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دليل الصندوق

اسم الصندوق

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية

مدير الصندوق

مورغان ستانلي السعودية ،وهي شركة مساهمة محدودة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم1010224144 :
الصادر في الرياض بتاريخ 1427/09/18هـ ،والمرخصة من هيئة السوق المالية.
عنوان مدير الصندوق هو:
برج الراشد ،الطابق العاشر
طريق الملك سعود ،الرياض
ص .ب ،66633 .الرياض 11586
هاتف+966 )11( 218 7000 :
فاكس+966 )11( 218 71 44 :
www.MorganStanley.com

أمين الحفظ

أمين الحفظ هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي ،شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 1141
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 299 2313 :
فاكس+966 )11( 299 2385 :

المشغل

المشغل هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي ،شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

الوسيط

الوسيط هو اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
المقر الرئيسي لـ أتش اس بي سي ،شمال طريق العليا
صندوق بريد 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

المراجع

مراجع الحسابات هو إرنست و يونغ
ص.ب رقم 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 273 4740 :
فاكس+966 )11( 273 4730 :
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أ .معلومات عن صندوق االستثمار
 .1اسم صندوق االستثمار
صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
 .2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته
يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في تحقيق زيادة ونمو رأس المال على المدى الطويل .ويستهدف تحقيق هذه األهداف من خالل االستثمار في
األسهم المدرجة والمتداولة في سوق األسهم السعودية "تداول" واألسهم التي يتم طرحها في االكتتابات العامة .يُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام
للسوق المالية السعودية ("تاسي") بغرض إمداد المستثمرين بإيضاحات عن األداء بالنسبة إلى معيار حالي.
 .3سياسة توزيع الدخل واألرباح
الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار للدخل على أساس تراكمي ،وهذا يعني أن صافي الدخل المتحقق يُعاد استثماره في الصندوق وال يوزع على
مالكي الوحدات كتوزيعات أرباح .وستنعكس إعادة استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات.
 .4التقارير متاحة عند الطلب ومجانًا من مدير الصندوق.
 .5وصف المؤشر اإلسترشادي للصندوق ،والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة (إن ُوجد).
مؤشر الصندوق :المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي).
مشغل الصندوق:

إتش إس بي سي العربية السعودية

()https://www.hsbcsaudi.com

امين حفظ الصندوق:
وسيط الصندوق:

إتش إس بي سي العربية السعودية
إتش إس بي سي العربية السعودية

()https://www.hsbcsaudi.com
()https://www.hsbcsaudi.com

المراجع الخارجي:

أرنست ويونغ

()http://www.ey.com/global

ب .أداء الصندوق
 .1ملخص عن الصندوق
2019

2020

2021

64,557,067.45

48,880,228.63

65,902,361.24

صافي األصول للوحدة ( 31.12لاير سعودي)

412.4647

449.9475

653.3582

أعلى قيمة لصافي األصول للوحدة (لاير سعودي)

436.4506

452.8824

687.4475

أقل قيمة لصافي األصول للوحدة (لاير سعودي)

356.8052

302.2628

444.3298

156,515.38

108,635.41

100,867.12

0.00

0.00

0.00

نسبة إجمالي المصروفات

%1.93

%2.14

%2.07

نسبة المقترضة من إجمالي قيمة األصول ،ومدة انكشافها
وتاريخ استحقاقها

%0.00

%0.00

%0.00

نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء
الصندوق

%8.06

%5.50

%15.38

صافي األصول ( 31.12لاير سعودي)

الوحدات في اإلصدار 31.12
توزيع األرباح لكل وحدة
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 .2سجل أداء الصندوق
أ.

إجمالي العائد لعام واحد ،وثالثة أعوام ،وخمسة أعوام (أو منذ التأسيس):

الوصف
صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية
الشهر
المؤشر العام للسوق السعودية تداول

