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 .1ﻣﻌﻠوﻣﺎت إدارﯾﺔ
أ.

اﺳم اﻟﺻﻧدوق

ب .ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
اﺳﻣﮫ
ﻋﻧواﻧﮫ

ج .ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﺑﺎطن )إن وﺟد(
اﺳﻣﮫ
ﻋﻧواﻧﮫ
د .أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ
اﺳﻣﮫ
ﻋﻧواﻧﮫ

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ

ﺻﻧدوق إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻣرن ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)(HSBC Saudi Freestyle Equity Fund
ﺷرﻛﺔ إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻣﺑﻧﻰ إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ  ،7267ﺷﺎرع اﻟﻌﻠﯾﺎ )ﺣﻲ اﻟﻣروج(
اﻟرﯾﺎض ،2255-12283
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻟرﻗم اﻟﻣوﺣد 920022688
ﻓﺎﻛس +96612992385
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hsbcsaudi.com :
ﻻ ﯾوﺟد

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد | ص ب  140اﻟرﯾﺎض 11411
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻟرﻗم اﻟﻣوﺣد 920003636
ﻓﺎﻛس +966112906299
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.albilad-capital.com :












ﺣﻔظ أﺻول اﻟﺻﻧدوق
ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑﺎﺳﻣﮫ ﻓﻲ أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق
ﻓﺻل أﺻول اﻟﺻﻧدوق وﺗﺳﺟﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑﺎﺳم أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق
ﺣﻔظ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺟﺎه
اﻟﺻﻧدوق
إﯾداع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧدوق
إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ،ﻣن ﺧﺻم ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺻﻧدوق وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻣذﻛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣدﯾرا اﻟﺻﻧدوق او ﺗﺎﺑﻌﺎ ً
ﻟن ﯾﻛون أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ أو أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ ﻣن اﻟﺑﺎطن
ً
ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﺑﺎطن
أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﺗﺟﺎه ﻣدﯾر
اﻟﺻﻧدوق وﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎﻟﮫ أو
إھﻣﺎﻟﮫ أو ﺳوء ﺗﺻرﻓﮫ أو ﺗﻘﺻﯾره اﻟﻣﺗﻌﻣد
ﯾﻌد أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺣﻔظ أﺻول اﻟﺻﻧدوق وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻛﻲ
اﻟوﺣدات
ﯾﻌد أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺣﻔظ أﺻول اﻟﺻﻧدوق


ه.

اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﺳﻣﮫ
ﻋﻧواﻧﮫ

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ أم ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺑﻧﻰ ﻛﻲ ﺑﻲ أم ﺟﻲ  ،طرﯾﻖ ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻷﯾوﺑﻲ
ص.ب 92876 .اﻟرﯾﺎض 11663
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ھﺎﺗف +96612914350
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 .2ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﻧدوق
أ.

أھداف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮫ
إن اﻟﺻﻧدوق ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر –ﻣﻔﺗوح – ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣو ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻰ اﻟطوﯾل وذﻟك
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودي و ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اداء اﻟﺻﻧدوق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄداء ﻣؤﺷر ﺳﺗﺎﻧدرد أﻧد ﺑورز اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﻌودﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺷر
وﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮫ ﻋن طرﯾﻖ ﻣوﻗﻊ ﺑﻠوﻣﺑرغ .www.bloomberg.com

ب .ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل واﻷرﺑﺎح
ﻟن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑل ﯾﺿﺎف دﺧل وأرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ،ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدﺧل وأرﺑﺎح
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ وﺳﻌر اﻟوﺣدة.
ج .أداء اﻟﺻﻧدوق


أداء اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ )﷼ ﺳﻌودي(
2018

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول اﻟﺻﻧدوق
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة
أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة
ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻛل
وﺣدة )إن وﺟد(
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت



317,176,182

324,700,450

18.1358

22.0873

24.7657

19.1789

22.0873

24.9642

16.2581

18.0848

17.5588

19,596,665

14,700,798

12,807,098

-

-

-

2.03%

1.85%

2.02%

ﻋﺎﺋدات اﻟﺻﻧدوق

ﻋﺎﺋد اﻟﺻﻧدوق

ﻋﺎﺋد
اﻟﺻﻧدوق

2019

355,400,254

2020

ﺳﻧﺔ واﺣدة

ﺛﻼث ﺳﻧوات

ﺧﻣس ﺳﻧوات

12.13%

51.92%

43.33%

2011

2012

2013

2014

2015

N/A

22.03%

51.64%

20.09%

-22.25%

2016
-4.66%

2017

2018

2019

2020

-1.04%

11.25%

21.79%

12.13%
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ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻌﻣوﻻت

ﻧوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف أو اﻟﻌﻣوﻟﺔ

اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺗوﺳط أﺻول اﻟﺻﻧدوق

اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

)ﺷﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إن وﺟدت(

138,988.64

ﺣ  %2ﻣﻦ ﻣ ﻠﻎ اﻻﺷ اك

5,656,914.51

1.87%

رﺳوم أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ

176,873.98

0.058%

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ

166,379.93

0.055%

رﺳوم اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

33,000

0.011%

ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

20,000

0.007%

7,500

0.002%

14,850

0.005%

-

-

20,070.95

0.007%

رﺳوم اﻻﺷﺗراك
رﺳوم إدارة اﻟﺻﻧدوق

رﺳوم رﻗﺎﺑﯾﺔ
رﺳم ﺗرﺧﯾص اﻟﻣؤﺷر
رﺳوم اﻻﻗﺗراض
رﺳوم اﻟﺗطﮭﯾر اﻟﺷرﻋﻲ

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

أي ﺗﻐﯾﯾرات ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 11ﻣﺎرس  2020م

 21ﻣﺎﯾﻮ  2020م

 28اﻛﺘﻮﺑﺮ  2020م

اﺳم اﻟﺻﻧدوق

اﻟﺗﻐﯾﯾر

ﺻﻧدوق إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻣرن ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

-

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺪة أرﯾﺞ اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق

ﺻﻧدوق إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻣرن ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

-

إﻟﻐﺎء ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺪة أرﯾﺞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

ﺻﻧدوق إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻣرن ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

-

إﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﺤﻘﻮق
اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺪوق

و .أي ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر أو اﻟﺗﻘوﯾم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ.
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 .3ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
أ.

أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020ﻛﺎن ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﻔض اﻟﺻﻧدوق وذﻟك ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺗﺄﺛر اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻣن
ﺗداﻋﯾﺎت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺧﻔض اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻧﻛﺷﺎﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وﻗطﺎع
اﻟﺗﺟزﺋﺔ .ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ،أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ رﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺎن ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻧظرا ً ﻟﻠﻧظرة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،رﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗطﺎع اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

ب .ﺗﺟﺎوزات ﻗﯾود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻻ ﯾوﺟد.
ج .ﺗﻘرﯾر ﻋن أداء ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻋﺎم  2020ﻋﺎﻣﺎ ً اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودي .ﻓﺑﻌد اﻧﺧﻔﺎض ﻣؤﺷر ﺗداول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم
اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ وھو  5,959.7ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر ﻣﺎرس ﻣن ﻋﺎم  2020وﺑﻣﻘدار  %40.30ﻣﻧذ
ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ) (COVID-19ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم واﻻﺟراءات
اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس ،أﻧﮭﻰ ﻣؤﺷر ﺗداول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( ﻋﺎم
 2020ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ  8,689.5ﻣرﺗﻔﻌﺎ ً ﺑﻣﻘدار  %45.80ﻣن أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺑﻣﻘدار  %3.96ﻟﻌﺎم 2020
وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟﺣزم اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً وﺗﺣﺳن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺗﻔﺎق أوﺑك ﺑﻠس واﻟﺗﻔﺎؤل ﺑﻌودة ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻗﺑل أزﻣﺔ
ﻛوروﻧﺎ ﺑﻌد ﻧﺟﺎح ﻋدد ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎل ﺿد اﻟﻔﯾروس.
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﻛﺎن أﻓﺿل اﻟﻘطﺎﻋﺎت أدا ًء ھو ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذي ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار %50.90ﯾﻠﯾﮫ ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار %48.20ﺛم ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار  .%38.90ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻷﺿﻌف أدا ًء ﻛﺎن ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟذي اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻘدار ﺑﻣﻘدار %5.70ﯾﻠﯾﮫ ﻗطﺎع إدارة وﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟذي اﻧﺧﻔض
ﺑﻣﻘدار  %3.10ﺛم ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذي اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻘدار  %0.50ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020ﺣﻘﻖ اﻟﺻﻧدوق ﻋﺎﺋدأ ﻗدره  % 12.13ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺷر اﻻﺳﺗرﺷﺎدي )ﻣؤﺷر ﺳﺗﺎﻧدرد أﻧد ﺑورز
اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ( واﻟذي ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋدا ً ﻗدره .%11.94
د.

أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣدروس وﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﺄن أﻧﺷطﺔ
اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻋن اﻟﺻﻧدوق ﻏﯾر ﻣﺎ ﺗم ذﻛره ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق و/أو أﺧذ
اﻟﻣﺷورة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري و/أو ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺿراﺋب و/أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار اﺳﺗﺛﻣﺎري.

ه.

