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معلومات إداریة.1

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة
(HSBC Saudi Equity Fund)

اسم الصندوق.أ

مدیر الصندوق.ب
شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

، شارع العلیا (حي المروج)7267بي سي إتش إس مبنى 
، 2255-12283الریاض 

.المملكة العربیة السعودیة
920022688الرقم الموحد 

+96612992385فاكس 
www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسمھ
عنوانھ

مدیر الصندوق من الباطن (إن .ج
وجد)

ال یوجد
اسمھ

عنوانھ
أمین الحفظ.د

البالد المالیة شركة 
الرئیسيالمركزالمالیة،البالد

11411الریاض140بص| فھدالملكطریق
.السعودیةالعربیةالمملكة

920003636الموحدالرقم
+966112906299فاكس
capital.com-www.albilad: اإللكترونيالموقع

حفظ أصول الصندوق

 للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوقفتح حساب خاص

 فصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ

لصالح الصندوق

 حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه

الصندوق

 الخاص بالصندوقإیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب

 إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف

الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً لمدیر

الصندوق من الباطن

 ً لھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقا

الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتیالھ أو إھمالھ 

أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد

 یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي

الوحدات

لالزمة فیما یتعلق یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة ا

بحفظ أصول الصندوق

اسمھ
عنوانھ

مسؤولیاتھ

المحاسب القانوني.ه
شركاهركة كي بي أم جي الفوزان وش

مبنى كي بي أم جي ، طریق صالح الدین األیوبي
11663الریاض 92876ص.ب. 

المملكة العربیة السعودیة
96612914350ھاتف 

اسمھ
عنوانھ
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معلومات الصندوق.2

ستثمار وسیاساتھأھداف اال.أ
یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطویل، –مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

وذلك من خالل االستثمار في اسھم الشركات المدرجة في سوق االسھم السعودي وقد یشمل ھذا االستثمار سھم البنك 
كونات مؤشر تداول لالسھم السعودیة. السعودي البریطاني "ساب" و ساب تكافل وذلك وفقاً لم

سیكون قیاس أداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر سوق االسھم السعودي ویمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصیلھ عن 
.www.bloomberg.comطریق موقع بلومبرغ 

واألرباحسیاسة توزیع الدخل.ب
وأرباحالدخلاستثماریعادبحیثالصندوق،أصولإلىاالستثماراتوأرباحدخلیضافبلأرباحتوزیعیتملن

.وسعر الوحدةقیمةعلىینعكسوالذياالستثمارات

أداء الصندوقج.   

(لایر سعودي)أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضیة

2020 2019 2018

174,206,677 166,156,807 144,325,645 
صافي قیمة أصول الصندوق 

نھایة السنة

202.2946 185.2557 155.7949 
صافي قیمة الموجودات للوحدة 

في نھایة السنة

أعلى قیمة موجودات للوحدة 165.6004 195.7364 204.1120

أقل قیمة موجودات للوحدة 132.6279 155.2789 138.2998

861,153 896,905 926,382 
الوحدات المصدرة في نھایة عدد 

السنة

- - - 
قیمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

(إن وجد)

نسبة المصروفات 1.92% 1.87% 2.07%

عائدات الصندوق

خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة

49.26% 52.23% 9.20% عائد الصندوق

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

9.20% 18.91% 17.24% 2.98% -4.79% -16.67% %16.92 %47.52 %11.05 -4.51% عائد الصندوق
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مقابل الخدمات والعموالت

أصول الصندوقمتوسطالنسبة من القیمة باللایر السعودي نوع المصاریف أو العمولة

وجدت)شامل ضریبة القیمة المضافة إن (

اك2ح��  % من م�لغ اال�� 32,837.00 االشتراكرسوم 

1.87% 2,935,888.70 رسوم إدارة الصندوق

0.067% 104,735.83 رسوم أمین الحفظ

0.055% 86,349.69 رسوم الخدمات االداریة

0.021% 33,000 رسوم المحاسب القانوني

0.013% 20,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین

0.005% 7,500 رسوم رقابیة

0.025% 38,500 ترخیص المؤشررسم

- - رسوم االقتراض

- - رسوم التطھیر الشرعي

0.00005% 70.91 رسوم بنكیة

أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق.د

.2020لم تحدث أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق في سنة 

أي تغییرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.ه

التغییر الصندوقاسم التاریخ

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیةم2020مارس 11
إضافة السیدة أریج المقبل إلى - 