تاريخ البدء

نوع العائد

عام واحد تراكمي

 3أعوام تراكمي

 5أعوام تراكمي

منذ التأسيس تراكمي

-6يناير2009-

صافي

45.21

82.57

119.66

553.36

الينطبق

الينطبق

29.83

44.14

56.46

113.28

ب .إجمالي العائد السنوي لكل من آخر  10سنوات مالية (أو منذ التأسيس):
الوصف

التاريخ

العائد السنوي
19.55

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2009/12/31

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2009/12/31

15.73

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2010/12/31

17.23

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2010/12/31

8.15

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2011/12/31

0.09

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2011/12/31

3.07-

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2012/12/31

8.20

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2012/12/31

5.98

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2013/12/31

44.87

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2013/12/31

25.50

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2014/12/31

27.55

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2014/12/31

2.37-

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2015/12/31

3.51-

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2015/12/31

17.06-

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2016/12/31

9.91

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2016/12/31

4.32

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2017/12/31

2.13

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2017/12/31

0.22

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2018/12/31

17.81

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2018/12/31

8.31

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2019/12/31

15.25

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2019/12/31

7.19

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2020/12/31

9.09

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2020/12/31

3.58

صافي قيمة األصول لألسهم السعودية بنهاية الشهر

2021/12/31

45.21

المؤشر العام للسوق السعودية تداول

2021/12/31

29.83

1

1تاريخ تأسيس الصندوق في  6يناير 2009
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ج.

الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق االستثمار

يوضح الجدول أدناه الرسوم الفعلية ومصروفات الصندوق المدفوعة من قبل صندوق االستثمار خالل السنة.
الوصف

الفترة 2021

رسوم اإلدارة

1,072,442

خصم رسوم اإلدارة

306,412

رسوم الحفظ

62,530

رسوم المدير االداري

92,019

رسوم المراجع

55,000

رسوم المسجل

9,825

رسوم مجلس اإلدارة

20,000

رسوم المعاملة

34,875

ضريبة القيمة المضافة

153,042

رسوم الوساطة

73,676

إجمالي المصروفات

1,266,997

متوسط األصول المدارة

61,284,529

نسبة إجمالي المصروفات لعام 2021

2.07

 .3التغيرات الجوهرية التي حدثت وأثرت في أداء الصندوق
استقال بول برايس ،رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة من مجلس اإلدارة وحل مكانه قوكان يونال .ومن المتوقع أال يكون لذلك أي
أثر مادي على عمليات الصندوق أو إدارته.
 .4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية

اسم الشركة

الحدث

التاريخ

االستثمار الصناعي

الجمعية
العامة
العادية

٢١/٠٤/٢٠٢١

دله

الجمعية
العامة
العادية

٢٤/٠٥/٢٠٢١
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]

جدول االعمال

قرار التصويت لصندوق
مورغان ستانلي لالسهم
السعودية

 . 1التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 .2التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 5التصويت على ما تم توزيعه من ارباح عن العام المالي 2020م

تمت الموافقة

 . 6التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  1.8مليون اير

تمت الموافقة

 . 7التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ ثامر بن عبدهللا الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس اإلدارة

االمتناع عن التصويت

 .8التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة،

االمتناع عن التصويت

 .9التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

االمتناع عن التصويت

 . 10التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة

االمتناع عن التصويت

 . 11التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة

تمت الموافقة

 . 12التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م

تمت الموافقة

 .1التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة
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سبكيم

الجمعية
العامة غير
العادية

٢٤/٠٥/٢٠٢١

جرير

الجمعية
العامة
العادية

٢٦/٠٥/٢٠٢١

رعاية

الجمعية
العامة
العادية

٢٧/٠٥/٢٠٢١
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 . 4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 5التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 .6التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  1.8مليون اير

تمت الموافقة

 . 7التصويت على اعتماد معاملة مع طرف ذو عالقة

لم يتم الموافقه

 . 8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة الحادية والسبعون من نظام
الشركات

تمت الموافقة

 . 9التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

تمت الموافقة

 . 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 5التصويت على ما تم توزيعه من ارباح عن العام المالي 2020م

تمت الموافقة

 . 6التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  4.56مليون اير

تمت الموافقة

 .7التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 . 8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

تمت الموافقة

 . 9التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ( )66,347,931سهما ً من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة ،حيث أن مجلس اإلدارة يرى أن
سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة على أن يتم تمويل شراء األسهم من الموارد الذاتية للشركة  ،وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه بإتمام
عملية الشراء خالل فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية واالحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها  5سنوات من تاريخ قرار
الجمعية العامة

تمت الموافقة

 .10التصويت على تعديل المواد  35و  17من النظام األساسي للشركة

تمت الموافقة

 .11التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

تمت الموافقة

 . 12التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

تمت الموافقة

 . 13التصويت على معايير األعمال المنافسة

تمت الموافقة

 . 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 4التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 . 5التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  2.65مليون اير

