
على الوفاء بتوقعات اإليرادات عند االنجاز .وقد يؤدي
التأخير إلى مخاطر قانونية.

هذا النوع من المخاطر مخفف إلى حد ما وذلك استناداً إلى حقيقة أنه يحق للصندوق أن
يستثمر  % 25كحد أعلى من قيمة أصوله في التطوير العقاري .ويهدف مدير الصندوق
أيضا إلى التخفيف من هذه المخاطر من خالل إدارة اإلطار التعاقدي للعقارات.

المخاطر البيئية واالجتماعية وتشير المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر الحوكمة إلى
العوامل الثالثة في قياس استدامة االستثمار وأثره
والحوكمة ،وال سيما
المجتمعي.
المخاطر المناخية
ويمكن لمعايير ) (ESGأن تساعد على تحديد األداء المالي
للشركات في المستقبل (العائد والمخاطر).
وأي مسائل بيئية تتعلق بالممتلكات ،مثل استخدام المواد
الخطرة ،يمكن أن تؤثر سلبا على قيمتها.
وكجزء من مخاطر المبادئ البيئية ،قد تؤدي المخاطر
المناخية إلى زيادة التعرض للخسارة عندما تصبح األصول
دخال أقل ،أو قد تخضع للتنظيم البيئي.
أقل سيولة ،أو تدر
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن تغير المناخ قد يجعل التأمين مكلف ًا
للغاية.

يقيم مدير الصندوق المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر الحوكمة في تحليل فرص
ّ
االستثمار وفي رصدها وفقاً لسياستها االستثمارية المسؤولة .ومن واقع خبرة المدير،
يمكن أن يكمل تقييم الهيئة التحليل المالي التقليدي والعناية الواجبة.
وقد نفذ مدير الصندوق عمليات وإجراءات وضوابط للمساعدة في التخفيف من حدة
فضال عن زيادة وعيها بمخاطر المبادئ البيئية
هذه المخاطر .غير أن هذه التدابير،
ً
والمالية ،ال تضمن أال تتأثر نتائجها المالية سلباً بوقوع أي حدث من هذا القبيل.

المخاطر المتصلة باألحداث قد تؤثر األحداث الجيوسياسية وعدم االستقرار واإلرهاب
والكوارث الطبيعية واألوبئة الصحية سلباً على األصول من
الجيوسياسية والكوارث
الطبيعية واإلرهاب واألوبئة ناحية التقييم وكذلك الدخل.
الصحية

قد ينعكس تصاعد النزاعات الجيوسياسية ،مثل حرب أوكرانيا على األصول ذات المخاطر
العالمية ،وبالتالي قد يؤثر على أداء الصندوق.
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المخاطرًالرئيسية

الوصف

التقييم

المخاطر التشغيلية

مخاطر الخسارة الناجمة عن فشل العمليات
الداخلية ،واإلجراءات التشغيلية ،واألحداث
الخارجية ،وفقدان الموظفين الرئيسيين،
فضال عن مخاطر
ومقدمي الخدمات،
ً
استمرارية االعمال.

وضع مدير الصندوق إطاراً لرصد ومراقبة األنشطة اليومية للتخفيف من المخاطر التشغيلية.
ويشمل ذلك عقد اجتماعات دورية لتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة ،واستعراض المسائل
التشغيلية وحلها .كما يتبع مدير الصندوق نهجاً مدروساً لمراقبة وتحديد ورصد وإدارة المخاطر
التشغيلية المرتبطة باإلدارة اليومية والصيانة لمحفظة الصندوق العقارية .وتجري عمليات المراجعة
الداخلية للحسابات بصورة دورية الستعراض االمتثال للعمليات ،وتحديد وتصحيح أي ثغرات في
اإلجراءات .وقد وضعت خطة الستمرارية األعمال للتخفيف من مخاطر استمرار األعمال الناجمة عن
االنقطاع أو الخسائر الكارثية .كما يقوم مدير الصندوق بانتظام بمراقبة أداء مقدمي الخدمات.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة لها أبعاد كثيرة مثل عدم
القدرة على الوفاء بااللتزامات اإليجارية أو
الخروج من العقارات وفقاً لالتفاق التعاقدي.

يمثل التدفق النقدي المتولد من تشغيل المحفظة العقارية المصدر الرئيسي للسيولة المستخدمة
لتسديد الفوائد الدورية المترتبة عن التمويل والمصروفات العامة واإلدارية للصندوق .ولذلك،
يحرص مدير الصندوق على وجود أموال كافية لسداد جميع االلتزامات في الوقت المناسب
فعالة من حيث التكلفة .إضافة إلى ذلك ،يقوم مدير الصندوق بربط المبالغ المالية الزائدة
وبطريقة ّ
بودائع قصيرة األجل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة النقد .وقد يؤثر انخفاض السيولة في سوق
العقارات على التقييمات.

المخاطر التنظيمية

يعمل الصندوق ضمن المبادئ التوجيهية
والضوابط على النحو المبين في اللوائح ذات
الصلة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
ويمكن أن يكون هناك مزيد من المخاطر
التنظيمية المتعلقة بسوق العقارات أو
السياسة العامة.

فعاال لمراقبة ورصد المتطلبات التنظيمية في كل األنشطة المتعلقة
اتبع مدير الصندوق نهجاً
ً
بإدارة الصندوق مثل المطابقة وااللتزام وإدارة المخاطر والتي تهدف إلى ترسيخ و تأكيد وجود
ضوابط مناسبة لتجنب عدم االلتزام.

المخاطر القانونية

المخاطر التي تنطوي عليها الترتيبات القانونية
والعقود واالتفاقات وااللتزامات.

لدي مدير الصندوق إدارات وأقسام متخصصة في الشؤون القانونية وااللتزام ،وهذه اإلدارات
تتولى مسؤولية التوجيه واالرشاد لضمان التقيد بجميع المسائل التنظيمية والمسائل المتعلقة
بالمطابقة وااللتزام .وفيما يتعلق بالدعاوى القانونية ،قد يكون ألي حكم قضائي تأثيراً سلبياً على
الصندوق.

مخاطر الجرائم المعلوماتية

الجرائم اإللكترونية مثل حوادث األمن
السيبراني ويتضمن أي حدث قد يؤثر سلباً أو
يهدد سرية وسالمة و/أو توافر موارد
المعلومات الخاصة بالشركة مما قد يسبب
خسائر مادية.

فضال عن
اتخذ مدير الصندوق اإلجراءات والتدابير الالزمة للرصد والحد من هذه المخاطر ،ولكن
ً
شمولية هذه التدابير ،إال أنها ال تضمن عدم تأثر النتائج المالية بصورة سلبية في حال حدوث أي من
االنتهاكات أو االختراقات لألنظمة والحسابات ال سمح الله.

مخاطر التقييم

التعارض بشكل ملحوظ مع أسعار السوق
الفعلية.

مقيمين
معد من قبل
ٍ
يقوم مدير الصندوق بتقييم األصول العقارية للصندوق استناداً إلى تقييم
ّ
للمقيمين المعتمدين ،ويؤخذ بمتوسط قيمتي
معتمدين من قبل الهيئة السعودية
مستقلين
ّ
ّ
ّ
مقيم ثالث.
التقييمين ،أما في حال وجود اختالف كبير بين القيمتين ،سيقوم مدير الصندوق بتعيين ّ

األموال

مخاطر التأخر في توظيف األموال في األصول
الجيدة.

عال.
هذا النوع من المخاطر غير وارد
ً
حاليا نظر ًا ألن مدير الصندوق قد قام بتوظيف رأس المال ف ً
مستقبال إلى مخاطر التوظيف و/أو إعادة
ومع ذلك ،قد تؤدي أي إجراءات إلعادة توازن المحفظة
ً
االستثمار.

المخاطر العامة المتعلقة
بفئة الصناديق العقارية
المتداولة (ريت)

تتضمن المخاطر العامة لفئة األصول ،وتشمل
على سبيل المثال تقلب سعر السهم،
والتفاوت المحتمل بين صافي قيمة األصول
وسعر السهم في السوق ،واالنخفاض
المحتمل في سعر السهم ومخاطر السيولة.

قد يتأثر سعر السوق للوحدات بالتغيرات في ظروف السوق العامة والتقلبات في أسواق األوراق
المالية والعديد من العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة مدير الصندوق.

التخارج من إحدى العقارات بأقل من تكلفة االستحواذ (شاملة التكلفة الناشئة عن االستحواذ) قد
يخفض العوائد المتوقعة على المستثمرين.

مخاطر توظيف
وإعادة االستثمار
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الوصف

التقييم

المخاطرًالرئيسية
القيود المرتبطة باألوبئة

يمكن أن يؤثر خطر حدوث موجات جديدة من
العدوى سلباً على االقتصاد الكلي.

يدرك مدير الصندوق أن ظهور إصابات جديدة من فيروس كورنا تلوح في األفق من جميع جوانب
االقتصاد .ومع ذلك ،منذ بداية الوباء تم تحقيق المزيد من المرونة.

مخاطر إدارة العقارات

مخاطر انخفاض الدخل (أي العائد على
االستثمار) بسبب إدارة الممتلكات بطريقة
فعالة ،مما قد يؤدي إلى
غير مالئمة أو غير ّ
ارتفاع معدالت الشغور ونفقات التشغيل
وانخفاض اإليرادات من اإليجار ,إلخ.

يدرك مدير الصندوق أن اإلدارة ضرورية للنجاح في االستثمار العقاري ،وبالتالي للتخفيف من هذه
المخاطر ،يجب االستعانة بمديري عقارات مؤهلين وذوي خبرة .وبهذا الصدد ،يجب تحديد األدوار
والمسؤوليات بوضوح واالتفاق عليها من خالل الوثائق القانونية ،مثل االتفاقيات والعقود وما
إلى ذلك .أيضاً ،نفذ مدير الصندوق العمليات الالزمة للتخفيف من أوجه القصور المتعلقة بإدارة
الممتلكات.

المخاطر المتعلقة
بالتضخم و قضايا سلسلة
التوريد

من المرجح أن تؤدي االضطرابات في
سلسلة اإلنتاج والتوريد إلى مستوى غير
متوقع من التضخم.

بينما يعتبر التضخم عامل خطر ،إال أن هناك بعض التدابير التي تحد من التضخم من خالل زيادة
بناء على البيانات التاريخية ،توفر صناديق االستثمار العقارية
أسعار اإليجارات في عقود اإليجارً .
حماية معقولة ضد التضخم ألن اإليجارات ليست ثابتة مثل المعدالت األخرى.

قامت دول عدة بالتنازل عن القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء أو بتخفيفها بشكل ملحوظ.
وتشير التوقعات إلى أن مزيداً من الدول ستتبع هذه الموجة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

قد يؤدي التخفيف من القيود الوبائية إلى تخفيف بعض االضطرابات في سلسلة التوريد التي
سببا للتضخم.
كانت ً
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اقتصاد المملكة العربية السعودية

االستهالك العام

تمتلك المملكة العربية السعودية ما يقدر بـ  %15من احتياطيات النفط المؤكدة في
العالم كما أنها تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مما
العبا مؤثراً في المنطقة والعالم.
يجعلها
ً

شكل االستهالك العام للمملكة العربية السعودية نسبة  %21.8من الناتج المحلي
اإلجمالي االسمي في سبتمبر  ، 2021مقارنة بـ  %25.1في الربع السابق .بلغ
متوسط حصة االستهالك العام في المملكة العربية السعودية من نسبة الناتج
المحلي اإلجمالي االسمي  %22.4من مارس  2003إلى سبتمبر .2021

تجذب المملكة العربية السعودية اهتماماً دولياً نظر ًا للتحول االجتماعي واالقتصادي
السريع الذي تشهده وذلك كجزء من مخطط التنمية لرؤية  .2030بعد االنكماش الحاد
في عام  ،2020من المتوقع أن ينمو االقتصاد بعد اتفاق أعضاء أوبك +تحديد
مستويات اإلنتاج حتى ديسمبر  ،2021لينتعش بشكل كبير في عام  2022مع انتهاء
اتفاق خفض اإلنتاج .في حين تستمر القطاعات غير النفطية في النمو ،في الوقت
عامال أساسياً في تخفيف القيود االحترازية ،مما
الذي أصبحت فيه جرعات لقاح كورونا
ً
يعكس زيادة االستهالك المحلي ،واالستئناف التدريجي للحج والعمرة ،وزيادة اإلنفاق
الرأسمالي المحلي المشار إليه من خالل استراتيجية االستثمار الوطنية ،والتي تستهدف
رفع صافي تدفقات االستثمار إلى  12تريليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر
القادمة.