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

و .أي ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﯾﺳ ﺗﻠم ﻣدﯾر اﻟﺻ ﻧدوق اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺻ درة ﻋن طرﯾﻖ اﻟوﺳ ﯾط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻼء اﻟوﺳ ﯾط ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣدﯾر اﻟﺻ ﻧدوق ﻟﻠﻘﺎء
ﺑﮭم.
ز .اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق أو طرف ﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻻ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق أو أي طرف ﻧظﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺻﻧدوق.
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ح .ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أوﯾﺳس  2020-4-19م
ﺗﺻوﯾت اﺗش اس ﺑﻲ ﺳﻲ
اﻣﺗﻧﺎع

رﻓض

ﻣواﻓﻖ

ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻوﯾت

x

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 2019-12-31م.

1

x

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 2019-12-31م.

2

x

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 2019-12-31م.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وذﻟك ﻟﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾﻖ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ واﻟﺳﻧوي
ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2020م واﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻰ 2021م وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑﮫ.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﻋﺎم
2019م ،وذﻟك ﺑواﻗﻊ ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌون) (75ھﻠﻠﺔ ﻟﻛل ﺳﮭم ﻣﺎﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺗﮫ  %7.5ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻷﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  11,250,000﷼ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺗﮫ  %7.5ﻣن راس اﻟﻣﺎل،
وذﻟك ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻷﺣﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻸﺳﮭم ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗداول ﯾوم
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز اﻹﯾداع ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ
ﯾوم ﺗداول ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﺳﯾﺗم اﻻﻋﻼن ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوزﯾﻊ اﻻرﺑﺎح ﻻﺣﻘﺎ.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺔ ھﻧﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻰ
ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷﺳﺗﺎذ /أﺣﻣد ﺣﻣود إﺑراھﯾم اﻟذﯾﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﮭﺎ،
وھﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻣﺻﻐرات اﻟﻘوارﯾر
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ )اﻟﺑرﯾﻔورم( واﻻﻏطﯾﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻘوارﯾر ﺑﻣﻘﺎﺳﺎت واوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﯾﻊ وﺷراء
ﻣواد ﺧﺎم وﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف ﻟﻣدة ﻋﺎم وﺑدون اﻟﺗﻣﯾﯾز او ﺷروط ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ،وﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﻣﺑﻠﻎ  95,730,068﷼ ﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣﺑﻠﻎ  1,773,334﷼ ﻣﺷﺗرﯾﺎت.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺔ ھﻧﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻰ
ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻷﺳﺗﺎذ /أﺣﻣد ﺣﻣود إﺑراھﯾم اﻟذﯾﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﮭﺎ،
ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺳوف ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ وﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺗﺗﻣﺛل
ﻓﻰ ﻣﺻﻐرات اﻟﻘوارﯾر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ )اﻟﺑرﯾﻔورم( واﻻﻏطﯾﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻘوارﯾر ﺑﻣﻘﺎﺳﺎت
واوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﯾﻊ وﺷراء ﻣواد ﺧﺎم وﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف وﻟﻣدة ﻋﺎم وﺑدون اﻟﺗﻣﯾﯾز او ﺷروط
ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺑﻠﻎ  100,000,000﷼.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ إﺑـراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋـن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋـن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م.
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x

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ) ﻣرﻓﻖ (.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره  300,000﷼ ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻧﺻف أو رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻋن
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2020م.
اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص اﻟوارد ﻓﻰ
اﻟﻔﻘرة ) (1ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ،وذﻟك ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻔوض أﯾﮭﻣﺎ أﺳﺑﻖ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط واﻻﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ.

x

x

x

x
x

x
x

x
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7
8
9
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11
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ط .ﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق
ﺗم ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺎرب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺻﻧدوق ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم وﻻ ﯾوﺟد ﺣﺎﻻت
ﺗﺿﺎرب ﻻ ﯾدﯾرھﺎ إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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ي .ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق اﻟﺳﻧوي

ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣواﻓﻘﺔ

اﻟﻣوﺿوع

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع

ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ

واﻓﻖ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ
" "KPMGﻛﻣراﺟﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ.

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎﻟﻛﻲ
اﻟوﺣدات

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

 1ﯾوﻧﯾو 2020

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷروط
واﻷﺣﻛﺎم

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ طﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﺳﻮق ﻧﻤﻮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺪوق.

 17ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020

 23أﺑرﯾل ) 2020ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾر ﻋﺑر
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ(

 .4ﺑﯾﺎن أﻣﯾن اﻟﺣﻔظ
ﺑﯾﺎن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ رأﯾﮫ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ:




إﺻدار وﺗﺣوﯾل واﺳﺗرداد اﻟوﺣدات وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق.
ﺗﻘوﯾم وﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟوﺣدات وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﻣن ﻗﯾود وﺣدود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻻﻗﺗراض اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺄﻣﯾن اﻟﺣﻔظ ﻻ ﺗﺷﻣل إﺑداءه ﻟﮭذا اﻟرأي.