تمت الموافقة

 .6التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 .7التصويت على اعتماد  12معامالت مع أطراف ذات عالقة

تمت الموافقة

 . 8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

تمت الموافقة

 .9التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

تمت الموافقة

 . 10التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

تمت الموافقة

 . 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 . 4التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 . 5التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  1.9مليون اير

تمت الموافقة

 . 6التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 7التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

لم يتم الموافقه

 . 8التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

تمت الموافقة

 . 9التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

تمت الموافقة

 . 10التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين (األستاذ أحمد القحطاني) عضوا (غير تنفيذي) بمجلس اإلدارة

تمت الموافقة
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 . 11التصويت على اعتماد معاملتين مع اطراف ذات عالقة

اللجين

الجمعية
العامة غير
العادية

٢٧/٠٥/٢٠٢١

األهلي

الجمعية
العامة
العادية

٢٨/٠٦/٢٠٢١

بن داود

الجمعية
العامة غير
العادية

٢٨/٠٦/٢٠٢١

ارامكو

الجمعية
العامة
العادية

٠١/٠٧/٢٠٢١

اإلعادة السعودية

الجمعية
العامة غير
العادية

١٤/٠٧/٢٠٢١

بدجت السعودية

الجمعية
العامة
العادية

٠٥/٠٨/٢٠٢١

سدافكو

أسمنت الجنوب

تمت الموافقة

 . 12االتصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية (2020-12-31م)

تمت الموافقة

 . 13التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة الحادية والسبعون من نظام
الشركات

تمت الموافقة

 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 .4التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 . 5التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021

تمت الموافقة

 .6التصويت على تعديل المواد  23 ,22 ,20 ,16و  28من النظام االساس للشركة

لم يتم الموافقه

 . 1التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( )4إلى ( )5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( )5أعضاء ،وذلك بتعيين
عضوا في لجنة المراجعة
(األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس/عضو مجلس إدارة مستقل)،
ً

تمت الموافقة

 . 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2020

تمت الموافقة

 . 3التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 .4التصويت على اعتماد  46معامالت مع أطراف ذات عالقة

تمت الموافقة

 . 5التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 6التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة

تمت الموافقة

 .7التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

تمت الموافقة

 . 8التصويت على المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم بمبلغ إجمالي  0.8مليون اير

تمت الموافقة

 .9التصويت على تعديل المواد  44 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,18 ,17 ,4 ,3 ,1و  46من النظام االساس للشركة

تمت الموافقة

 .10التصويت على اضافة المادة  14للنظام االساس للشركة

تمت الموافقة

 .11التصويت على حذف المواد  26و  27من النظام االساس للشركة

تمت الموافقة

 .12التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة األساسي وترقيمها

تمت الموافقة

 . 13التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021

تمت الموافقة

 . 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020

تمت الموافقة

 . 2التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة م للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  2021والربع األول من العام المالي 2022

تمت الموافقة

 . 3التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة

تمت الموافقة

 .4التصويت على معايير المنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة ،وفقًا للفقرة ( ) 3من المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية

تمت الموافقة

 . 1التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  810مليون اير الى  891مليون اير (منح سهم واحد مجاني لكل عشرة
اسهم مملوكة)

تمت الموافقة

 .2التصويت على تعديل المواد  49 ,47-45 ,41 ,39 ,37 ,35 ,33 ,32 ,30 ,27-24 ,22-12 ,7-2و  50من النظام االساس للشركة

تمت الموافقة

 . 3التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين

تمت الموافقة

 .1التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ محمد عبدالعزيز الغنام (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة

تمت الموافقة

 . 2التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( )3إلى ( )5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( )5أعضاء ،وذلك بتعيين
األستاذ /محمد قعدان العتيبي (عضو من خارج المجلس) واألستاذ /أديب محمد ابانمي (عضو من خارج المجلس) أعضاء في لجنة المراجعة

تمت الموافقة

الجمعية
العامة غير
العادية

١٥/١١/٢٠٢١

 . 1التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ( )2,749,750سهما ً من أسهمها واالحتفاظ بها كأسهم خزينة ،حيث أن مجلس اإلدارة يرى أن
سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة ،على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية ،وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية
الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشرة ( )12شهراً من تاريخ موافقة الجمعية ،واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة
أقصاها خمس ( ) 5سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية

تمت الموافقة

الجمعية
العامة
العادية

١٩/١٢/٢٠٢١

 . 1التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة

لم يتم الموافقه

 .5مجلس إدارة الصندوق
أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية

أ)

-

قوكان يونال (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
الدكتور عبدالعزيز جزار (عضو مستقل)
السيد طارق السقا (عضو مستقل)

ب) ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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قوكان يونال – رئيس مجلس اإلدارة
السيد قوكان يونال هو العضو المنتدب ورئيس المبيعات في إدارة االستثمار لمورغان ستانلي بمنطقة الشرق األوسط ،آسيا والمحيط الهادي
ماعدا اليابان والصين .السيد قوكان عضو في مجلس اإلدارة وفي اللجان الداخلية التالي:
•

عضو في مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية

•

رئيس مجلس إدارة صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية

•

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت لمورغان ستانلي السعودية

•

عضو في لجنة إدارة األعمال لمورغان ستانلي الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

•

عضو في اللجنة التنفيذية ألعمال مورغان ستانلي في جنوب شرق آسيا.

•

عضو في اللجنة التوجيهية العالمية إلدارة المبيعات والعالقات ،وإدارة االستثمارات.

التحق بمورغان ستانلي في  2010ولديه خبرة استثمارية ألكثر من  30عام.
قبل التحاقه بمورغان ستانلي كان قوكان رئيس التوزيع ل أم أف أس ( )MFSإدارة االستثمارات بمنطقة الشرق األوسط وآسيا .وقبل ذلك
عمل كرئيس إدارة المبيعات بمنطقة الشرق األوسط وآسيا في شركة بايونير جلوبال.
وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية وشهادة الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة سافولك في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.

طارق السقا
طارق السقا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أجيج المالية ،وهي شركة تعمل في مجال إدارة األصول البديلة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
وشغل منصب نائب رئيس مجموعة العليان للتمويل ،وكان مسؤوالً عن االستثمارات الخاصة للمجموعة وتطوير أعمالها في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تولى إدارة وقيادة استثمارات تتخطى قيمتها مليارات الدوالرات .وقبل انضمامه لمجموعة العليان ،عمل
األستاذ السقا رئيسا ً لقسم األسهم الخاصة في البنك األهلي التجاري.
وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وعلى درجة الماجستير
في إدارة األعمال في كلية هارفارد لألعمال

د .عبدالعزيز جزار
د .عبد العزيز جزار هو شريك تنفيذي في شركة الملز المالية ،وهي شركة تستثمر في رأس المال المخاطر ،مقرها الرئيسي مدينة
الرياض ،وقد شارك في تأسيسها عام  .2008ولدى د .عبد العزيز جزار خبرة تزيد على  20عاما ً في مجال االستثمار في رأس المال
المخاطر وإدارة الشركات.
وكان د .عبد العزيز جزار الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم المحدودة .كما شغل د .عبد العزيز جزار في الفترة ما
بين  2002وحتى  2004منصب العضو المنتدب في الشركة السعودية لألبحاث والنشر ،والتي تعد أكبر دور النشر في الشرق األوسط.
يشغل د .عبد العزيز جزار حاليا ً عضوية مجلس إدارة عدة مؤسسات ،وهي :توكونكت ،والملز للتقنية ،والشركة السعودية للخدمات
درجة في السوق المالية السعودية).
الصناعية (وهي شركة ُم َ
حصل د .عبد العزيز جزار على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب واالتصاالت من جامعة إسكس في إنجلترا ،ودرجة الماجستير
في هندسة النُظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ،وفي عام  1988حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب
كاليفورنيا في علوم الحاسب.
ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته
يتولى مجلس اإلدارة األدوار والمسؤوليات اآلتية:
(أ)

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الرئيسية ذات الصلة بصندوق االستثمار ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،عقود تقديم
خدمات إدارة الصندوق ،وعقود تقديم خدمات الحفظ ولكن باستثناء العقود المبرمة وفقا ً لقرارات االستثمار المتعلقة باالستثمارات األساسية التي تم
إجراؤها أو سيتم إجراؤها من قبل الصندوق.