مجلس إدارة الصندوق

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیةم2020مایو  21
إلغاء عضویة السیدة أریج المقبل - 

من مجلس إدارة الصندوق 

سي لألسھم السعودیةصندوق إتش إس بي م2020اكتوبر 28

إضافة االستثمار بالحقوق األولویة - 
والحقوق األولیة في مجال استثمار 

الصندوق

أي خطأ في التسعیر أو التقویم خالل الفترة.ه
.یوجدال
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مدیر الصندوق.3

أنشطة االستثمار خالل الفترة.أ
من أكثر القطاعات التي خفض الصندوق انكشافھ علیھا نظراً النخفاض نسبة الفائدة ، كان قطاع البنوك2020خالل عام 

خالل العام والتوقعات بارتفاع القروض الغیر عاملة على مستوى القطاع. باإلضافة إلى ذلك، خفض الصندوق من انكشافھ 
فیھا كان قطاع المرافق العامة نظراً لجاذبیة على قطاع التجزئة وقطاع الطاقة. في المقابل، أكثر القطاعات التي رفع حیازتھ 

التقییمات لبعض الشركات. باإلضافة إلى ذلك، رفع الصندوق من حیازتھ في قطاع الرعایة الصحیة وقطاع المواد األساسیة.

تجاوزات قیود االستثمار.ب
.ال یوجد

تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.ج
استثنائیاً على مستوى االقتصاد وسوق األسھم السعودي. فبعد انخفاض مؤشر تداول لجمیع األسھم عاماً 2020لقد كان عام 

% منذ بدایة 40.30وبمقدار 2020في منتصف شھر مارس من عام 5,959.7السعودیة (تاسي) إلى أدنى مستوى لھ وھو 

في جمیع أرجاء العالم واالجراءات االحترازیة  (COVID-19) العام نتیجة لآلثار االقتصادیة السلبیة النتشار فیروس كورونا

عند 2020التي قامت بھا الحكومات للحد من انتشار الفیروس، أنھى مؤشر تداول لجمیع األسھم السعودیة (تاسي) عام 

وذلك نتیجة للعدید 2020% لعام 3.96% من أدنى مستوى لھ خالل العام وبمقدار 45.80مرتفعاً بمقدار 8,689.5نقطة 

ن العوامل من أھمھا الحزم التحفیزیة النقدیة والمالیة التي قامت بھا العدید من الدول وانخفاض أسعار الفائدة عالمیاً وتحسن م
أسعار النفط نتیجة التفاق أوبك بلس والتفاؤل بعودة مستوى االقتصادات العالمیة إلى ماقبل أزمة كورونا بعد نجاح عدد من 

.انتاج لقاح فعال ضد الفیروسشركات األدویة العالمیة في

% یلیھ قطاع السلع 50.90من حیث القطاعات، كان أفضل القطاعات أداًء ھو قطاع الرعایة الصحیة الذي ارتفع بمقدار

%. من حیث القطاعات 38.90% ثم قطاع االستثمار والتمویل الذي ارتفع بمقدار 48.20الرأسمالیة الذي ارتفع بمقدار

% یلیھ قطاع إدارة وتطویر القطاع العقارات الذي انخفض 5.70طاع البنوك الذي انخفض بمقدار بمقداراألضعف أداءً كان ق

.2020% في عام 0.50% ثم قطاع الطاقة الذي انخفض بمقدار 3.10بمقدار 

ألسھم % متفوقاً على أداء المؤشر االسترشادي (مؤشرتداول لجمیع ا9.20، حقق الصندوق عائداً قدره 2020خالل عام 

.%3.58السعودیة (تاسي)) والذي حقق عائداً قدره 

أي معلومة أخرى من شأنھا أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافیة بشأن أنشطة .د

الصندوق خالل الفترة
القوائم المالیة الخاصة تم ذكره في ھذا التقریر وشروط وأحكام الصندوق وال یوجد معلومات أخرى عن الصندوق غیر ما

بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجمیع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ 
أي قرار استثماري.المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ

على الصندوق نفسھ والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوق (إذا كان الصندوق یستثمر نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة .ه
بشكل كبیر في صنادیق استثمار أخرى)

الرسوم الصنادیق

صنادیق األسھم المحلیة

السعودیةواألسمنتالبناءشركاتألسھمسيبيإسإتشصندوق 1.70%

أي عموالت خاصة حصل علیھا مدیر الصندوق خالل الفترة.و
تكون یس����تلم مدیر الص����ندوق التقاریر واألبحاث المص����درة عن طریق الوس����یط الذي یقوم بتنفیذ العملیات من خاللھ والتي

متاحة لجمیع عمالء الوس��یط، باإلض��افة إلى ترتیب اجتماعات مع الش��ركات المدرجة بناء على طلب مدیر الص��ندوق للقاء 
بھم. 
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ستثمار مدیر الصندوق أو طرف نظیر في الصندوقا.ز
ال یستثمر مدیر الصندوق أو أي طرف نظیر في ھذا الصندوق.