 .5ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﺑﯾﺎن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ رأﯾﮫ اﻵﺗﻲ:


أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋدت وروﺟﻌت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وأﺣﻛﺎم
ﻻﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق.
ﻣرﻓﻖ ﻣﻠﺣﻖ رﻗم  2ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق رأي اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.



أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﺻول ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﺋم .ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ،
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ إﺑﺪاءه ﻟﮭﺬا اﻟﺮأي



أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة.
ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق رأي اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الفهرس

الصفحة

تقرير مراجع الحسابات المستقل

1

قائمة المركز المالي

3

قائمة الدخل الشامل

4

قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

5

قائمة التدفقات النقدية

6

إيضاحات حول القوائم المالية

7

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
كما في 31
ديسمبر
إيضاح 2020م

كما في 31
ديسمبر
2019م

الموجودات

10
11

نقد لدى البنك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات

13

10,132,098
302,669,003
4,785,184
317,586,285

9,582,334
310,951,436
4,865,453
325,399,223

410,103
410,103

698,773
698,773

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

317,176,182

324,700,450

وحدات مصدرة (بالعدد)

12,807,099

14,700,798

24.77

22.09

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة  -وفقا للتداول

17

صافي الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة  -وفقا للمعايير الدولية 17
24.77

للتقرير المالي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

3

22.09

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
(المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م

إيرادات استثمار
صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
دخل توزيعات أرباح
إجمالي ربح االستثمار

12

35,711,825
6,319,352
42,031,177

62,576,593
11,364,031
73,940,624

المصروفات

14

5,656,516
450,179
6,106,695

5,918,192
208,481
6,126,673

أتعاب إدارة
مصروفات أخرى
إجمالي المصروفات
صافي ربح السنة

35,924,482

67,813,951

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

إجمالي الدخل الشامل للسنة

35,924,482

67,813,951

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
(المبالغ بالريال السعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية
السنة

324,700,450

355,400,254

صافي ربح السنة

35,924,482

67,813,951

اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
المتحصل من إصدار وحدات
المدفوع السترداد وحدات
صافي التغيرات من معامالت الوحدات

41,903,500
()85,352,250
()43,448,750

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية
السنة

317,176,182

28,191,532
()126,705,287
()98,513,755
324,700,450

معامالت الوحدات:
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
(بالعدد)
الوحدات في بداية السنة

14,700,798

19,596,665

وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة
صافي النقص في الوحدات

1,891,126
()3,784,825
()1,893,699

1,397,368
()6,293,235
()4,895,867

الوحدات في نهاية السنة

12,807,099

14,700,798

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من القوائم المالية.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
(المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
35,924,482

صافي ربح السنة

67,813,951

تسويات لـ:
خسارة(/ربح) غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(الزيادة)  /النقص في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
نقص(/زيادة) في ذمم مدينة ودفعات مقدمة
النقص في المصروفات المستحقة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

12

11,294,387
47,218,869
()3,011,953
80,269
()288,671
43,998,514

()17,217,140
50,596,811
60,380,418
()306,429
()3,704,633
106,966,167

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصل من إصدار وحدات
المدفوع السترداد وحدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

41,903,500
()85,352,250
()43,448,750

28,191,532
()126,705,287
()98,513,755

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

549,764

8,452,412

نقد وما في حكمه في بداية السنة

9,582,334

1,129,922

نقد وما في حكمه في نهاية السنة

10,132,098

9,582,334

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
1

عام
صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح أنشئ بموجب اتفاقية بين
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("مدير الصندوق") والمستثمرين (مالكي الوحدات).
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل ومن خالل االستثمار في األسهم
السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة السعودية والمدرجة في تداول (سوق األسهم السعودي) .ويستثمر الصندوق في
محفظة أسهم تتم إدارتها بطريقة نشطة ومرنة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤشر أو باألوزان المرتبطة
بمؤشرات السوق.
يُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق .شركة البالد المالية هي أمين حفظ الصندوق .يعاد
استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.
قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق .تتعلق أبرز التغييرات في الشروط واألحكام بتعزيز
أهداف االستثمار .تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتها هيئة السوق المالية بتاريخ  11ربيع األول  1442هـ
(الموافق  28أكتوبر 2020م).

2

اللوائح النظامية
يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") التي اصدرتها هيئة السوق المالية.