نسبةًاالستهلكًالعامًمنًالناتجًالمحليًاإلجمالي

الناتج اإلجمالي المحلي
نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة  %3.3في عام
مدفوعا باالنتعاش
 2021مقارنة بانخفاض قدره  %4.1في عام  .2020وكان النمو
ً
االقتصادي بعد جائحة كورونا من خالل نمو األنشطة غير النفطية بنسبة  .%6.6كما
زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة  ،%1.5ونمت األنشطة النفطية بنسبة .%0.2
في حين تتوقع الحكومة أن يتسارع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  %7.4في
عام  .2022وكانت الدوافع االساسية للتوقعات هي استمرار تنفيذ خطط رؤية ،2030
والمشاريع الضخمة واإلنفاق المحلي من قبل صندوق االستثمارات العامة إلى جانب
ارتفاع إنتاج النفط لدعم التعافي في القطاع المحلي غير النفطي.

مؤشر أسعار المستهلك
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة  %1.2في يناير  2022على أساس سنوي .وجاء
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مدعوماً بشكل أساسي بالزيادة في أسعار النقل (+
 )%4.9واألغذية والمشروبات ( .)%2.0 +ارتفعت أسعار النقل بشكل رئيسي نتيجة
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة .%34.5

التضخم
نما معدل التضخم إلى  %1.2في يناير  2022وذلك بسبب تكاليف النقل والغذاء .حيث
سجلت مجموعة األغذية والمشروبات (التي لها وزن  %19في مؤشر أسعار المستهلك
العام) ارتفاعاً إلى  %2.1مقارنة بـ  %1.1في ديسمبر ،في حين تباطأ النمو في أسعار
النقل إلى  %4.9من  %7.2في ديسمبر  ،2021ومن المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل
طفيف في الربع األول من عام  2022على أساس سنوي ،بسبب التحسن المستمر في
الطلب المحلي وارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم.

االستهالك الخاص
شكل االستهالك الخاص للمملكة العربية السعودية نسبة  %40.0من الناتج المحلي
اإلجمالي االسمي في سبتمبر مقارنة  %43.2على أساس ربع سنوي .ونمت حصة
االستهالك الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في السنوات األخيرة ،حيث
بلغت  %32.9من مارس  2003إلى سبتمبر .2021

نسبةًاالستهلكًالخاصًمنًالناتجًالمحليًاإلجمالي
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رؤية المملكة العربية السعودية 2030
رؤية المملكة العربية السعودية  "2030هي مخطط اقتصادي طويل األجل للمملكة
العربية السعودية ،يدرك أن االقتصاد المتنوع واإلنتاج المرتفع واالستثمار في رأس
المال البشري هي أمور ضرورية لتحقيق النمو .وتهدف رؤية  2030إلى خلق فرص نمو
في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد بمساعدة برامج ومبادرات مختلفة.
أطلق صندوق االستثمارات العامة برنامج تحقيق الرؤية  2025-2021حيث سيستثمر
سنويا ،وسيساهم
صندوق االستثمارات العامة ما ال يقل عن  40مليار دوالر أمريكي
ً
بمبلغ  320مليار دوالر أمريكي في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ،وسيزيد حجم
األصول تحت اإلدارة إلى أكثر من  1.07تريليون دوالر أمريكي ،ليتيح  1.8مليون وظيفة
مباشرة وغير مباشرة بحلول نهاية العام .2025
في يناير  ،2022استضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر معادن المستقبل،
والذي ركز على تنمية الموارد المعدنية الغنية للدرع العربي الواقعة في األجزاء الغربية
تقدر الموارد الغير مستغلة بنحو 1.3
والوسطى من المملكة العربية السعودية ،حيث ّ
تريليون دوالر أمريكي .يهدف المؤتمر إلى إنشاء صناعة تعدين حديثة من خالل تسليط
الضوء على الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030تم التخطيط
إلصالحات هيكلية كبيرة في قطاع التعدين ،بما في ذلك بناء قاعدة بيانات للموارد
المعدنية في المملكة ،ومراجعة إجراءات الترخيص ،واالستثمار في البنية التحتية،
واستثمارات القطاع الخاص ،وتطوير طرق التمويل ،وتشكيل شراكات دولية لزيادة
مساهمة القطاع السنوية في الناتج المحلي اإلجمالي من  17مليار دوالر أمريكي إلى
 64مليار دوالر أمريكي بحلول عام .2030

تقرير ديسمبر 2021

نظرة عامة على قطاع العقارات
الرياض ,جدة ,الدمام
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السوق العقاري في الرياض

تقييم التوريد

قطاع الضيافة

سجلت معدالت اإلشغال ارتفعاً بنسبة  %8منذ بداية العام  2021وحتى
شهر نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدعومة بانطالق
نظرا الستقرار
موسم الرياض وانتعاش األنشطة السياحية في المدينة.
ً
أمريكيا ،أدى ارتفاع معدل
دوالرا
متوسط السعر اليومي ) (ADRعند 144
ً
ً
اإلشغال إلى زيادة اإليرادات لكل غرفة متاحة ) (RevPARلتصل إلى 81
ً
انتعاشا
أمريكيا ( %16 +على أساس سنوي) .تتوقع قطاعات الضيافة
دوالرا
ً
ً
تدريجيا على المدى القصير ،وذلك بسبب مزيج من الترويج لقطاع السياحة
ً
عتبارا
على مستوى العالم ومواسم الترفيه القادمة في جميع أنحاء البالد .ا ً
من نوفمبر  ،2021قد بلغ إجمالي المعروض من الفنادق عالية الجودة
حاليا ،من المتوقع أن يزداد
 20،000غرفة .عند احتساب العقارات قيد اإلنشاء ً
المعروض الفندقي من خالل تسليم  4،000مفتاح إضافي في عام 2022
وذلك بافتراض عدم حدوث مزيد من التأخير.

أداءًقطاعًالتجزئةً -نسبةًاإلشغالًواإليجار

مراكز التسوق المحلية
 -3%على أساس سنوي

235
الف متر
مربع

3.2
مليون
متر مربع

القطاع السكني

تغيير مؤشر األداء الرئيسي مقارنة بالعام الماضي حتى تاريخ  21نوفمبر

اإليرادات لكل غرفة متاحة
 81دوالر امريكي

إجمالي المعروض

ارتفع متوسط أسعار البيع بالقطاع السكني في الرياض بنسبة  %6في عام
 ،2021بينما ارتفع متوسط أسعار اإليجارات بنسبة  .%1ساعدت رؤية
الحكومة في تحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي يجذب القوى العاملة
بشكل مستمر إلى العاصمة مما يبعث التفاؤل على صعيد القطاع
السكني .تشتمل معظم المعروضات القادمة في العاصمة على مشاريع
رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة .ومن المتوقع أن يتم إتاحة 49,000
وحدة خالل العام  ،2022أي ما يعادل  %3.2من العرض الحالي .يقدر
المعروض السكني الحالي في الرياض بإجمالي  1.3مليون وحدة مع
شهرا الماضية.
استكمال  31ألف وحدة سكنية خالل الـ 12
ً

قامت الحكومة تدريجياً خالل عام  2021بتخفيف اإلجراءات االحترازية
تزامناً مع توسع حملة جرعات اللقاح بشكل كبير في انحاء المملكة.
ومع ذلك ،أدى ظهور متحور أوميكرون في نهاية عام  2021إلى
إعادة بعض القيود والتي كانت بمثابة عائق أمام قطاع التجزئة .في
جديدا
ترخيصا
الربع الثاني من عام  2021منحت الحكومة 174
ً
ً
للشركات األجنبية للقيام بمشاريع استثمارية في قطاع التجزئة
والتجارة اإللكترونية .كما وارتفع متوسط إيجارات مراكز التسوق
اعتبارا من الربع الرابع
اإلقليمية الكبيرة بنسبة  %1على أساس سنوي
ً
من عام  ،2021بينما سجلت مراكز التسوق اإلقليمية انخفضاً بنسبة
 .%3كما ارتفع معدل الشغور إلى .%21وبلغ المعروض الحالي 3.2
مليون متر مربع من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير لقطاع البيع
بالتجزئة في حين أنه من المتوقع أن يتم توفير  235،000متر مربع في
نظرا للوضع االقتصادي المتقلب باإلضافة
عام  ،2022وذلك
ً
مستويات العرض .ومن المتوقع أن يظل السوق متحيزاً لصالح
المستأجرين مما قد يؤدي إلى ممارسة المزيد من الضغوطات على
مالكي العقارات القديمة.

اداءًالقطاعًالسكني
الشقق السكنية
 +1%على أساس
سنوي

 49الف
وحدة

عمليات التسليم
المتوقعة خالل 2022
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االشغال
%8

متوسط السعر اليومي
144دوالر امريكي

قطاع التجزئة

مراكز التسوق اإلقليمي
 +1%على أساس سنوي

عمليات التسليم
المتوقعة خالل 2022

سيتم تسليم
 4،000مفتاح
بحلول عام 2022

 20,000مفتاح
معروض حالياً

الفلل السكنية
 +2.0%على أساس
سنوي

1.3
مليون
وحدة

إجمالي المعروض
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قطاع التعليم

JED

السوقًالعقاريًفيًجدة

4م
3م
3م
2م
2م
1م

عدد الطالب (مليون)

ما يزال قطاع التعليم أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى باهتمام
وتركيز كبيرين من حكومة المملكة العربية السعودية ،حيث حظي
بأعلى نصيب من اإلنفاق الحكومي على مر السنوات الخمس الماضية
عدا عامين .في عام  ،2020تأثر قطاع التعليم بشكل كبير بسبب
جائحة كورونا وتحولت المؤسسات التعليمية إلى التعليم عن بعد
سلبا على نتائجها
وقدمت خصومات على الرسوم الدراسية ،مما أثر
ً
المالية .في حين أنه قد بدء تنفيذ خطط العودة بشكل طبيعي
للدراسة حضورياً للسنة الدراسية التي تبدأ في سبتمبر  ،2021وتزامناً
مع ذلك من المتوقع عودة الرسوم الدراسية إلى مستويات ما قبل
الوباء تدريجياً  ،مما يشير إلى أن القطاع يستعد للتعافي في العام
الدراسي  .2022-2021تبلغ ميزانية الحكومة المخصصة للتعليم 185
مليار ريال لعام  2022وسيكون اإلنفاق متماشياً مع التخطيط طويل
األجل المتوافق مع أهداف رؤية  .2030وسينصب التركيز على توسيع
برامج التلمذة الصناعية وتعزيز القدرات البحثية في مراحل التعليم
العالي .في مارس  ،2022أفادت وزارة الصحة أن معدالت التطعيم
عاما فأكثر وصلت إلى  .%99في غضون ذلك،
بين الطالب من سن ً 12
اعتبارا من
بلغت معدالت التطعيم بين المعلمين  %96في المملكة
ً
وفقا لمنظمة اليونسكو.
ً
ديسمبر ،2021