(ب) الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم حقوق التصويت ذات الصلة بأصول الصندوق؛
(ت) اإلشراف ،وعند االقتضاء ،الموافقة أو التصديق -متى كان ذلك مالئما ً -على أي تضارب في المصالح حدده مدير الصندوق.
(ث) االجتماع مرتين سنويا ً على األقل مع لجنة االلتزام التابعة لمدير الصندوق أو مسؤول االلتزام لإلشراف على امتثال مدير الصندوق لكل األنظمة
واللوائح المطبقة ،بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) متطلبات التقارير المالية الدولية (.)IFRs

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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(ج) الموافقة على جميع التغييرات األساسية وغير األساسية المنصوص عليها في المادتين  62و 63من المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRsقبل
أن يحصل مدير الصندوق على موافقة أو إخطار مالكي الوحدات والهيئة العامة لسوق المال (حسب االقتضاء).
(ح) التأكد من اكتمال ودقة (كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة) ،واالمتثال للقواعد الدولية إلعداد التقارير المالية ( ،)IFRsوشروط وأحكام
الصندوق وأي وثيقة أخرى ،تعاقدية أو غير ذلك ،بما في ذلك اإلفصاحات المتعلقة بالصندوق و  /أو مدير الصندوق وتصرفه فيما يتعلق
بالصندوق.
(خ) ضمان التزام مدير الصندوق بالتزاماته على نحو يخدم مصالح مالكي الوحدات وفقا ً للقواعد الدولية إلعداد التقارير المالية ( ،)IFRsوشروط
وأحكام الصندوق.
(د )

مراجعة التقرير الذي يتضمن تقييم أداء وجودة خدمات األطراف التي تقدم خدمات هامة ،وذلك للتأكد من أن مدير الصندوق يفي بمسؤولياته
لصالح مالكي الوحدات وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق المنصوص عليها في التقارير المالية الدولية (.)IFRs

(ذ )

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بما يتوافق مع سياسات وإجراءات مدير الصندوق التي تكشف عن مخاطر
الصندوق وكيفية التعامل معها.

(ر)

الوفاء بالواجب االئتماني تجاه مالكي الوحدات ،بما في ذلك التصرف بحسن نية والعمل على تحقيق مصالح مالكي الوحدات وممارسة العناية
الواجبة وتوظيف جميع المهارات المطلوبة.

(ز)

تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تعكس جميع المداوالت والحقائق المتعلقة بهذه االجتماعات والقرارات المتخذة.

(س) مراجعة التقرير الذي يحتوي على جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة بشأنها ،للتأكد من أن مدير الصندوق يقوم بمسؤولياته بما يخدم مصلحة
مالكي الوحدات وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق ومعايير التقارير المالية الدولية (.)IFRs
د)

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
تبلغ مكافأة كل عضو مستقل  3,000ريـال سعودي عن كل اجتماع ،باإلضافة إلى المصروفات النثرية المتكبدة لحضور اجتماع المجلس ،على أن
يكون الحد األقصى لكل شهر بالنسبة إلى كل مدير مستقل  5,000ريـال سعودي .ال يجوز أن يتخطى الحد األقصى للمكافآت السنوية لكل مدير مستقل
 50,000ريـال سعودي .ال تضاف ضريبة القيمة المضافة على مكافآت أعضاء المجلس.
ي مكافآت من الصندوق.
ال يجوز أن يحصل األعضاء التنفيذيون في الصندوق على أ ّ

ه)

بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق
ال يوجد تضارب مصالح حالي أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق .ومع ذلك ،في حال نشأ تضارب مصالح ،يجب أن
يفصح عضو المجلس ذو الصلة عن هذا التضارب الفعلي (أو المحتمل) لموافقة الصندوق .وفي هذه الحالة ،ال يجوز لعضو المجلس المعني
ي قرار يتخذه المجلس يتعلق بأمر يكون لهذا العضو فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
التصويت بشأن أ ّ
يجوز ألي عضو من أع ضاء مجلس إدارة الصندوق العمل كمدير ألية وسيلة استثمار جماعي أخرى .عندما ينشأ تضارب محتمل في المصالح بين
واجبات عضو المجلس تجاه الصندوق وواجباته تجاه الغير؛ يتعين على هذا العضو أن يكشف عن هذا التضارب الفعلي (أو المحت َمل) للمجلس.
ويسعى هذا العضو بمساعدة المجلس -حيثما أمكن -لضمان أن هذا التضارب لن يخل بمصلحة الصندوق.