3

االشتراك /االسترداد (يوم التداول ويوم التقييم)
الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات مرتين في األسبوع يومي األحد والثالثاء ("يوم التداول") .يتم تحديد قيمة
محفظة الصندوق يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع ("يوم التقييم") .يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض
بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي
عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

4

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة
عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

5

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضا ً عملة النشاط للصندوق.
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6

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي
تقيد بالقيمة العادلة) باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.
أجرى مدير الصندوق تقييما ً لقدرة الصندوق على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية حيث توصل إلى قناعة أن الصندوق
لديه الموارد التي تمكنه من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور .باإلضافة إلى ذلك ،ال يعلم مدير الصندوق بأي
شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغ ا بشأن قدرة الصندوق على االستمرار .وعليه ،يستمر إعداد القوائم المالية على أساس
االستمرارية.
تم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

7

استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات
المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات .كما تتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي
تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد
أنها معقولة ضمن الظروف .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم االعتراف بمراجعة
التقديرات بأثر مستقبلي.
لم يتطلب من مدير الصندوق إجراء أي أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية عند إعداد القوائم المالية.

8

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية :تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على
كافة السنوات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية)
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة كما هو مفصح عنه في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي
الموجودات العائدة لمالكي الوحدات على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يتعهد
فيه الصندوق بشراء الموجودات أو بيعها .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية أو بيعها هي العمليات التي
تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في السوق.

اشتراك واسترداد الوحدات
يتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استالم
طلبات االشتراك واالسترداد.
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اإليرادات من العقود مع العمالء
يقوم الصندوق بإثبات اإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق وعند وجود احتمال بتدفق منافع اقتصادية
للصندوق .يتم إثبات اإليرادات عندما (أو كلما) يتم استيفاء كل التزام أداء.

صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة
وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت).
يتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط
المرجح للتكلفة.

دخل توزيعات أرباح
ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك الدفعات .بالنسبة لألوراق
المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة .بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون
هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح .يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

أتعاب اإلدارة
أتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر المتفق عليه مع مدير الصندوق .يتم احتساب هذه األتعاب في كل تاريخ تقييم بنسبة
مئوية سنوية من صافي قيمة موجودات الصندوق .ويتم تحميل هذه المصروفات على قائمة الدخل الشامل.

الزكاة والضريبة
بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية ،فإن الصندوق ال يدفع أي زكاة وضريبة
دخل .تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاما ً على مالكي الوحدات وال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي ســيتم اســتالمها مقابل بيع أصــل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضــمن معاملة منتظمة بين
المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس في الســوق الرئيســية لألصــل أو االلتزام أو في غير الســوق الرئيســية ،الســوق األكثر
مالءمة لألصـل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للصـندوق في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر
عدم األداء.
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قياس القيمة العادلة (يتبع)
القيمة العادلة هي القيمة التي ســيتم اســتالمها مقابل بيع أصــل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضــمن معاملة منتظمة بين
المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس في الســوق الرئيســية لألصــل أو االلتزام أو في غير الســوق الرئيســية ،الســوق األكثر
مالءمة لألصـل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للصـندوق في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر
عدم األداء.
يقوم الصــندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باســتخدام الســعر المتداول في الســوق النشــطة لتلك األداة ،عند توفرها .يتم اعتبار
معلومات عن
ـ
الســــوق على أنهـا ســــوق نشــــطـة إذا كـانـا معـامالت الموجودات أو المطلوبـات تتم بتكرر وحجم كـاف لتقـديم
األسـعار على أسـاس مسـتمر .يقوم الصـندوق بقياس األداة المتداولة في السـوق النشـطة وفقا لسـعر اإلغالق ألن السـعر يوفر
تقريبا معقوال لسعر التخارج.
في حال عدم وجود ســعر متداول في ســوق نشــط ،فإن الصــندوق يســتخدم أســاليب تقييم تزيد من اســتخدام المدخالت القابلة
للمالحظة ذات الصــلة وتقلل من اســتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن أســلوب التقييم المختار يتضــمن جميع العوامل
التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.
يقوم الصندوق بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية سنة التقرير التي حدث خاللها
التغيير.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية
اإلثبات والقياس األولي
يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول ،وهو التاريخ
الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في
التاريخ الذي نشأت فيه.
يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات
تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل .يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ليسا بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي :بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
-

يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية؛ و
ُ
ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفا كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)
-

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع
موجودات مالية؛ و
ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
المستحق.

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للصندوق أن
يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم هذا الخيار على أساس كل
استثمار على حدة.