قطاعًالتعليمً -طلبًالصفً 12-1حسبًنوعًالمدرسة

1م
م
البنين

مدارس دولية

البنات

مدارس خاصة

مدارس حكومية

أداءًقطاعًالتجزئةً -نسبةًاإلشغالًواإليجار

قطاع التجزئة

تماشياً مع الصيحات التي نشهدها عالمياً  ،تعمل بعض مراكز البيع بالتجزئة
في المملكة على تطوير عروض المأكوالت والمشروبات لديها لخلق تجربة
اجتماعية فريدة لزوارها .عند مقارنتها بالمراكز التقليدية ،تحظى المراكز
فضال عن زيادة اإلنفاق االستهالكي.
الجديدة بزيادة عالية في اإلقبال
ً
سجلت مساحات البيع بالتجزئة الجديدة التي تمت إتاحتها خالل عام 2021
اعتبارا من الربع الرابع
ارتفاعاً عن العام السابق لتصل إلى  195,000متر مربع
ً
من عام  ،2021في حين انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق اإلقليمية
الكبرى ومراكز التسوق اإلقليمية بنسبة  %9و  %7على التوالي .وارتفع
معدل الشغور إلى  .%13بلغ المعروض من مساحات التجزئة المتاحة للتأجير
في جدة  1.7مليون متر مربع ،ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار  94ألف متر
مربع بنهاية عام .2022

مراكز التسوق المحلية
-7%
على أساس سنوي

 94الف
متر مربع

عمليات التسليم
المتوقعة خالل 2022

القطاع المكتبي

لكل من مكاتب
في الربع الرابع من عام  ،2021ارتفع متوسط اإليجار ٍ
الدرجة أ و ب بنسبة  %2و  %8على التوالي على أساس سنوي.
وذلك بسبب محدودية المساحات المكتبية المعروضة من الدرجة
األولى إضافة إلى الطلب المتزايد ،ال سيما من الجهات الحكومية
والجهات التابعة لها حيث بلغ متوسط اإليجار لمكاتب الدرجة األولى
سنويا .انخفض معدل الشواغر في
 1،036ريال سعودي للمتر المربع
ً
المدينة بنسبة  %5على أساس سنوي ليصل إلى .%13بلغ إجمالي
المعروض من المكاتب  1.1مليون متر مربع كما في الربع الرابع من
عام  .2021ومن المتوقع أن يزداد العرض بمقدار  56ألف متر مربع
بنهاية عام .2022

1.7
مليون
متر مربع
إجمالي المعروض

أداء القطاع المكتبي  -نسبة اإلشغال واإليجار

 56الف
متر مربع

عمليات التسليم
المتوقعة خالل 2022

الدرجة الثانية
%2+
على أساس سنوي
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مراكز التسوق اإلقليمية
-9%
على أساس سنوي

1.1
مليون
متر مربع
إجمالي المعروض

الدرجة األولى
%8+
على أساس سنوي

تقرير ديسمبر 2021
السوق العقاري في الدمام
قطاع التجزئة

أداءًقطاعًالتجزئةً -نسبةًاإلشغالًواإليجار

تراجعت جميع قطاعات سوق التجزئة في الدمام حيث انخفض متوسط
أسعار اإليجارات بنسبة  %2على أساس سنوي لكل من مراكز التسوق
اإلقليمية و مراكز التسوق اإلقليمية الكبرى.
مستقرا عند  %11حيث يعتبر
في حين ظل معدل الشواغر في الدمام
ً
السوق الوحيد الذي لم يشهد أي تغيير في معدل الشغور خالل الربع الرابع مراكز التسوق اإلقليمية
-2%
من عام  .2021بلغ المعروض من مساحات البيع بالتجزئة  1.2مليون متر
على أساس سنوي
مربع بحلول نهاية عام  ،2022ومن المتوقع إتاحة مساحات جديدة تقدر بـ
 175,000متر مربع.
175
الف متر
مربع
عمليات التسليم
المتوقعة خالل 2022
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مراكز التسوق اإلقليمية الكبرى
-2%
على أساس سنوي

1.2
مليون
متر مربع

إجمالي المعروض
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قطاع الترفيه
بعد اإلعالن عن رؤية المملكة العربية السعودية  2030في عام ،2016
اكتسب قطاع الترفيه مكانة بارزة في التحول االقتصادي للمملكة .حيث
تهدف رؤية  2030إلى زيادة معدل إنفاق األسرة على األنشطة الثقافية
والترفيهية داخل المملكة من  %2.9إلى  ،%6.0من المتوقع أن تنهض
صناعة الترفيه السعودية بمعدل  %47.65لتصل إلى  1,170.72مليون
دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2030مقارنة بـ  23.77مليون دوالر أمريكي
أساسيا في دفع عجلة
دورا
ً
في عام  .2020لعبت الحكومة السعودية ً
نمو قطاع الترفيه من خالل تأسيس الهيئة العامة للترفيه والتي تم
إنشاؤها تحت إشراف صندوق االستثمارات العامة ،باإلضافة إلى ذلك
من المتوقع أن يساعد تدشين التأشيرة السياحية الجديدة في نمو
قطاع الترفيه.
وتثق المملكة العربية السعودية في قطاع الترفيه لديها حيث أنها
تعتزم استثمار  64مليار دوالر لتحويل البالد إلى وجهة سياحية من
الدرجة األولى وجعلها الوجهة األولى لدور السينما في الشرق األوسط،
حيث يعتبر هذا التوجه جزء بسيط من خطة تخفيف اعتماد االقتصاد على
النفط .بحلول عام ُ ،2030يتوقع افتتاح أكثر من  350دار سينما و 2,500
شاشة .حيث تم ترخيص  11مشغل للسينما في السنوات الثالث
الماضية منهم  9مشغلين دوليين ،لتشغيل دور السينما في جميع أنحاء
المملكة .حتى سبتمبر  ،2021تعمل أكثر من  34دار سينما في 12
مدينة بكامل طاقتها ،بإجمالي عدد  342شاشة وأكثر من 35،000
مقعد.
بسبب جائحة كورونا ،شهدت صناعة الترفيه في المملكة العربية
انخفاضا في إيراداتها .من أجل احتواء انتشار الوباء ،علقت
ً
السعودية
العديد من المتنزهات الترفيهية أنشطتها عدة مرات .ومع ذلك ،من
قريبا .حيث أدى نمو قطاع الترفيه
المتوقع أن تنتعش صناعة الترفيه
ً
إلى تحوالت كبيرة في المشهد العقاري والبيئة المرتبطة به .وأدت
الزيادة في الطلب على التجارب المبتكرة إلى ظهور مساحات ترفيهية
فريدة تختلف عن المدن الترفيهية وأماكن األلعاب المائية التقليدية.
وتقدم المملكة اآلن مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة التي تضم
مجمعات رياضية وحدائق ترفيهية ونباتية وصيحات جديدة في عالم
األطعمة والمشروبات.
سينطلق في الرياض المعرض السعودي للترفيه والتسلية ،والذي يعتبر
أول حدث من نوعه في المملكة لقطاع الترفيه والتسلية ،في الفترة من
 16إلى  18مايو  .2022يوفر المعرض منصة للمشغلين اإلقليميين
والدوليين لعرض المنتجات والخدمات لجهات رائدة في مجال صناعة
الترفيه.

المصادر :وزارة المالية؛ الهيئة العام لإلحصاء؛ أرقام www.CEIC.com؛ www.zawya.com؛ السياحة  -الثقافة  -الترفيه  -استثمر في السعودية ؛ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ رؤية  - 2030حول | استثمر في السعودية
www.oxfordbusinessgroup.com؛ استعراض سوق العقارات في المملكة العربية السعودية | نايت فرانك سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الثاني  .2021؛ تقرير ميزانية KPMGلعام  2022؛ تقرير سوق الترفيه والتسلية
في المملكة العربية السعودية I 2021األبحاث واألسواق ؛ اإليكونوميست .آفاق سوق العقارات في المملكة العربية السعودية I CBRE؛ www.saudientertainmentexpo.com.
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مدير الصندوق
الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية ("سدكو كابيتال").
البرج الجنوبي – الطابق الثاني
أسواق البحر األحمر
بين البوابة  7والبوابة 8
ص.ب  13396جدة 21493
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 690 6555 :
فاكس+966 12 690 6599 :
الموقع االلكترونيwww.sedcocapital.com :
البريد االلكترونيinfo@sedcocapital.com :
الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية (سدكو كابيتال) هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  4030194994ومرخصة
كـ "مؤسسة سوق مالية" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  11157-37بتاريخ  1430/04/23هـ (الموافق 2009/04/19م) لمزاولة نشاط التعامل
والحفظ وإدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق/إدارة االستثمارات والترتيب وتقديم المشورة.

أمين الحفظ
شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود ،2 :الطابق 20
طريق الملك فهد ،العليا
ص.ب ،66333 :الرياض 11576
المملكة العربية السعودية
قام الصندوق بتعيين أمين الحفظ لالحتفاظ بملكية أصول الصندوق ،وتم تسجيل ملكية األصول باسم شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها من قبل أمين
الحفظ ألجل الفصل بين ملكية األصول المملوكة من قبل الصندوق وتلك المملوكة من قبل أمين الحفظ.
مسؤوليات أمين الحفظ :
• حفظ أصول الصندوق التي يديرها مدير الصندوق
• فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم الصندوق وايداع جميع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب
• فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين وتسجيل األصول العقارية باسم شركة تابعة ألمين الحفظ.

المحاسب القانوني
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
مركز زهران لألعمال
شارع األمير سلطان
ص.ب  55078جدة 21534
المملكة العربية السعودية
بيان حول رأي المحاسب القانوني" :لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق سدكو كابيتال ريت ("الصندوق") المدار من قبل شركة سدكو كابيتال ("مدير
الصندوق") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2021م ،وقوائم الدخل الشامل ،والتغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي
الوحدات ،والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما في  31ديسمبر 2021م ،وأدائه المالي
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين".
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تقريرًالصندوقًمتاحًعندًالطلبًوبدونًمقابل
•
•
•
•
•
•

ال توجد معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية.
الصندوق ال يستثمر في صناديق أخرى.
باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير ،ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق.
ال توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها الئحة صناديق االستثمار.
باستثناء ما تم ذكره في هذا التقرير ،ال يوجد تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق.
أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء عن الرسوم أو تخفيضها :ال ينطبق

إخلءًالمسؤولية
ال يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة أو توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة في الصندوق بأي طريقة ،كما يجب أال يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس
إبرام أي عقد ّأياً كان .أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافز إلبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك.
ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام كاملة واألخذ باستشارة مستشار استثماري مؤهل بمدى تناسب هذا الصندوق كفرصة استثمارية
قبل اتخاذ أي قرار استثماري .حيث ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر ،وقد ال يناسب جميع المستثمرين .ومن ثم يجب على المستثمرين
المحتملين أن يكون لديهم االستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق.
تم إعداد هذه الوثيقة باستخدام بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة .إن مدير الصندوق يخلي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج
عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ذلك .ولهذا يرجى االطالع على الشروط واألحكام بما في ذلك ودون تحديد المخاطر الرئيسية.
المنطوية على االستثمار في الصندوق حيث إن من المحتمل أال يتحقق أي من توقعات مالية مستقبلية .وال يعتبر األداء السابق ضماً نا للنتائج المستقبلية .فقد
أيضا ،وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت بالسلب على
تنخفض قيمة الوحدات ،وتوزيعات األرباح ،وأسعار الصناديق وعمالتها ،كما يمكن أن ترتفع ً
قيمة األوراق المالية أو أسعارها أو دخلها .وفيما يتعلق باألوراق المالية غير السائلة ،فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة المالية أو تحقيق أرباح
منها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها ،وقد يتم تطبيق رسوم  /مصاريف إضافية .وقد يتذبذب دخل توزيعات األرباح
كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات األرباح .يعد االستثمار في الصندوق إقرار من المستثمر باطالعه على شروط واحكام الصندوق
وقبوله بها.
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لمزيد من المعلومات

+966 12 690 6555

+966 12 690 6599

ص.ب 13396 .جدة 21493
المملكة العربية السعودية
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الـقـوائـم الــمــالــيـــة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
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ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر۲۰۲۱م
ﻣﻊ
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
اﻟﻔﮭرس
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

اﻟﺻﻔﺣﺎت
٤–۱

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات

۷

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

۸

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

۳۰ – ۹

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

KPMG Professional Services
Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P.O. Box ٥٥۰۷۸
Jeddah ۲۱٥۳٤
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲

ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص.ب ٥٥۰۷۸
ﺟـده ۲۱٥۳٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺳﺟل ﺗﺟﺎري رﻗم ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲

Headquarters in Riyadh

اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺎﻟﻛﻲ وﺣدات ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت )"اﻟﺻﻧدوق"( اﻟﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )"ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"(،
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة
إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ
ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،وأداﺋﮫ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن
اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً
ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻹﯾرادات:
اﻹﯾرادات:
ﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات  ۷۲.۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺷﻣﻠت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧطﺎق ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.
أﺧرى:
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻧﺷر ﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن واﻟزﯾﺎدات
اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ .وﺗﺗطﻠب ھذه اﻷرﺻدة ﺗﻌدﯾﻼت ﯾﺗم إﺟراؤھﺎ
ﻋﻠﻰ إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :۱٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر".