ممارسات التصویت السنویة.ح

م2020-1-27الجمعیة العمومیة األولى لشركة والء للتأمین  

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

1 

التصویت وفقاً لشروط وأحكام اتفاقیة االندماج بین شركة والء للتأمین وشركة متالیف إیھ آي 
م ("اتفاقیة االندماج")، بما في ذلك التصویت على 29/9/2019المبرمة بتاریخ ةجي العربی

األمور التالیة المتعلقة بصفقة االندماج:
التصویت على أحكام اتفاقیة االندماج المبرمة بین شركة والء للتأمین وشركة .أ

م.29/9/2019متالیف إیھ آي جي العربي بتاریخ 
) لایر 528,000,000والء للتأمین من (التصویت على زیادة رأس مال شركة.ب

) لایر سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقیة 646,397,060سعودي إلى (
االندماج، على أن تسري ھذه الزیادة عند نفاذ االندماج وفقاً ألحكام نظام الشركات 

واتفاقیة االندماج.
والء للتأمین التصویت على التعدیالت المقترحة على النظام األساسي لشركة.ج

) من ھذه 1المتعلقة بصفقة االندماج وفقاً للصیغة الموضحة في المرفق رقم (
الدعوة، على أن تسري ھذه التعدیالت عند نفاذ االندماج.

تفویض مجلس إدارة شركة والء للتأمین، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس .د
لتنفیذ أي من اإلدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد یكون ضروریا

القرارات المذكورة أعاله.

x 

2 
التصویت على تعدیل المادة (الثالثة) من النظام األساس الحالي للشركة والخاصة بأغراض 

الشركة.
x 

3 
التصویت على تعدیل المادة (الحادیة عشرة) من النظام األساس الحالي للشركة والخاصة 

بإصدار األسھم.
x 

4 
التصویت على تعدیل المادة (الخامسة عشرة) من النظام األساس الحالي للشركة والخاصة 

بإدارة الشركة.
x 

5 
التصویت على تعدیل المادة (التاسعة عشرة) من النظام األساس الحالي للشركة والخاصة 

بمكافآت أعضاء المجلس.
x 

6 
النظام األساس الحالي للشركة والخاصة التصویت على تعدیل المادة (الثانیة و العشرون) من

بنصاب اجتماع المجلس
x 

7 
التصویت على تعدیل المادة (الثالثون) من النظام األساس الحالي للشركة والخاصة بدعوة 

الجمعیات.
x 

م2020-6-29والء للتأمین لشركة الثانیة الجمعیة العمومیة 

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

.31/12/2019التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  1 x 

.31/12/2019لتصویت على القوائم المالیة الموحدة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في ا 2 x 

.31/12/2019التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 3 x 

.31/12/2019التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنتھي في  4 x 

5 
التصویت على تعیین مراجعي الحسابات للشركة من بین المرشحین بناء على توصیة لجنة 

من العام المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي 
.وتحدید أتعابھ2021والربع األول لعام 2020المالي 

x 

6 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین رئیس مجلس اإلدارة االستاذ/ 
سلیمان بن عبدهللا القاضي والتي لھ مصلحة مباشرة وھي عبارة عن وثائق تأمین مركبات 

علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود شخصیة والترخیص بھا لعام قادم 
.ضیلیةلایر سعودي وذلك بدون أي شروط تف25,363تأمینیة بقیمة أقساط 

x 
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7 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین مجموعة الشعیبي والتي لدى 
عضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ ولید بن سھیل الشعیبي مصلحة غیر مباشرة فیھا وھي 

عبارة عن وثائق تأمین متعددة والترخیص بھا لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت 
.وذلك بدون أي شروط تفضیلیةلایر سعودي 96,189عقود تأمینیة بقیمة أقساط عبارة عن 

x 

8 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین مجموعة كامكو والتي لدى عضو 
مجلس اإلدارة االستاذ/ خلیفة بن عبداللطیف الملحم مصلحة غیر مباشرة فیھا وھي عبارة عن 