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج األعمال

يجري مدير الصندوق تقييما ً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة ألن ذلك
يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تم أخذها بالحسبان تشمل:
-

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً .وبالتحديد ،ما إذا كانا استراتيجية اإلدارة تركز
على اكتساب إيرادات عمولة تعاقدية ،والحفاظ على بيانات أسعار الفائدة محددة ،ومطابقة مدة الموجودات المالية مع
مدة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
يتم تقييم طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مديري الصندوق؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه
المخاطر؛
كيفية مكافأة مديري األعمال  -فيما إذا كانا المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية
التعاقدية المحصلة؛ و
تكرار حجم وتوقيا المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.
إال أن المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها ،ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف
الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانا التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
يعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي .تعرف
لغرض هذا التقييمّ ،
"العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل
فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) باإلضافة إلى
هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانا التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة ،يأخذ الصندوق باالعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .وهذا يشمل تقييم ما إذا كانا الموجودات المالية تتضمن آجاالً تعاقدية قد تؤدي إلى تغيير توقيا أو مقدار
التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤها لهذا الشرط .وعند إجراء هذا التقييم ،يأخذ الصندوق باالعتبار ما يلي:
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .8السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)
-

األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيا التدفقات النقدية.
خصائص الرافعة المالية؛
آجال السداد والتمديد؛
الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (دون حق الرجوع لترتيبات
الموجودات)؛ و
الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.

إعادة التصنيف
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي ،إال في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله إلدارة
الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية
يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.

التوقف عن اإلثبات
عند التوقف عن إثبات األصل المالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل
الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع ( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا ً أي التزام
جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسا رة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو
الخسارة.
يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء االلتزامات التعاقدية.

المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند
وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقا الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما يكون لدى الفرع النية
لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ
االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة
االلتزامات قصيرة األجل.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .8السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
الوحدات القابلة لالسترداد
تعد الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق الملكية حيث أنها تلبي بعض الضوابط المشددة .تتضمن هذه الضوابط ما يلي:
إن الوحدات القابلة لالسترداد يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛
إن الوحدات القابلة لالسترداد يجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛
يجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون على
ال ُمصدر إلعادة الشراء؛
إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري
إلى ربح أو خسارة ال ُمصدر.

 .9أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها ،المطبقة
بواسطة الصندوق
إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية
المفعول اعتبارا ً من  1يناير 2020م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق ،حيثما ينطبق ذلك:

المعيار /التعديالت

البيان

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة
الدولي 8
تعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير
الدولية للتقرير المالي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار
المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي 7

تعريف األعمال
تعريف األهمية النسبية
إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.
تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة 1

إن تطبيق المعايير /التعديالت والتفسيرات أعاله لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم المالية.

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق .ويعتزم
الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول ،وال يتوقع أن ينتج عن تطبيقها تأثير جوهري.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .9أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد (يتبع)
المعيار /
التفسير

البيان

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
16
المعيار الدولي للتقرير المالي 17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي
للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير
المالي 16
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

يسري مفعولها اعتباراً من
الفترات التي تبدأ في أو بعد
التاريخ التالي

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

 1يونيو 2021م

عقود التأمين
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير
متداولة
تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل
الفائدة  -المرحلة 2

 1يناير 2023م
 1يناير 2022م

الممتلكات واآلالت والمعدات:
المتحصالت قبل االستخدام المقصود
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  3ال َمراجع حول إطار المفاهيم

 1يناير 2021م

 1يناير 2022م
 1يناير 2022م

 .10النقد لدى البنك
يمثل هذا البند أرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.

 .11االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن التعرض لالستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة كما في  31ديسمبر هو كما يلي:

حقوق الملكية

كما في  31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة
التكلفة

كما في  31ديسمبر 2019م
القيمة العادلة
التكلفة

بنوك
المواد األساسية
خدمات االتصاالت
الطاقة
تأمين
التجزئة
معدات وخدمات الرعاية الصحية
مرافق خدمية
األغذية والمشروبات

54,375,522
50,635,310
30,789,002
28,113,469
19,316,039
12,463,119
10,994,215
16,856,467
7,995,159

73,286,270
60,767,256
32,258,129
32,201,725
21,987,124
18,675,612
18,546,562
16,980,786
9,813,505

53,114,820
34,926,838
9,775,839
43,212,102
14,595,215
31,395,622
21,562,829
---

74,246,815
44,787,581
9,703,750
55,112,018
19,791,521
40,888,932
22,194,077
---

العلوم الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية
والحياة
خدمات استهالكية
إدارة العقارات والتطوير العقاري
سلع رأس المال

7,554,866
4,543,423
4,764,632
--

8,548,736
4,887,911
4,715,387
--

-22,208,132
2,453,162
5,144,711

-26,140,436
2,534,972
6,658,618

صناديق استثمارية
صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات
-البناء واإلسمنا السعودية
248,401,223
اإلجمالي

-302,669,003
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7,000,000
245,389,270

8,892,716
310,951,436

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .12صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
47,006,212
()11,294,387
35,711,825

أرباح محققة للسنة
(خسائر)/أرباح غير محققة للسنة
اإلجمالي

45,359,453
17,217,140
62,576,593

يتم احتساب األرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استناداً على المتوسط المرجح
لتكلفة األوراق المالية.