•
•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺛﺑﺎت إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
" :۱٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر".
ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺدارة
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻛﺗﻣﺎل ووﺟود ودﻗﺔ إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﯾرادات ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

& KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee. All rights reserved.

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،رأس ﻣﺎﻟﮫ ) (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً "ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون
ﻗﺎﻧوﻧﯾون" .و ھﻲ ﻋﺿو ﻏﯾر ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ،ﺷرﻛﺔ اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺿﻣﺎن .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤.

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺎﻟﻛﻲ وﺣدات ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت )ﯾﺗﺑﻊ(

أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻹﯾرادات )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻹﯾرادات )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﻌﺗﺑر إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧظرا ً
ﻟﺧطر ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺿواﺑط ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣرﯾف
اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﻣﺎﻟﯾﺔ،
إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة أو ﺗﺳﺟﯾل
ﻣﻌﺎﻣﻼت وھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل.

•

•
•
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:

إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت
إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﯾرادات ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد وﻟﺗﺣدﯾد أي ﺷروط إﯾﺟﺎر
ﻏﯾر ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن إﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر.
ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻹﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر وﺗوﻗﯾت إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ واﻛﺗﻣﺎل اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟﻺﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺗﺗﻛون إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘدرة
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق  ۱٫٦۳٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﻟﻠﺗﺣرﯾف اﻟﺟوھري ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن:
ﺳﻌودي.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً وﻣن ﺛم ﯾﺗم
اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﮭﺎ؛
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي ﺧﺳﺎﺋر • إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ
ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إن وﺟدت .وﻣﻊ
وﺿﻣﺎن أن ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب؛
ذﻟك ،ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ • ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼءﻣﺔ واﻛﺗﻣﺎل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾراﻋﯾﮭﺎ ﻣدﯾر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة.
اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣؤﺷر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ؛ و
• ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺟد ھﻧﺎﻟك
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ
ﻣؤﺷرات ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻧﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات
اﻟﺻﻧدوق ﺗﻘﯾﯾم ﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻛل ﺗﻘرﯾر .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﻣؤﺷرات ،ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ھذه اﻟﻌﻘﺎر.
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ أﻋدھﺎ ﻣﻘﯾِّﻣﯾنﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وﺗﻘﯾﯾم ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺧﺗﺻﯾن ،ﻣدى
ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻣؤﺷرات اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﻘوم
ﻣﻼءﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌدل
اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺧﺻم وﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻟﺧروج وإﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ
اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻹﺷﻐﺎل واﻟﺗﺻﻌﯾد
اﻟﺣﺻر ،ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻠف اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﺗﻐﯾرات أو اﻟظروف
اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻐﺎل واﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﻘدة وأﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻓﻘد
ﻟﻺدارة ﺑﺧﺻوص اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ،
ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر؛ و
ﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻷﻣر ﻛﺄﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ.
 ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

۲

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺎﻟﻛﻲ وﺣدات ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﺳﻧوي ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻧﮭﺎ ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎح ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ
ھذا.
وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻻ ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ذﻟك.
وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ،
وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻣﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ،إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺑﻼغ اﻷﻣر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ،واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدرة ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷروط وأﺣﻛﺎم
اﻟﺻﻧدوق ،وھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل
واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،أي ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ،ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب
ﻏش أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ
أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ
إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎً:
•

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

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق.

۳

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺎﻟﻛﻲ وﺣدات ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.

•

اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷﺄن
ﻗدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن
ﻧﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر
ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .وﺗﺳﺗﻧد اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ.
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﺻﻧدوق ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

•

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ،وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿﺎ ً ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.

ﻟﻘد أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﺷﺄن اﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت
)"اﻟﺻﻧدوق"(.
ﻛﻣﺎ زودﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﯾﻔﯾد ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،وأﺑﻠﻐﻧﺎھم
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻧﺎ ،وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،إذا
ﺗطﻠب ذﻟك.
وﻣن ﺿﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑﻼﻏﮭﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗ ُ َﻌد أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وﻧوﺿﺢ ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻧظﺎم أو ﻻﺋﺣﺔ
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋن اﻷﻣر ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻧرى ،ﻓﻲ ظروف ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،أن اﻷﻣر ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻷن
اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ أن ﺗﻔوق ﻓواﺋد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺑﻼغ.
ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧﺎﺻر أﺣﻣد اﻟﺷطﯾري
ﺗرﺧﯾص رﻗم ٤٥٤
ﺟدة ،ﻓﻲ  ۲۸ﻣﺎرس ۲۰۲۲م
اﻟﻣواﻓﻖ  ۲٥ﺷﻌﺑﺎن ۱٤٤۳ھـ

٤

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

۸
۹
۱٦

٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲
۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦
٥٬۱٦۹٬٤۷٦
۸٥۲٬۰۱٤
۹٥٬٥۷٦٬۰٥۸

۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸
۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸
٦٬۲٦۰٬۰٤۲
-٤۲٬۷٦٥٬۳۷۸

۱۰

۱٬٦۳۳٬۹٦٥٬۸٦۳

۱٬۰۰٥٬۳۷۳٬۲٦۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

۱٬۷۲۹٬٥٤۱٬۹۲۱

۱٬۰٤۸٬۱۳۸٬٦٤۱

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

۹٬۷٥۰٬۰۰۰
٤٬٥۰۰٬۰۰۰
۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥
۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱
-٤٬۱٤۱٬۹۲۹
۷٤٬۳۲۰٬۱۱٥

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

۱۲
۱۳
۱٤
۱٥
۱٦
۱۷

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك

۷٬٥۰۰٬۰۰۰
٦٬۹۱٥٬۰۸٥
۲٬۷٤٥٬۲۷۲
۳٬٥۲۲٬٤٦٤
۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۱٬٤٦۸٬٥۱۸
۲۳٬٤٥٤٬۷۰۹

٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲

٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷

٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات

۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤

٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹

۱۱۷٬٥۰۰٬۰۰۰

٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۸٫۸٤۸٦

۸٫۹٦٥۸

۱۷

وﺣدات ﻣﺻدرة )اﻟﻌدد(

۱۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة )ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

٤-۱۰

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ  ۲٤ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٥

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

اﻹﯾرادات
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
إﯾرادات ﻣن وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

۷۲٬۸۹۸٬۹٦۲
۱۱٬۳۱٤

٦۸٬۱۰٤٬۹۰۰
۳٬۲٥۰

۷۲٬۹۱۰٬۲۷٦

٦۸٬۱۰۸٬۱٥۰

 ۷و ۱۳

٥٬۸۳۰٬٥۱۸

٦٬۱٦۷٬٥۸٤

اﺳﺗﮭﻼك

۱۰

۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸

۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲

اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

۱۰

٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹

۳٬٤٥٥٬۹۳٦

ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ

۸

۲٤۹٬۸۳۲

۲٬۰۰۰٬۰۰۰

اﻟﻣﺻروﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﻣدﯾر اﻹداري وأﺗﻌﺎب اﻟﻣدﯾر اﻟﺷرﻋﻲ

ﺧﺳﺎرة ﻣن أدوات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة

۱٦

۱٬۲۳۱٬٤٥٤

۲٬۱۷۸٬٤۸۳

أﺗﻌﺎب وأﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

۱۷

۱۲٬٤۸۰٬۲۹۳

۱۸٬٤۹٥٬٦۸۹

ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت

۱۹

۱۲٬۲۱۳٬٥۹۷
۱۰۸٬۳٤۸٬۰٥۱

۱۰٬۰۰۲٬٦۸۰
٥۸٬۳۸٦٬۸۰٤

ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

)(۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥

۹٬۷۲۱٬۳٤٦

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

--

--

إﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﺧﺳﺎرة(  /اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥

۹٬۷۲۱٬۳٤٦

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ  ۲٤ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٦

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۰م

٥٦۱٬٥۲۳٬۸٤۹

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

۹٬۷۲۱٬۳٤٦

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (۱۲

)(۳۳٬۲۹٦٬۸۱٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

)(۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥

ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات:
إﺻدار اﻟوﺣدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (۱۲

٥۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰
)(۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ  ۲٤ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
۷

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
)(۳٥٬٤۳۷٬۷۷٥

ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

ﺗﺳوﯾﺎت ﻟـ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
۹٬۷۲۱٬۳٤٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أواﻟﺧﺳﺎرة
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸
٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹
۸٥۲٬۰۱٤
۲٤۹٬۸۳۲
٤۲٬۰۰٦٬٤۲۸

۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲
۳٬٤٥٥٬۹۳٦
۲٬۱۷۸٬٤۸۲
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۳٬٤٤۲٬۱۹٦

)(۱۱٬۸۳۰٬۹۲۰
۱٬۰۹۰٬٥٦٦
)(۲٬٤۱٥٬۰۸٥
۲٬۹۰٦٬۲٥۸
)(۳٬۰۰۷٬۳۹۸
۱۳٬۷٥۰٬٥٦۷
٤۲٬٥۰۰٬٤۱٦

)(۱۰٬۲۸٥٬۲۰٦
٤٬۲٦٦
۱٬۸٦۱٬٥۷۲
٤٤٤٬٦۷٤
)(۸۷٥٬۱۱۲
)(۱٬٥۱۱٬۱۰۷
۲۳٬۰۸۱٬۲۸۳

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺷراء ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)-- (۳٤۰٬۷٦٥٬٦۲٥
)(٤٬۹۷۷٬٦۰٥
)(٦٬۱٦٥٬۷۰۷
)(٤٬۹۷۷٬٦۰٥) (۳٤٦٬۹۳۱٬۳۳۲

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن إﺻدار اﻟوﺣدات اﻟﺟدﯾدة
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ) /اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰
)(۳٬٥٥۰٬۹٤۰
)(۳٥٬٥٥۰٬۰۰۰
۳٤٥٬۸۹۹٬۰٦۰