و)

بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصندايق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة
األستاذ السقا هو عضو مجلس إدارة بشركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان .تُعد شركة أجيج كابيتال بجزر الكايمان هي مدير صندوق أجيج
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ز)

الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه
في عام  ،2021عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاته في  27ابريل و  1ديسمبر وتمت الموافقة على القرارات التالية بما في ذلك أداء

الصندوق وإنجازاته:
اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  27ابريل :2021
• تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق (المنعقد في  17نوفمبر )2020؛
• تمت استعراض االمور المتعلقة بااللتزام والمتصلة بالصندوق والموافقات المطلوبة من مجلس اإلدارة؛
• تمت مراجعة القوائم المالية للصندوق للعام المنتهي ب  31ديسمبر 2020؛
• تمت مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق؛
• تمت مناقشة قسم المبيعات لما لديهم من مستجدات؛
• أسئلة أو مناقشات أخرى

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  1ديسمبر :2021
• تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق (المنعقد في  17نوفمبر )2020؛
• تمت استعراض االمور المتعلقة بااللتزام والمتصلة بالصندوق والموافقات المطلوبة من مجلس اإلدارة؛
• تمت مراجعة القوائم المالية األولية للصندوق للفترة المنتهية ب  30يونيو 2021وتمت مناقشة عمليات الصندوق والموافقات المطلوبة
من مجلس اإلدارة؛
• تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق المعدلة؛
• تمت الموافقة على رسوم ادارة االستثمار بمعدل  %1.25اعتبارا من  1يناير 2022؛
• تمت مراجعة واعتماد خطاب التعاقد الموقع مع مراجع الحساب للعام 2021؛
• تمت الموافقة على اتفاقية المدير االداري المعدلة للصندوق؛
• تمت مراجعة أداء ومقاييس المخاطر للصندوق؛
• تمت مناقشة قسم المبيعات لما لديهم من مستجدات؛
• أسئلة أو مناقشات أخرى

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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مورغان ستانلي
ج .مدير الصندوق
 .1اسم وعنوان مدير الصندوق
مدير الصندوق هو مورغان ستانلي السعودية ،وهي مؤسسة السوق المالية مفوضة بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية ترخيص الهيئة
رقم  37-06044بتاريخ 1427/11/21هـ (الموافق 2006/12/12م) ،ومكان عمله الرئيسي هو:
برج الراشد ،الطابق العاشر
طريق الملك سعود ،الرياض
ص .ب  ،66633.الرياض 11586
هاتف+966 (11) 218 70 00 :
فاكس+966 (11) 218 71 44 :
 .2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد)
اليوجد
 .3مراجعة انشطة االستثمار خالل الفترة.
نشاط المحفظة
خالل عام  ، 2021قمنا برفع توزيع االصول للقطاع العقاري من خالل األسهم التي تأثرت سلبا باإلغالق خالل الجائحة .ومن المتوقع أن
تتحسن األرباح مع تراجع تأثير كورونا .كما قمنا ايضا بزيادة توزيع االصول لقطاع المرافق الكهربائية ،والذي يقدم في رأينا جانبا ايجابيا
جذا با بسبب مبادرات إعادة الهيكلة الحكومية .ومن ناحية أخرى ،خفضنا توزيع االصول لقطاع مواد البناء ،وخاصة األسمنت ،حيث كان
الطلب اضعف من المتوقع وفائض المعروض من األسمنت يشكالن عبئا على أسعار البيع .كما قمنا ايضا بخفض التعرض ألسهم التجزئة
المتخصصة وصناديق االستث مار العقارية المتداولة على أساس األداء القوي خالل فترة االنكماش وإمكانات الصعود المحدودة في المستقبل.
وأيضا شاركنا في اإلكتتابات العامة الألولية التي كانت لديها عوائد جذابة في رأينا.
 .4تقرير أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.
مراجعة األداء
خالل السنة التقويمية  ،2021حقق الصندوق عائد بنسبة ( ٪45.21صافي من الرسوم) ،في حين ارتفع المؤشر الرئيسي (تاسي) بنسبة
 .٪29.83ساهم اختيار األسهم في معظم األداء المتفوق خالل العام ،في حين كان تأثير توزيع االصول إيجابيا بشكل هامشي .وحققت
عي اإلعالم وتجزئة األغذية تأثير
قطاعات المواد األساسية والطاقة واالغذية والمشروبات أكبر المساهمات اإليجابية .في المقابل ،كان لقطا َ
سلبي على األداء.
 .5تفاصيل أي تغييرات جوهرية حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.
تم تحديث شروط وأحكام الصندوق في 2022/02/15م لتعكس التغييرات في تكوين مجلس إدارة الصندوق (إستقالة بول برايس من منصب
رئيس مجلس اإلدارة وتعيين قوكان يونال كبديل).
تم تحديث شروط وأحكام الصندوق في 2022/02/15م لتتوافق مع الملحق رقم ( )1من الئحة صنناديق االستثمار المعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2بتاريخ 1442/07/12هـ الموافق لـ 2021/02/24م ،ولكن لم تحدث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة
المشمولة بالتقرير.
 .6أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافيه بشأن أنشطة الصندوق خالل
الفترة.
تتضمن الرسوم الجارية تخفيضًا في مقدار الرسوم بد ًءا من  1يونيو  2018عن طريق التنازل بنسبة  ٪0.50حتى  31ديسمبر  .2021تبلغ
قيمة الرسوم اإلدارية المخفضة  %1.25سنويًّا.