 .13المصروفات المستحقة
تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة لمدير الصندوق (بما فيها ضريبة القيمة المضافة).

 .14المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو
ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل
يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشكل القانوني.
تتكون األطراف ذات العالقة بالصندوق من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (مدير الصندوق ومجلس إدارة
الصندوق وإداري الصندوق) والبنك السعودي البريطاني ("البنك") (المساهم الرئيسي لمدير الصندوق).
يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة .تخضع معامالت األطراف ذات العالقة
للضوابط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار
متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مدير الصندوق .تما هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من
الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقا ً لنسبة تبلغ  ٪1.70من صافي قيمة الموجودات
(2019م ،)٪1.70 :ورسوم إدارية تبلغ 2019( ٪0.05م )٪0.05 :وأتعاب حفظ تبلغ 2019( ٪0.03م )٪0.03 :من
صافي قيمة الموجودات.
ال يتم إدراج رسوم االشتراك حتى  ٪2في القوائم المالية للصندوق كاستثمار للصندوق ويتم خصمها دو ًما من رسوم
االشتراك .ال يقوم الصندوق بتحميل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.
يجري الصندوق خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال.
الطرف ذو العالقة
شركة إتش إس بي سي
العربية السعودية (مدير
الصندوق)
ساب

طبيعة المعامالت

أتعاب إدارة الصندوق
رسوم إدارية
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
نقد لدى البنك
نقد لدى البنك

مبلغ المعامالت خالل السنة
2020م
5,656,516
166,380
20,000
--15

2019م
5,918,12
9
82,765
10,082
---

الرصيد الختامي كما في 31
ديسمبر
2020م
51,129
15,617
16,118
8,904,393
325,000

2019م
95,138
15,401
6,959
---

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .14المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
إن الصناديق االستثمارية التالية المدارة بواسطة مدير الصندوق لديها معامالت في وحدات الصندوق:
اسم الصندوق
صندوق إتش إس بي سي
الدفاعي لألصول المتنوعة

صندوق إتش إس بي سي
المتوازن لألصول المتنوعة

صندوق إتش إس بي سي
المتنامي لألصول المتنوعة

السنة

المبلغ/
الوحدة

2020م

المبالغ
الوحدات
المبالغ
الوحدات

2020م

المبالغ
الوحدات
المبالغ
الوحدات

2020م

المبالغ
الوحدات
المبالغ
الوحدات

2019م

2019م

2019م

الرصيد الختامي
كما في 31
ديسمبر

اإلصدار

االسترداد

5,690,000
247,118
--

477,753
19,484
7,296,955

5,637,523
227,634
--

--

376,047

--

39,767,482
-- 17,499,767
1,605,748
-801,696
17,759,343 24,174,193
---

1,207,477

804,052

31,756,924
-- 10,321,309
1,282,295
-461,448
18,130,304 16,934,494
-820,847
845,059
--

ال توجد عمولة خاصة مستحقة مقابل األرصدة النقدية في الحسابات البنكية ذات الصلة لدى األطراف ذات العالقة.

 .15إدارة المخاطر المالية
يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:
-

مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛ و
مخاطر السوق.

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول أهداف وسياسات وإجراءات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى
إدارة رأس مال الصندوق.

إطار إدارة المخاطر
يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار .تتكون المحفظة
االستثمارية للصندوق من األسهم المدرجة.
تم منح مدير ا ستثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف الصندوق االستثمارية .تقوم لجنة
االستثمار للصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة .في الحاالت التي تكون فيها المحفظة
مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة ،فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيًا مع
األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.
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صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .15إدارة المخاطر المالية (يتبع)
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته المبرمة مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد
الصندوق لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي والذمم المدينة .ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر ،يأخذ
الصندوق في االعتبار التصنيفات االئتمانية الخارجية من وكاالت التصنيف االئتماني المرموقة.
إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن
التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.
تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس إدارة
الصندوق.
قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية" .مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء
بالتزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق عليها تعاقديًا.
بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا ،يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان
تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
نقد لدى البنك
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

كما في 31
ديسمبر 2020م

كما في 31
ديسمبر 2019م

10,132,098
4,785,184
14,917,282

9,582,334
4,865,453
14,447,787

ال يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية .يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر
االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى .يتم بشكل عام
إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.