--۳٬٦٤٤٬۸۱٦
)(۳٥٬٦۹٦٬۸۱٦
)(۳۲٬۰٥۲٬۰۰۰

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك

٤۱٬٤٦۸٬۱٤٤

)(۱۳٬۹٤۸٬۳۲۲

اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸

۳٤٬٥۳٤٬۰۲۰

اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲

۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ:
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ -ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ

۳۳٬۰۰۳٬٦۲٥
۳۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۰
۱۰

اﺳﺗﮭﻼك
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ

۸

۱۲

۱٤
۱۸

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ  ۲٤ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
۸

---

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱اﻟﺻﻧدوق وأﻧﺷطﺗﮫ
ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت )"اﻟﺻﻧدوق"( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻘﺎري ﻣﻐﻠﻖ ﻣﺗواﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮫ وﯾدار ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )"ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل" أو "ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"(،
إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ،ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻛﻲ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق.
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻺﺷراف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق.
ﺷرﻛﺔ ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ،ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ وﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗرﺧﯾص رﻗم
 ۳۷-۱۱۱٥۷ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ۱٤۳۰ھـ ،اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۹أﺑرﯾل ۲۰۰۹م ،ﺗدﯾر اﻟﺻﻧدوق .ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺑﻣزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( اﻟﺗﻌﺎﻣل؛
ب( اﻟﺗرﺗﯾب؛
ج( اﻹدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ؛
د( اﻻﺳﺗﺷﺎرات؛
ه( اﻟﺣﻔظ
ﯾﮭدف اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺷﻛل دوري ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣطورة اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣو ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات
ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ،أو ﺗطوﯾر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ أو ﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣن ﻣوﺟوداﺗﮫ
واﻟﻔﺎﺋض اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﺳﻌودي واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ  ٪۲٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾﻖ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ۱٦رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤۳۹ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ٤
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۷م( .ﻛﺎﻧت ﻣدة طرح اﻟوﺣدات ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻣن  ۲٤ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۸م إﻟﻰ  ۲۰ﻓﺑراﯾر ۲۰۱۸م .اﺷﺗرك ﻣﺎﻟﻛو
اﻟوﺣدات ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟطرح وﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘد ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق أﻧﺷطﺗﮫ ﻓﻲ  ۱أﺑرﯾل ۲۰۱۸م )"ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺄﺳﯾس"(.
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ۲۰۲۱م ،ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  ۸ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن
ﺻﻧدوق ﯾدﯾره ﻧﻔس ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق) .اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(۱۸
ﻣدة اﻟﺻﻧدوق ﺗﺳﻊ وﺗﺳﻌﯾن ) (۹۹ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ إدراج اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺗداول .ﯾﺟوز ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﺻﻧدوق ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )"اﻟﻼﺋﺣﺔ"( اﻟﺻﺎدرة ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘرار رﻗم
 ۱/۲۱۹/۲۰۰٦اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ۳ذو اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۲۷ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۲٤دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰٦م( ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس
ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ۲۰۲۱-۲۲-۲وﺗﺎرﯾﺦ ۱٤٤۲-۷-۱۲ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ۲۰۲۱-۲-۲٤م(  ,واﻟذي ﯾورد ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

۹

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدرة ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻣذﻛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .۳أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 .٤ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس اﻟﺻﻧدوق
ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎطﮫ )"ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط"( .ﯾﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﻟﻠﺻﻧدوق.

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة

ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث ﺗﻠك
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .أﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﺟري ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم إدراج اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
 .٥اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق إﺻدار أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه
اﻟﺗﻘدﯾرات .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات وأي ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﯾﺣدد ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻐرض اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر
ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ ھذه اﻟﻣوﺟودات .ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك ،إن وﺟدت ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

۱۰

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك
أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘﯾِّﻣﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗﻘدر ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻛﺑر.
ﯾﺳﺗﻧد ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻘﺎر .ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،ﺗﻘوم اﻹدارة أﯾﺿﺎ إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ،واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن
ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول ﻓﻲ اﻹﺷﻐﺎل وزﯾﺎدة اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻘدﯾري اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إذا زادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ،ﺑﺷﻛل اﺣﺗرازي ،ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺟودات أدواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:
• ﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر ﻣﻧﺣﺎز وﻣرﺟﺢ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛
• اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد؛ و
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻋم ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻣﺟﮭود ﻻ داﻋﻲ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
 .٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺗم ذﻛره ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) ،(۲۰ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ ﻧﻔس ﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق:

 ۱ -٦ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﺑﻐرض إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺧرى ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق دون أي ﻗﯾود .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻧﻘد ﻟدى
اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.

۱۱

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.٦

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲ -٦اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .ﺗﺷﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى.

اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  /ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﺑدون ﻣﻛون ﺗﻣوﯾل
ﺟوھري( ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧد ﻏﯾر اﻟﻣدرج ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة،
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮫ أو إﺻداره .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ
ھﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت

ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت
اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣﻧﮫ( إﻻ ﻋﻧد إطﻔﺎءه ،أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎء
ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،واﻟﺗﻲ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻧد إﻧﺷﺎء أﺻل ﺟدﯾد .ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎ ِو ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ.

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ

ﯾدﺧل اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻹدارة ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة؛ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن؛
وﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ .اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت أوﻟﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﯾﺗم ﻻﺣﻘًﺎ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻛﺎﺳب  /اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.

 ۳ -٦اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ھﻲ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎة إﻣﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﺎﺋد ﻣن ﺗﺄﺟﯾرھﺎ أو ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳب
رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎد أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أو ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو
ﻷﻏراض إدارﯾﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ُ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻻﺣﻘﺎ ً ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
وأي ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إن وﺟدت.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻐرض اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ
ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﻣﺗﻛﺑدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺎھز ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ
وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد أي ﻋﻘﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎري )واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد( ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.٦

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٤ -٦اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﻣوﺟودات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟذي ﺗزﯾد ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻧﺎﻗص ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎل ﻋﻛس اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل
ﺗﻘرﯾر .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء ،إذا ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺈﯾراد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.

 ٥ -٦ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى أوﻟﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.

 ٦ -٦ﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﯾﻛون
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﻓﻖ ﻣوارد ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺳداد ذﻟك اﻻﻟﺗزام ،وﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻘدﯾر
ﻣوﺛوق ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ .ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

 ۷ -٦اﻟﺗﻣوﯾل
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾل ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت )ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت( وﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾل
ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺗﻣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﯾﮫ ﺳﺣب ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﺗﺳﮭﯾل .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل
اﻟرﺳوم ﻟﺣﯾن إﺟراء اﻟﺳﺣب .إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳﺣب ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت،
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟرﺳوم ﻛدﻓﻌﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﯾﺗم إھﻼﻛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ.

 ۸ -٦إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻟﻌﻘد.

 ۹ -٦اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﺗﻌد اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
۱۳

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.٦

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰ -٦ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق.

 ۱۱ -٦إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻻت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات أو ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .إن "ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ" ھو اﻟﻣﻌدل اﻟذي
ﯾﺧﺻم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟـ:
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد ،ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
)ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات( أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت.

 ۱۲ -٦اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط
ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد .ﻻ ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎ أو ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﺗﻔﺳﯾرات ،وﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.

 ۱۳ -٦ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة ﻋن طرﯾﻖ ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻدرة.
 .۷أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى

أﺗﻌﺎب اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﻣدﯾر اﻹداري
ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﻣدﯾر اﻹداري ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۰٫۰٥و ٪۱ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻛل ﻧﺻف ﺳﻧﺔ.

أﺗﻌﺎب أداء
ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب اﻷداء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﺳﺑﮫ  ٪۲۰ﻣن أي ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋن ٪۷
ﺳﻧوﯾﺎ و ٪۱۰ﻣن أي رﺑﺢ رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻘﻖ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

أﺗﻌﺎب ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗﻼم رﺳوم ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٪۱٫۲٥ﻋن ﻛل ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺗم دﻓﻊ أﺗﻌﺎب
ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣﺟرد ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻌد ﺧﺻم أﺗﻌﺎب إﺟراءات اﻟﺑﻧك وأﺗﻌﺎب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺗﻌﺎب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل وﺗطﻔﺄ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻟﻘرض.
۱٤
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۷

أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى )ﯾﺗﺑﻊ(

أﺗﻌﺎب اﻟوﺳﺎطﺔ وأﺗﻌﺎب اﻻﺳﺗﺣواذ
ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب وﺳﺎطﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  ٪۲٫٥۰وأﺗﻌﺎب اﺳﺗﺣواذ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۰٫۷٥ﻣن ﺳﻌر اﻟﺷراء
 /ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ ﻷي ﻋﻘﺎر .ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ أﺗﻌﺎب اﻟوﺳﺎطﺔ واﻻﺳﺗﺣواذ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎر.

أﺗﻌﺎب اﻟﺣﻔظ
ﯾﺣﻖ ﻷﻣﯾن اﻟﺣﻔظ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب ﺣﻔظ ﺗﺻل إﻟﻰ  ۳۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ﻟﻣرة واﺣدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٪۰٫۰٤
ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣدث اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘل ﻋن  ۲۰۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي.

أﺗﻌﺎب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﻛﺎن ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺗﻘﺎﺿﻲ أﺗﻌﺎب ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي.

أﺗﻌﺎب ﻣرﻛز اﻹﯾداع
ﯾﺣﻖ ﻟﻣرﻛز اﻹﯾداع اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب ﻧظﯾر إﻧﺷﺎء ﺳﺟل ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ) ٥۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 ۲﷼ ﻋن ﻛل ﺣﺎﻣل وﺣده ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  ٥۰۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي( وﻧظﯾر إدارة ﺳﺟل ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات )٤۰۰٫۰۰۰
﷼ ﺳﻌودي( ﺳﻧوﯾﺎ ً.

أﺗﻌﺎب ﺗداول
ﯾﺣﻖ ﻟـ "ﺗداول" اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺳوم ﻟﻣرة واﺣدة ﻹدراج اﻟﺻﻧدوق ﯾﺳﺎوي  ٥۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ورﺳوم ﺳﻧوﯾﺔ
ﻗدرھﺎ  ٪۰٫۰۳ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺻﻧدوق ﻻﺳﺗﻣرار إدراج اﻟﺻﻧدوق.
 .۸إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

۳۰٬۷۸٤٬۷۷۹

۱۸٬۹٥۳٬۸٥۹

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

)(۳٬۲۸٤٬۰٥۳

)(۳٬۰۳٤٬۲۲۱

۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦

۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸

۱٥

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۸

إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۲۱م

۲۰۲۰م

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
اﻟﻣﺣﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

۳٬۰۳٤٬۲۲۱
۲٤۹٬۸۳۲

۱٬۰۳٤٬۲۲۱
۲٬۰۰۰٬۰۰۰

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر

۳٬۲۸٤٬۰٥۳

۳٬۰۳٤٬۲۲۱

 .۹ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ َ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﺗﺗﻛون اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﺄﻣﯾن ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً

۱٦

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

٥٬۰٦٦٬۰۳۱
۱۰۳٬٤٤٥

٦٬۱۳۳٬۷۳٦
۱۲٦٬۳۰٦

٥٬۱٦۹٬٤۷٦

٦٬۲٦۰٬۰٤۲

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۰اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:
)اﻻﻧﺧﻔﺎض( /
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗﻔﺎل

اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل

اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

اﻟﻧوع

اﻟﻣوﻗﻊ

ﻣرﻛز اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل )اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦

--

۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦

ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزﯾرة اﻟﺳﻛﻧﻲ

ﺳﻛﻧﻲ

اﻟرﯾﺎض

٦۷٬٦۰۲٬۰۰۹

٤٦٬۹۸۷

٦۷٬٦٤۸٬۹۹٦

ﺑﻧده ﺟدة

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰

--

۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰

ﺑﻧده اﻟرﯾﺎض

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰

--

۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰

ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

٦۳٬۳۸٦٬۲۷٦

۹٬۳۰٤

٦۳٬۳۹٥٬٥۸۰

ﻣرﻛز اﻟروﺿﺔ اﻟﺗﺟﺎري )اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰

--

۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰

)(۷٬۳۷۸٬٤٤٦

ﺑرج اﻟﺣﯾﺎة )اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰

--

٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰

)(۲٬۱٦۹٬۱٤۸

ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺳﻌودي اﻟﻔرﻧﺳﻲ

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤

--

۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤

)(۱٬۰۹۲٬۰٤۸

)(٤٤۷٬۸٦۳

ﺑﻧده اﻟرﯾﺎن

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰

--

٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰

)(۱٬۷۹۰٬۷۷۳

)(۷٤۷٬۸٦۳

)(٥٬٦۷۱٬٤۲۳

اﻟﺳﻧﺔ

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻗﻔﺎل اﻻﺳﺗﮭﻼك

ﻋﻛس ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻗﻔﺎل اﻧﺧﻔﺎض

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱٬۳۷۱٬۸۸۳

)(۹٥۳٬٤۰۰

۱٤۰٬۳۳۱٬۰۰۰

۱٤۰٬۳۳۱٬۰۰۰

--

--

٦٥٬٦٦۹٬۷٥۳

٦۹٬۳۲۰٬۰۰۰

--

--

۳۸٬۲٥۲٬۷۹٤

۳۹٬۳۲٥٬۰۰۰

--

۷٦٬٦٥۲٬۰۱۰

۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰

)(٥٬٤۱۰٬۳٥٤

٥۳٬۱۰۰٬۰۰۰

٥۳٬۱۰۰٬۰۰۰

۱٬٤٥۹٬۸٤۸

)(٦٬۳۹۳٬۷۰٦

۱۱۰٬۰٥۷٬۰۰۰

۱۱۰٬۰٥۷٬۰۰۰

--

)(۱۸٬۹۰۳٬۰٥۲

)(۱۸٬۹۰۳٬۰٥۲

۱۹٬٤۰۰٬۰۰۰

۱۹٬٤۰۰٬۰۰۰

--

--

۲٦٬۹۷۹٬۳۸۳

۲۸٬۰۸٥٬۰۰۰

--

--

٦۰٬۰۰٦٬۹٤٤

٦٥٬۱۷٥٬۰۰۰

)(۲٬۰۲۸٬۸۸۳

)(۷٬۷۰۰٬۳۰٦

)(٥۲۸٬۷٦٤

)(۱٬۹۷۹٬۲٤۳

--

)(۷٦۸٬۲۰٦

)(۲۷۹٬۰۰۰

)(۱٬۰٤۷٬۲۰٦

--

)(۱٬٥٥۰٬۰٤۰

)(٥٦۲٬۹٥۰

)(۲٬۱۱۲٬۹۹۰

--

--

)(۳٬٥۸۳٬٤۷٦

)(۱٬۳۰۱٬۷٥۰

)(٤٬۸۸٥٬۲۲٦

--

)(٥٬٤۱۰٬۳٥٤

)(۲٬٦۷۳٬۸٤۸

)(۱۰٬۰٥۲٬۲۹٤

)(۷٬۸٥۳٬٥٥٤

)(۷۸۷٬۸۰۰

)(۲٬۹٥٦٬۹٤۸
)(۱٬٥۳۹٬۹۱۱

--

)(۲٬٥۳۸٬٦۳٦

--

)(۱٬٤٥۰٬٤۷۹

اﻟﻘﯾﻣﺔ

)(۲٬۳۲٥٬۲۸۳

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﺣﻛﯾر ﺗﺎﯾم

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲

--

۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲

)(۱٬۰۷۲٬٤۱۷

)(٤٤۷٬۸٦۳

)(۱٬٥۲۰٬۲۸۰

--

--

--

۳۲٬٦۸٦٬٦٦۲

۳۳٬٦۰۰٬۰۰۰

أﺟدان ووك

ﺗﺟﺎري

اﻟﺧﺑر

۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥

--

۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥

)(۱۲٬٦٦۸٬۱۲۳

)(٦٬۳٥۷٬۳٤۹

)(۱۹٬۰۲٥٬٤۷۲

--

--

--

۳۳۷٬۲٤۹٬۲٤۳

۳٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰

ﺑﻧده اﻟدﻣﺎم )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

--

۷۰٬۱۷۰٬۹٥۸

۷۰٬۱۷۰٬۹٥۸

--

)(۳٬۳۸۱

)(۳٬۳۸۱

--

)(۳٬۸۸۲٬٥۷۷

)(۳٬۸۸۲٬٥۷۷

٦٦٬۲۸٥٬۰۰۰

٦٦٬۲۸٥٬۰۰۰

ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

٦۳٬۷۷٦٬۸٦۳

٦۳٬۷۷٦٬۸٦۳

--

)(۲٬۹۸۸

)(۲٬۹۸۸

--

)(۳٬٥۲۸٬۸۷٥

)(۳٬٥۲۸٬۸۷٥

٦۰٬۲٤٥٬۰۰۰

٦۰٬۲٤٥٬۰۰۰

اﻛﺳﺗرا اﻟدﻣﺎم )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

--

٥۲٬۹۸٤٬۱۸۱

٥۲٬۹۸٤٬۱۸۱

--

)(۱٬٦۸۳

)(۱٬٦۸۳

--

)(۲٬۹۳۲٬٤۹۸

)(۲٬۹۳۲٬٤۹۸

٥۰٬۰٥۰٬۰۰۰

٥۰٬۰٥۰٬۰۰۰

ﻋرﻗﺔ ﺑﻼزا )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

۹۳٬۹٥٥٬٦۱٤

۹۳٬۹٥٥٬٦۱٤

--

)(۲٬۷۹۰

)(۲٬۷۹۰

--

)(٥٬۲۰۰٬۳۲٤

)(٥٬۲۰۰٬۳۲٤

۸۸٬۷٥۲٬٥۰۰

۸۸٬۷٥۲٬٥۰۰

اﻟﺣﻣراء ﺑﻼزا )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

۷۱٬۳٤٦٬۰۳۲

۷۱٬۳٤٦٬۰۳۲

--

)(۱٬۷۷۰

)(۱٬۷۷۰

--

)(۳٬۹٤۹٬۲٦۲

)(۳٬۹٤۹٬۲٦۲

٦۷٬۳۹٥٬۰۰۰

٦۷٬۳۹٥٬۰۰۰

ﻣدرﺳﺔ دار اﻟﺑراءة )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

۱٦٥٬۸۰۷٬۱٤۰

۱٦٥٬۸۰۷٬۱٤۰

--

)(۱۰٬٤۷۰

)(۱۰٬٤۷۰

--

)(۹٬۱۷۱٬٦۷۰

)(۹٬۱۷۱٬٦۷۰

۱٥٦٬٦۲٥٬۰۰۰

۱٥٦٬٦۲٥٬۰۰۰

ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺞ )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

٥۸٬٤٥۷٬۲۷۳

٥۸٬٤٥۷٬۲۷۳

--

)(۲٬۳٥٥

)(۲٬۳٥٥

--

)(۳٬۲۳٤٬۹۱۸

)(۳٬۲۳٤٬۹۱۸

٥٥٬۲۲۰٬۰۰۰

٥٥٬۲۲۰٬۰۰۰

اﻣﺟﺎد ﻗرطﺑﺔ )اﻧظر(۷-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

--

۱۲۲٬۲۷۱٬۱۸۸

۱۲۲٬۲۷۱٬۱۸۸

--

)(٥٬۲٦۸

)(٥٬۲٦۸

--

)(٦٬۷٦٥٬۹۲۰

)(٦٬۷٦٥٬۹۲۰

۱۱٥٬٥۰۰٬۰۰۰

۱۱٥٬٥۰۰٬۰۰۰

۷٬۳۹۹٬۱٥۷

٦٬۱۰۹٬٤۱۷

۱۳٬٥۰۸٬٥۷٤

--

--

--

--

--

--

۱۳٬٥۰۸٬٥۷٤

--

۱٬۰٥٤٬۷٤٦٬٦۷۹

۷۰٤٬۹۳٤٬۹٥۷

۱٬۷٥۹٬٦۸۱٬٦۳٦

)(۳۹٬۱۹٤٬٥۷۹

)(۱۰٬۱۷۸٬۸۳۷

)(٦۰٬۱٤۷٬۷۱۹

۱٬٦۳۳٬۹٦٥٬۸٦۳

۱٬٦٥٦٬٥٦٥٬٥۰۰

أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻧظر (٦-۱۰

)(۱٦٬۱۹٤٬٦۳۸

۱۷

)(٥٥٬۳۸۹٬۲۱۷

)(۷۰٬۳۲٦٬٥٥٦

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۰اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م:
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل
اﻟﻧوع

اﻟﻣوﻗﻊ

اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗﻔﺎل

اﻻﺳﺗﮭﻼك

اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل

اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

اﻟﺳﻧﺔ

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ

اﻗﻔﺎل اﻧﺧﻔﺎض

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻗﻔﺎل اﻻﺳﺗﮭﻼك

ﻣرﻛز اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل
)اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦

--

۱٤۸٬۹۸٤٬۷۰٦

)(۳٬٦۷۹٬۸۰۹

)(۱٬۹۹۱٬٦۱٤

)(٥٬٦۷۱٬٤۲۳

--

)(۲٬۳۲٥٬۲۸۳

)(۲٬۳۲٥٬۲۸۳

۱٤۰٬۹۸۸٬۰۰۰

۱٤۰٬۹۸۸٬۰۰۰

ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزﯾرة اﻟﺳﻛﻧﻲ )اﻧظر
(۳-۱۰

ﺳﻛﻧﻲ

اﻟرﯾﺎض

٦۷٬٥۷۲٬۰٤٦

۲۹٬۹٦۳

٦۷٬٦۰۲٬۰۰۹

)(۹۲۱٬۰٦۹

)(٥۲۹٬٤۱۰

)(۱٬٤٥۰٬٤۷۹

--

--

--

٦٦٬۱٥۱٬٥۳۰

٦۷٬۸٦۰٬۰۰۰

ﺑﻧده ﺟدة

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰

--

۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰

)(٤۸۹٬۲۰٦

)(۲۷۹٬۰۰۰

)(۷٦۸٬۲۰٦

--

--

--

۳۸٬٥۳۱٬۷۹٤

۳۹٬۸۲٥٬۰۰۰

ﺑﻧده اﻟرﯾﺎض

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰

--

۷۸٬۷٦٥٬۰۰۰

)(۹۸۷٬۰۹۰

)(٥٦۲٬۹٥۰

)(۱,٥٥۰٬۰٤۰

--

--

--

۷۷٬۲۱٤٬۹٦۰

۸۱٬٦۰۰٬۰۰۰

ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

٦۳٬۲٦۹٬٦۷٦

۱۱٦٬٦۰۰

٦۳٬۳۸٦٬۲۷٦

)(۲٬۲۷٦٬۱۰۳

)(۱٬۳۰۷٬۳۷۳

)(۳٬٥۸۳٬٤۷٦

--

--

--

٥۹٬۸۰۲٬۸۰۰

٦٥٬۹۳٥٬۰۰۰

)اﻧظر (۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

ﺟدة

۱۲٦٬٤۹٥٬۰۰۰

۸٬۰۰۰

۱۲٦٬٥۰۳٬۰۰۰

)(٤٬۷٥۱٬۰۹۹

)(۲٬٦۲۷٬۳٤۷

)(۷٬۳۷۸٬٤٤٦

)(٦٬۷۲۲٬۹۰۱

)(۱٬۱۳۰٬٦٥۳

)(۷٬۸٥۳٬٥٥٤

۱۱۱٬۲۷۱٬۰۰۰

۱۱۱٬۲۷۱٬۰۰۰

ﺑرج اﻟﺣﯾﺎة

ﺗﺟﺎري

اﻟرﯾﺎض

٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰

--

٤۱٬۲٦۰٬۰۰۰

)(۱٬۳۸۱٬۳٤۸

)(۷۸۷٬۸۰۰

)(۲٬۱٦۹٬۱٤۸

--

--

--

۳۹٬۰۹۰٬۸٥۲

٤۰٬۹۰۰٬۰۰۰

ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺳﻌودي اﻟﻔرﻧﺳﻲ

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤

--

۲۸٬٥۱۹٬۲۹٤

)(٦٤٤٬۱۸٥

)(٤٤۷٬۸٦۳

)(۱٬۰۹۲٬۰٤۸

--

--

--

۲۷٬٤۲۷٬۲٤٦

۲۸٬۲۸٥٬۰۰۰

ﺑﻧده اﻟرﯾﺎن

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰

--

٦۲٬٥٤٥٬٥۸۰

)(۱٬۰٤۲٬۹۱۰

)(۷٤۷٬۸٦۳

)(۱٬۷۹۰٬۷۷۳

--

--

--

٦۰٬۷٥٤٬۸۰۷

٦٥٬۱۷٥٬۰۰۰

اﻟﺣﻛﯾر ﺗﺎﯾم )اﻧظر(۳-۱۰

ﺗﺟﺎري

اﻟدﻣﺎم

۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲

--

۳٤٬۲۰٦٬۹٤۲

)(٦۲٤٬٥٥٤

)(٤٤۷٬۸٦۳

)(۱٬۰۷۲٬٤۱۷

--

--

--

۳۳٬۱۳٤٬٥۲٥

۳۳٬٦۰۰٬۰۰۰

أﺟدان ووك

ﺗﺟﺎري

اﻟﺧﺑر

۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥

--

۳٥٦٬۲۷٤٬۷۱٥

)(٦٬۳۱۰٬۷۷٤

)(٦٬۳٥۷٬۳٤۹

)(۱۲٬٦٦۸٬۱۲۳

--

--

--

۳٤۳٬٦۰٦٬٥۹۲

۳٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰

۲٬٥۷٦٬۱۱٥

٤٬۸۲۳٬۰٤۲

۷٬۳۹۹٬۱٥۷

--

--

--

--

--

--

۷٬۳۹۹٬۱٥۷

--

۱٬۰٤۹٬۷٦۹٬۰۷٤

٤٬۹۷۷٬٦۰٥

۱٬۰٥٤٬۷٤٦٬٦۷۹

)(۲۳٬۱۰۸٬۱٤۷

)(۱٦٬۰۸٦٬٤۳۲

)(۳۹٬۱۹٤٬٥۷۹

)(٦٬۷۲۲٬۹۰۱

)(۳٬٤٥٥٬۹۳٦

)(۱۰٬۱۷۸٬۸۳۷

۱٬۰۰٥٬۳۷۳٬۲٦۳

۱٬۰۳۲٬٤۳۹٬۰۰۰

ﻣرﻛز اﻟروﺿﺔ اﻟﺗﺟﺎري

أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﻧظر
(٦-۱۰

۱۸

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 ۱۰اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۳-۱۰ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺳﺟل اﻟﺻﻧدوق ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  ٦۰٫۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ۳٫٤ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن )راﺟﻊ .(٥-۱۰
ﺗﺷﻣل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وﻣﻌدﻻت اﻹﺷﻐﺎل واﻟﺗﺻﻌﯾد وﻋﺎﺋد اﻟﺧروج وﻣﻌدﻻت
اﻟﺧﺻم ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻧﻔس ﻧطﺎق اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م.
 ٤-۱۰ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،إذا ﺗم إدراج اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات وﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة
ﻣن وﺣدات اﻟﺻﻧدوق ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ

۱٬۰۳۹٬۷۱۰٬٦۰٤
۲۲٬٥۹۹٬٦۳۷

٥۳۷٬۹٤۸٬۳۷۹
۲۷٬۰٦٥٬۷۳۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻛل وﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

۱٬۰٦۲٬۳۱۰٬۲٤۱
۸٫۸٤۸٦
۰٫۱۹۲۳
۹٫۰٤۰۹

٥٦٥٬۰۱٤٬۱۱٦
۸٫۹٦٥۸
۰٫٤٥۱۱
۹٫٤۱٦۹

 ٥-۱۰وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة  ۳٥ﻣن ﻧظﺎم ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾن ﻣﻌده ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﯾﻣون ﻣﺳﺗﻘﻠون.
ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﻓﺎﻟﯾو ﺳﺗرات وواﯾت ﻛﯾوﺑس ،وھﻲ ﺷرﻛﺎت
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن )"ﺗﻘﯾﯾم"( .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺗوﺳط
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻟﯾو ﺳﺗرات وواﯾت ﻛﯾوﺑس.
 ٦-۱۰اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣواﻗف ﻟﻠﺳﯾﺎرات ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛﺗﻣل اﻟﻣﺷروع
ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ۲۰۲۲م .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻼﻛﺗﻣﺎل  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌودي.
 ۷-۱۰ﯾﻌود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل
زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح  (۱۸إﻟﻰ رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
وأﺗﻌﺎب ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.
 .۱۱اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺣﺗوي اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﺗﻘرﯾر واﺣد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻘﺎرات ،ﻣﻊ وﺟود إﯾرادات وأرﺻدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

۱۹

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۲ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،أﻋﻠن اﻟﺻﻧدوق ﻋن ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳۷٫۸ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۳۳٫۳ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ،دﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻣﺑﻠﻎ  ۳٥٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
)۲۰۲۰م ۳٥٫۷ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات وﻣﺑﻠﻎ  ۹٫۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم ﺗوزﯾﻌﮫ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺳﻧﺔ.
 .۱۳اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻷﺧرى ﻟﺷرﻛﺔ
ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺷروط ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ،إن وﺟدت ،ﻓﻲ أي
ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﺗﻠﺧص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
۲۰۲۱م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ
۲۰۲۱م

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
۲۰۲۰م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ
۲۰۲۰م

ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف
ذات ﻋﻼﻗﺔ
٥٬٥۲٤٬۳۰۳

ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق أﺗﻌﺎب إدارة
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
أﺗﻌﺎب اﻟﻣدﯾر
)"ﻣدﯾر
ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
۲۷٦٬۲۱٥
اﻹداري
اﻟﺻﻧدوق"(
اﺳﺗﺷﺎرات
۳۰٬۰۰۰
ﺷرﻋﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗرﺗﯾﺑﺎت
-ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺗﻌوﯾض أﺗﻌﺎب
ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
ﻋن اﻟﺻﻧدوق ۸٬۲٤٥٬٦۰۳
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻣل
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻣل
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق

)اﻹﯾﺿﺎح (۸
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ

إﯾراد ﻣن
اﻹﯾﺟﺎر

)(۸۸٦٬۰۰۰

٥٬۸٤٥٬۸۷۹
۲۹۱٬۷۰٥
۳۰٬۰۰۰
-٤٬۳۰٦٬۰۱۲

)(۸۸٦٬۰۰۰

٤٬٥۰۰٬۰۰۰

--

٦٬۹۱٥٬۰۸٥

--

)اﻹﯾﺿﺎح (۱۳
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق

أﺗﻌﺎب إدارة
ﻋﻘﺎرات
وﺗﺣﺻﯾل إﯾﺟﺎر ٤٬۹۲۹٬۱۲۳
ﻣﻛﺎﻓﺂت

٦۰٬۰۰۰

۲۰

٥٬۰٦٥٬۲۱۹

۱٬۲۳۰٬٦۰۲

۱٬٤٦٥٬۲۷۰

٦۰٬۰۰۰

--

۲۲٬٥۰۰

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 ۱۳اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﻣﻘﺎﺑل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻘرض اﻟﺑﻧﻛﻲ وﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٬٥۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌودي.
 .۱٤ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ*
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻛﺗﺗﺎب
أﺗﻌﺎب ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (۱۳
وداﺋﻊ ﺿﻣﺎن
أﺗﻌﺎب ﺣﻔظ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗداول ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

۳۳٬۰۰۳٬٦۲٥
۲٬٥۳۲٬٥۰۰
۱٬۲۳۰٬٦۰۲
۸۳۱٬۱٥٤
۱۰۸٬۸٥۷
۱۱۳٬۰۰۰
٥۰۰٬۰۰۰
٥۷٬٥۰۰
۲۷۷٬۹۱۷

--۱٬٤٦٥٬۲۷۰
۸۷٦٬٦٥٤
۱۱۷٬۱۳۹
۱۱۳٬۰۰۰
۹٥٬۰۰۰
٥۰٬۰۰۰
۲۸٬۲۰۹

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥

۲٬۷٤٥٬۲۷۲

* ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣواذ  ۸ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ
)راﺟﻊ إﯾﺿﺎح .(۱۰
 .۱٥إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻠم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻌدل ﻣﻘﺎﺑل اﻹﯾراد اﻟﻣﻛﺗﺳب

۳٬٥۲۲٬٤٦٤
۳۳٬٤۱٤٬۹۹۷
)(۱۹٬٦٦٤٬٤۳۰

٥٬۰۳۳٬٥۷۱
۱٤٬٤۸۲٬٦۹٤
)(۱٥٬۹۹۳٬۸۰۱

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱

۳٬٥۲۲٬٤٦٤

 .۱٦أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،أﺑرم اﻟﺻﻧدوق اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﯾن ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ ﻣﻊ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺗﻌرﺿﮫ
ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟزء ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ )ﺳﺎﯾﺑور( ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك )إﯾﺿﺎح  .(۱۷ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷداة ھو  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۳م و ۱٦أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۳م
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻛﺎن ﻟﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ.

۲۱

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱٦أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ۱
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘرض
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ
اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ۲
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘرض
ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
)اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ(
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣوﺟﺑﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ

۱٬۰٦٦٬٦۷٥
۱٫۸٥٪

(٤۱۲٬۸٤۰) ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۰٫۹۱٪
۱٫٤۳٪

۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬٤۳٪

)(۲۱٤٬٦٦۱
۱٫٦۰٪

(۸۹۰٬٥۳۰) ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۰٫۹۱٪
۱٫٦۹٪

۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬٦۹٪

ﺑﻠﻐت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣﺑﻠﻎ ۲٬۰۸۳٬٤٦۸
﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ۸۷٥٬۱۱۲ :﷼ ﺳﻌودي( .اﻟﻣﻛﺎﺳب )اﻟﺧﺳﺎﺋر( ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﺗﺑﻠﻎ  ۸٥۲٬۰۱٤﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م (۱٬۳۰۳٬۳۷۰) :﷼ ﺳﻌودي(.
 .۱۷ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك
ﺧﻼل ۲۰۱۸م ،أﺑرم اﻟﺻﻧدوق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣد ﻣﻌﺗﻣد ﯾﺑﻠﻎ  ٦۰۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﯾﺗم
ﺳداده ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲٤م وﻣﺣﻣل ﺑﻔﺎﺋدة ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺳﺎﯾﺑور  .٪۱٫۹ +ﺗم اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻣن ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص .اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧدة ﺟدة ﺣﯾث أﻧﮫ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ،ﺗﻔﺎوض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل رﺑﺢ ﻣﺧﻔض ﯾﺻل إﻟﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑور  .٪۱٫٤٥ +ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ.
ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۲۱م ،رﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ  ۱٬۰٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻟدى
اﻟﺻﻧدوق ﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر ﻣﺳﺣوب ﻗدره  ٤۲٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺣﺟز ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  ۱۲٫٤۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م:
 ۱۸٫٤۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