متعددة والترخیص بھا لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن وثائق تأمین 
.وط تفضیلیةلایر سعودي وذلك بدون أي شر268,105عقود تأمینیة بقیمة أقساط 

x 

9 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ 
خلیفة بن عبداللطیف الملحم والتي لھ مصلحة مباشرة والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة 
عن وثائق تأمین مركبات شخصیة علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود 

.وذلك بدون أي شروط تفضیلیةلایر سعودي 2,320ساط تأمینیة بقیمة أق

x 

10

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ ولید 
بن محمد الجعفري التي لھ مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن وثائق تأمین متعددة 

للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمینیة بقیمة والترخیص بھا لعام قادم علما بأن التعامالت 
.تفضیلیةلایر سعودي وذلك بدون أي شروط1,254,010أقساط 

x 

11

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین مجموعة امیانتیت والتي لدى 
مباشرة فیھا وھي عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ سلیمان بن عبدالعزیز التویجري مصلحة غیر 

عبارة عن وثائق تأمین متعددة والترخیص بھا لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت 
.عودي بدون أي شروط تفضیلیةلایر س526,691عبارة عن عقود تأمینیة بقیمة أقساط 

x 

12

ة الدكتور/ التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین عضو مجلس اإلدار
سلیمان بن عبدالعزیز التویجري والتي لھ مصلحة مباشرة والترخیص بھا لعام قادم وھي 

عبارة عن وثائق تأمین مركبات شخصیة علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن 
.ودي وبدون أي شروط تفضیلیةلایر سع20,680عقود تأمینیة بقیمة أقساط 

x 

13

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنیم والتي لھ مصلحة مباشرة وھي عبارة عن وثائق تأمین 

مركبات شخصیة و الترخیص بھا لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن 
.وذلك بدون أي شروط تفضیلیةلایر سعودي 4,229یمة أقساط عقود تأمینیة بق

x 

14

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ 
حاتم بن فھد بالغنیم والتي لھ مصلحة مباشرة والترخیص بھا لعام قادم وھي عبارة عن وثائق 

تعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمینیة بقیمة تأمین مركبات شخصیة علما بأن ال
.وذلك بدون أي شروط تفضیلیةلایر سعودي 7,486أقساط 

x 

15
لتصویت على قرار مجلس اإلدارة بعدم توزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن السنة المالیة 

.وذلك بھدف دعم المركز المالي للشركة31/12/2019المنتھیة في 
x 

16

التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین األستاذ / ھشام بن عبداللطیف بن حمد الجبر 
وحتى نھایة 2020مایو 31عضواً غیر تنفیذي بمجلس اإلدارة وذلك ابتداَء من تاریخ تعیینھ 

وذلك نتیجة لعملیة اإلندماج بین 2022مایو 25الدورة الحالیة للمجلس والتي تنتھي بتاریخ 
والء للتأمین التعاوني وشركة متالیف وإیھ آي جي والبنك العربي للتأمین التعاوني في شركة

ف في حیث تم االتفاق على إضافة عضو جدید لتمثیل مساھمي شركة متالی2020شھر ینایر 
ء.مجلس إدارة شركة وال

x 

17 .الشركةس والمتعلقة بأغراض التصویت على تعدیل المادة الثالثة من النظام األسا x 

18
مشاركة والتملك في التصویت على تعدیل المادة الرابعة من النظام األساس والمتعلقة بال

.الشركات
x 

19 .ر والمتعلقة بإصدار األسھمالتصویت على تعدیل المادة الحادیة عش x 

20 .ر والمتعلقة بتداول األسھمالتصویت على تعدیل المادة الثانیة عش x 

21 .لقة بزیادة رأس المالالتصویت على تعدیل المادة الثالثة عشر والمتع x 

22 .المتعلقة بتخفیض رأس المالالتصویت على تعدیل المادة الرابعة عشر و x 

23 .ر والمتعلقة بإدارة الشركةالتصویت على تعدیل المادة الخامسة عش x 

24 .علقة بإنتھاء عضویة المجلسوالمتالتصویت على تعدیل المادة السادسة عشر  x 

25 .بالمركز الشاغر في المجلسالتصویت على تعدیل المادة السابعة عشر والمتعلقة x 

26 .والمتعلقة بصالحیات المجلسالتصویت على تعدیل المادة الثامنة عشر  x 
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27
المجلس والمكافأة الخاصة التصویت على تعدیل المادة التاسعة عشر والمتعلقة بمكافأة أعضاء 