تحليل جودة االئتمان
يتم االحتفاظ بالنقد للصندوق لدى البنك السعودي البريطاني وبنك البالد ذات التصنيف  A1و  A1 :2019(A3و )A2
على التوالي استناداً إلى تصنيفات وكالة موديز.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
األدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والذمم المدينة هي قصيرة األجل بطبيعتها وذات تعرض محدود لمخاطر االئتمان.
بالتالي لم يتم تكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة في هذه القوائم المالية.
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(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .15إدارة المخاطر المالية (يتبع)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم
تسويتها عن طريق السداد نقدا ً أو من خالل موجودات مالية أخرى.
تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر
السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات .إال أنه يُسمح للصندوق باالقتراض لتلبية طلبات االسترداد .يتم اعتبار
األوراق المالية الخاصة بالصندوق على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنها جميعها مدرجة .يراقب مدير الصندوق
متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
األسهم على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.
إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق .يتم
إدارة مخاطر السوق في الوقا المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة .تتم مراقبة مراكز
السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
الصندوق غير معرض لمخاطر العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات بالعملة المحلية .تم إدراج مخاطر االستثمار
للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  .www.hsbcsaudi.comال
تعتبر الشروط واألحكام جز ًء من القوائم المالية.

مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية .يقوم مدير الصندوق
بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التركيز القطاعي.
تحليل الحساسية
يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االزدياد المحتمل بشكل معقول
في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع  ٪5في تاريخ التقرير .تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي .إن هذا التحليل
يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديدا مخاطر أسعار الفائدة وتحويل العمالت األجنبية.

كما في  31ديسمبر 2020م
صافي األرباح ( /الخسائر) من االستثمارات
المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

٪5 +
٪5 -
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15,133,450
()15,133,450

كما في  31ديسمبر 2019م
٪5 +
٪5 -

15,547,572
()15,547,572

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية
(صندوق استثماري مفتوح)
المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .16القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم
إما:
•
•

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة ،عند توفرها .يتم اعتبار
السوق على أنها سوق نشطة إذا كانا معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاف لتقديم معلومات عن
األسعار على أساس مستمر .يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقا ً لسعر السوق ألن هذا السعر
يقارب بشكل معقول سعر التخارج.
في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط ،فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل
التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية .يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة
العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:
•
•
•

المستوى  : 1مدخالت تمثل األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة
يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
المستوى  :2مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل
أو االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
المستوى  :3مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة .تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي.
القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر 2020م
------------------------القيمة العادلة-------------------اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

302,669,003

302,669,003

--

--

302,669,003

اإلجمالي

302,669,003

302,669,003

--

--

302,669,003

القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر 2019م
------------------------القيمة العادلة-------------------اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

310,951,436

302,058,720

8,892,716

--

310,951,436

اإلجمالي

310,951,436

302,058,720

8,892,71
6

--

310,951,436
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المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .16القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)
خالل السنة ،لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
تعتبر األدوات المالية األخرى مثل الذمم المدينة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية تقارب قيمتها
الدفترية القيمة العادلة ،بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى.

 .17آخر يوم تقييم
آخر يوم تقييم للسنة كان  31ديسمبر 2020م (2019م 31 :ديسمبر 2019م) وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا اليوم
بلغا  24.77لاير سعودي للوحدة (2019م 22.09 :لاير سعودي) .إن صافي قيمة الموجودات وفقا ً للمعايير الدولية
للتقرير المالي للوحدة في  31ديسمبر 2020م بلغ  24.77لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 22.09 :لاير سعودي).

 .18كوفيد – 19
ال تزال جائحة كوفيد 19 -تعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثالثة" من العدوى
على الرغم من أنها كانا قد سيطرت سابقا على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود
على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،فقد تمكنا حكومة المملكة العربية
السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غير المسبوقة
والفعالة التي اتخذتها الحكومة.وتم مؤخرا ً تطوير عدد من لقاحات كوفيد 19 -واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف
الحكومات في جميع أنحاء العالم .كما اعتمدت الحكومة عدد من اللقاحات و بدأت بتوفيرها للعامة.
ال يزال مدير الصندوق على دراية بكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد ،19-والتي يمكن
الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقا .يواصل مدير الصندوق مراقبة الوضع المستمر عن كثب على الرغم من أن الوباء
لم يكن له تأثير كبير على األداء المالي للصندوق خالل عام 2020م.

 .19األحداث الالحقة
أصدرت هيئة السوق المالية في  1مارس 2021م بعض التعديالت على الئحة صناديق االستثمار والمصطلحات المحددة
اعتبارا من  1مايو 2021م .ويعمل مدير
المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية .يبدأ سريان هذه التعديالت
ً
الصندوق حاليًا على تقييم تأثير هذه التعديالت ،إن وجد ،على القوائم المالية للصندوق.
لم يكن هناك أي أحداث الحقة أخرى بعد تاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت على/أو إفصاح في القوائم المالية.

 .20اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  25شعبان  1442هـ (الموافق  7أبريل 2021م).
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