۲۲

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲
٤٬۱٤۱٬۹۲۹
٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱

٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳
۱٬٤٦۸٬٥۱۸
٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۸اﻟوﺣدات ﻗﯾد اﻹﺻدار
أﺻدر اﻟﺻﻧدوق  ٦۰ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺑﺳﻌر  ۱۰﷼ ﻟﻠوﺣدة .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن
أﺟل اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  ۸ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺻﻧدوق آﺧر ﻣدار ﻣن ﻧﻔس ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق .وﻟﮭذا اﻟﻐرض أﺻدر
اﻟﺻﻧدوق  ٥۷٫٥ﻣﻠﯾون وﺣدة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ  ۳۲٫٥ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺧﺻﺻت ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻌﯾﻧﯾﯾن واﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻧﻘدﯾﯾن ﺑﺳﻌر  ۱۰﷼ ﻟﻠوﺣدة.
 .۱۹ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م
۷٬۱۰۱٬۱۰۷
۳٬۱٦٥٬۱۷٤
۱٬۰۰۱٬۹۰٤
۲۲۳٬٤۱۳
٦۰٬۰۰۰
٦٦۱٬۹۹۹
۱۲٬۲۱۳٬٥۹۷

ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗداول وإﯾداع )اﻹﯾﺿﺎح (۷
أﺗﻌﺎب اﻟﺣﻔظ )اﻹﯾﺿﺎح (۷
أﺗﻌﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م
۷٬۳۹۳٬۰۸۸
۱٬۱۰۹٬۳٦۱
٤۹۸٬۷۸٥
۲۳٥٬٦٦۹
٦۰٬۰۰۰
۷۰٥٬۷۷۷
۱۰٬۰۰۲٬٦۸۰

 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ۱-۲۰ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻌرض أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .ﯾﺷرف ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وھو
ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق.
ﻟدى اﻟﺻﻧدوق وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﻋﻣﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣدى ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﻠﻣﺧﺎطر
وﻓﻠﺳﻔﺗﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وھو ﻣﻠزم ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻹﻋﺎدة ﺗوازن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إرﺷﺎدات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺻﻧدوق طرﻗﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﯾﺎس وإدارة ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق؛ وھذه
اﻟطرق ﻣﺷروﺣﺔ أدﻧﺎه.
)أ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق

)(۱

ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ

ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ .ﻻ ﯾواﺟﮫ اﻟﺻﻧدوق
أي ﻣﺧﺎطر ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣﯾث أن ﻣﻌظم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي.
۲۳

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱-۲۰ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

)(۲

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أن ﺗﺗذﺑذب
اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻛوﺑون ﺛﺎﺑت ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳوﻗﯾﺔ.
وﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻌﻣوﻻت ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﮭﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻓﺎﺋدة ﻣﻌوﻣﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم.
ﯾﺣﻠل اﻟﺻﻧدوق ﺗﻌرﺿﮫ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ اﺗﺟﺎھﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﯾﻌﺗﻘد أن ﺗﺄﺛﯾر
ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻟﯾس ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق.

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن اﻟزﯾﺎدة  /اﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻘدار  ۱۰۰ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳوف ﯾزﯾد  /ﯾﻧﻘص ﻣن ﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱۰٫۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۲۰م ٥٫۳ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

)(۳

ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر

ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل
أﺧرى ﻏﯾر ﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻻت .ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﺻﻧدوق ﻏﯾر ﻣﻌرض
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر.
)ب( ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺳﺑب أﺣد اﻷطراف ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟوﻓﺎء
ّ
ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك وإﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
ﺑﺎﻟﺗزام.
ّ
وﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ أطراف ذات ﺳﻣﻌﺔ ﺣﺳﻧﺔ .ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻟﺗﺣدﯾد ﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ورﺻد اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻟﺗزام ﺑﮭذه اﻟﺣدود.
وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻓﺈن أﻗﺻﻰ ﺗﻌرض ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗﻌرض اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )إﯾﺿﺎح (۸

۲٤

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۰م

٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲
۳۰٬۷۸٤٬۷۷۹

۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸
۱۸٬۹٥۳٬۸٥۹

۹۲٬۸۳۸٬٦۲۱

۳۹٬٥۳۹٬٥٥۷

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱-۲۰ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
)ج(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﯾﺗﺑﻊ(

طﺑﻖ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۹اﻟذي ﯾﻘﯾس اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣ ًﻌﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وأﻋﻣﺎر ھذه اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،إن ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﺗم إﻋداد ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت  /ﺗﺣﺻﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻧﺗﯾن وﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة .ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋواﻣل
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت.
)د(

ﻣﺧﺎطر 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 ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﺗﺳﻣﺢ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟوﺣدات ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق .ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑﺷﻛل
رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﺷﮭر واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر أﻣوال ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ،
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ،أو ﻋن طرﯾﻖ أﺧذ ﻗروض ﻗﺻﯾرة  /طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻟدى اﻟﺻﻧدوق ﺗﺳﮭﯾل اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﺑﻧك ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤۲٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ۱۱۰ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

۲٥

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱-۲۰ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
)ج( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻋﻧد اﻟطﻠب

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
أﻛﺛر ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ
أﻗل ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ

أﻗل ﻣن  ۳ﺷﮭور

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

ﻋﻧد اﻟطﻠب

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
أﻛﺛر ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ
أﻗل ﻣن  ۱ﺳﻧﺔ

أﻗل ﻣن  ۳ﺷﮭور

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

أدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم
داﺋﻧﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد
اﻟﺑﻧوك

---

-۹٬۷٥۰٬۰۰۰

---

---

-۹٬۷٥۰٬۰۰۰

-۹٬۷٥۰٬۰۰۰

---

-۷٬٥۰۰٬۰۰۰

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
--

---

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۷٬٥۰۰٬۰۰۰

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۷٬٥۰۰٬۰۰۰

--

٤٬٥۰۰٬۰۰۰

--

--

٤٬٥۰۰٬۰۰۰

٤٬٥۰۰٬۰۰۰

--

٦٬۹۱٥٬۰۸٥

--

--

٦٬۹۱٥٬۰۸٥

٦٬۹۱٥٬۰۸٥

---

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥
۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱

---

---

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥
۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱

۳۸٬٦٥٥٬۱٥٥
۱۷٬۲۷۳٬۰۳۱

---

۲٬۷٤٥٬۲۷۲
۳٬٥۲۲٬٤٦٤

---

---

۲٬۷٤٥٬۲۷۲
۳٬٥۲۲٬٤٦٤

۲٬۷٤٥٬۲۷۲
۳٬٥۲۲٬٤٦٤

--

--

٤٬۱٤۱٬۹۲۹

٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲

٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱

٦۱۹٬٦٥۳٬۱۳۱

--

--

۱٬٤٦۸٬٥۱۸

٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳

٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱

٤۸۸٬۲۰٤٬۰۷۱

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

--

۷۰٬۱۷۸٬۱۸٦

٤٬۱٤۱٬۹۲۹

٦۱٥٬٥۱۱٬۲۰۲

٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷

٦۸۹٬۸۳۱٬۳۱۷

--

۲۰٬٦۸۲٬۸۲۱

۲٬۷۷۱٬۸۸۸

٤۸٦٬۷۳٥٬٥٥۳

٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲

٥۱۰٬۱۹۰٬۲٦۲

۲٦

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱-۲۰ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
)د(

ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧدوق ﺳواء داﺧﻠﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟدى ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق
وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ.
ﯾﺗﻣﺛل ھدف اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟذي
ﯾﺻﯾب ﺳﻣﻌﺗﮫ وﺗﺣﻘﯾﻖ ھدﻓﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋواﺋد ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات.
 ۲-۲۰ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺑﯾن
اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .وﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺣدث إﻣﺎ:
• ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
• ﻓﻲ أﻓﺿل ﺳوق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳوق رﺋﯾﺳﯾﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸًﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻷطراف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳوق ﺣﺎل ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ھذه اﻷطراف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻛﺑر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ.
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺻﻧدوق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗزﯾد ﻣن
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ھذا ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
• اﻟﻣﺳﺗوى  - ۱أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ.
• اﻟﻣﺳﺗوى  - ۲ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻧدھﺎ ﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ھﺎم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.
• اﻟﻣﺳﺗوى  - ۳طرق ﺗﻘﯾﯾم ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

۲۷

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۲-۲۰ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة

۸٥۲٬۰۱٤
۸٥۲٬۰۱٤

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى ۱

---

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

۸٥۲٬۰۱٤
۸٥۲٬۰۱٤

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

---

اﻟﻣﺟﻣوع

۸٥۲٬۰۱٤
۸٥۲٬۰۱٤

ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى  ۱واﻟﻣﺳﺗوى  ۲ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۲۱م.
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد
اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى ۱

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى ۳
اﻟﻣﺳﺗوى ۲

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦۲٬۰٥۳٬۸٤۲
۲۷٬٥۰۰٬۷۲٦
۸۹٬٥٥٤٬٥٦۸

----

----

----

----

۹٬۷٥۰٬۰۰۰

--

--

--

--

٤٬٥۰۰٬۰۰۰

--

--

--

--

٤٬۱٤۱٬۹۲۹
۱۸٬۳۹۱٬۹۲۹

---

---

---

---

۲۸

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۰إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۲-۲۰ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن أﺣد
اﻟﺑﻧوك

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۱٬۳۰۳٬۳۷۰
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۲۰٬٥۸٥٬٦۹۸
۱٥٬۹۱۹٬٦۳۸
۳٦٬٥۰٥٬۳۳٦

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى ۱

---

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۱٬۳۰۳٬۳۷۰
اﻟﻣﺳﺗوى ۱
----

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

---

اﻟﻣﺟﻣوع

۱٬۳۰۳٬۳۷۰
۱٬۳۰۳٬۳۷۰

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى ۳
اﻟﻣﺳﺗوى ۲
----

----

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
----

۷٬٥۰۰٬۰۰۰

--

--

--

--

٦٬۹۱٥٬۰۸٥

--

--

--

--

۱٬٤٦۸٬٥۱۸
۱٥٬۸۸۳٬٦۰۳

---

---

---

---

۲۹

ﺻﻧدوق ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل رﯾت

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺳدﻛو ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۱اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛن ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﺑﺗدا ًء ﻣن أو ﺑﻌد  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱م ﻣﻊ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ،وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﻘم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭﺎ ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن
 ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱م

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﻌﻘود اﻟﻣرھﻘﺔ  -ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۳۷
اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ﻛوﻓﯾد  ۱۹ﻟﻣﺎ ﺑﻌد  ۳۰ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۱م )ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (۱٦
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۸
اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (۳

ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن اﻟﺑﯾﺎن أﻋﻼه ﻟﯾس ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۲م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۳م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۳م
 ۱ﯾﻧﺎﯾر۲۰۲۳م
ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺧﺗﯾﺎري /
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن ﻣؤﺟل إﻟﻰ أﺟل
ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ۲۰۱۸م ۲۰۲۰ -م
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود )ﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۱٦
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ (۱
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - ۱۷ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - ۱۷ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣدة
)ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (۱۲
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ۱
وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ۲ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ(
ﺑﯾﻊ أو ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣوﺟودات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺷﺗرك )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱۰وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ (۲۸

 .۲۲آﺧر ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم
ﻛﺎن آﺧر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺳﻧﺔ ھو  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م )۲۰۲۰م ۳۱ :دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م(.
 .۲۳اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر
ﻻ ﯾوﺟد أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺔ أو إﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﯾﺿﺎﺣﺎﺗﮭﺎ.
 .۲٤اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ  ۲٤ﻣﺎرس ۲۰۲۲م اﻟﻣواﻓﻖ  ۲۱ﺷﻌﺑﺎن
۱٤٤۳ھـ.

۳۰