.لس اإلدارة والعضو المنتدببرئیس مج
x 

28 س.تعلقة بنصاب اجتماع المجلالتصویت على تعدیل المادة الثانیة والعشرین والم x 

29 .تعلقة باإلتفاقیات والعقودالتصویت على تعدیل المادة الرابعة والعشرین والم x 

30 .والمتعلقة بحضور الجمعیاتالخامسة والعشرینالتصویت على تعدیل المادة  x 

31 .متعلقة بالجمعیة التأسیسیةالتصویت على تعدیل المادة السادسة والعشرین وال x 

32 .ختصاصات الجمعیة التأسیسیةالتصویت على تعدیل المادة السابعة والعشرین والمتعلقة با x 

33 .والمتعلقة بدعوة الجمعیاتالتصویت على تعدیل المادة الثالثون x 

34 .ب اجتماع الجمعیة العامة العادیةالتصویت على تعدیل المادة الثانیة والثالثون والمتعلقة بنصا x 

35 ر.ة الجمعیات وإعداد المحاضالتصویت على تعدیل المادة السابعة والثالثون والمتعلقة برئاس x 

36 .لقة بتعیین مراجع الحساباتالتاسعة والثالثون والمتعالتصویت على تعدیل المادة  x 

37 .المتعلقة بالوثائق المالیةالتصویت على تعدیل المادة الثالثة واألربعون و x 

38 .ن والمتعلقة بالزكاة واالحتیاطيالتصویت على المادة الخامسة واألربعو x 

39 .سؤولیة أعضاء مجلس اإلدارةوالمتعلقة بمالتصویت على المادة التاسعة واألربعون  x 

40 .والمتعلقة بإنقضاء الشركةلتصویت على تعدیل المادة الخمسون x 

حاالت تضارب المصالح التي تم الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة الصندوق.ط
الصندوق بشكل منتظم وال یوجد حاالت ادارة لإلدارة الیومیة للصندوق إلى مجلسالتابعةتم تقدیم جمیع حاالت التضارب 

السعودیة.س بي سيإتش إتضارب ال یدیرھا 

تقریر مجلس إدارة الصندوق السنويي. 

تاریخ االجتماعتفاصیل الموافقةالموضوع 

تعیین المراجع المالي

على استمراركي بي إم جي الصندوقإدارةمجلسوافق

"KPMG اإلستثماریة بسبب " كمراجع مالي للصنادیق

صعوبة تغییر المراجع المالي في ظل جائحة كورونا.

(بالتمریر عبر 2020أبریل23
البرید اإللكتروني)

سیاسة اجتماع مالكي 
الوحدات

وافق مجلس إدارة الصندوق على سیاسة اجتماع مالكي 
الوحدات للصنادیق العامة.

2020یونیو1

مراجعة الشروط 
واألحكام 

مجلس إدارة الصندوق على طلب إضافة الصنادیق وافق 
العقاریة والصنادیق المتداولة وحقوق األولویة وسوق نمو 

في مجال استثمار الصندوق.

2020سبتمبر 17
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بیان أمین الحفظ.4

:   بیان مبني على رأیھ حول ما إذا كان مدیر الصندوق قد قام باآلتي

وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوقإصدار وتحویل واسترداد الوحدات.

تقویم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

مخالفة أي من قیود وحدود االستثمار وصالحیات االقتراض المطبقة على الئحة صنادیق االستثمار.

.  بأمین الحفظ ال تشمل إبداءه لھذا الرأيال ینطبق، المسؤولیات المنوطة 

بیان المحاسب القانوني.5

:   بیان مبني على رأیھ اآلتي

 أن القوائم القوائم المالیة أعدت وروجعت وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام
الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

من القوائم المالیة للصندوق رأي المحاسب القانوني.2في صفحة 2مرفق ملحق رقم 

 أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن
ال ینطبق، الفترة المحاسبیة لتلك القوائم. 

المسؤولیات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لھذا الرأي

المالي لصندوق االستثمار في نھایة الفترة.أن القوائم المالیة تقدم بصورة صحیحة وعادلة للمركز

.من القوائم المالیة للصندوق رأي المحاسب القانوني2في صفحة 2مرفق ملحق رقم 














