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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مورغان ستانلي
 .7إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق أ خرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
الينطبق
 .8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة .مبينا بشكل واضح ماهي وطريقة االستفادة منها (إن وجدت)
لم يتم استالم عمولة خاصة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة
 .9أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه االئحة تضمينها بهذا التقرير.
ال توجد بيانات أو معلومات أخرى تتطلبها الالئحة إلضافتها إلى التقرير.
 .10مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.
منذ .2012
 .11يجب اإلفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها
(حيثما ينطبق)
الينطبق

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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مورغان ستانلي
د .أمين الحفظ
اسم وعنوان أمين الحفظ
تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أمين حفظ ألصول الصندوق
المقر الرئيسي ألعمال إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:
إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
المركز الرئيسي ،طريق شمال العليا
صندوق بريد  ،9084الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
رقم ترخيص هيئة السوق المالية إلتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هو 05008-37
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،
أمين الحفظ هو مقدم خدمة للصندوق بما يتفق مع المواد من  22وحتى  29من لوائح صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .فيما
يلي ملخص موجز لمسؤوليات أمين الحفظ:
•

فتح حسابات منفصلة للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد؛

•

الحفظ والمطابقة الدورية للموجودات قيد الحفظ؛

• حركة األموال الستثمارات الصندوق ولألغراض التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق؛
•

تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق استنادًا إلى تعليمات مدير الصندوق؛

• تقديم بيانات دورية إلى مدير الصندوق ومراجعي حسابات الصندوق؛ و
•

االمتثال للقواعد الخاصة بأموال العميل وتعليمات حساب االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

أمين الحفظ يؤكد إلتزامه التام بالواجبات والمسؤوليات المذكوره اعاله
وال تشتمل المسؤولية إبداء الرآي في الفقرات المذكوره ادناه:
-

إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار وشروط احكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

-

تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

-

مخالفة اي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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مورغان ستانلي
هـ .مشغل الصندوق
اسم وعنوان مشغل الصندوق
تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمشغل ألصول الصندوق
المقر الرئيسي ألعمال إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة:
إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
المركز الرئيسي ،طريق شمال العليا
صندوق بريد  ،9084الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
رقم ترخيص هيئة السوق المالية إلتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة هو 05008-37
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته،
يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة وعن تشغيل الصندوق عبر القيام باآلتي:
•

يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجالت الصندوق الذي يديره والسجالت والدفاتر ذات الصلة بتشغيل الصندوق؛

• يجب على مشغل الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة ،كما يجب عليه تحديث سجل مالكي الوحدات فورا ً بحيث يعكس
التغييرات في سجل مالكي الوحدات؛
• يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات؛
• يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات
االشتراك واالسترداد وتنفيذ الطلبات بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه الالئحة أو شروط وأحكام الصندوق؛
• يعد مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييما ً كامالً وعادالً؛ و
• يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
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مورغان ستانلي
و .مراجع الحسابات والقوائم المالية
اسم وعنوان مراجع الحسابات
تم تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع لحسابات الصندوق
المقر الرئيسي ألعمال إرنست ويونغ:
إرنست و يونغ
ص.ب رقم 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 416 7922 :
فاكس+966 )11( 273 4730 :
يجب أن تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
فيما يلي رأي المراجع للقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2021
الرأي
" لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية
("مدير الصندوق") ،والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2021وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما في  31ديسمبر  ،2021وأدائه المالي
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين" .
القوائم المالية المدققة
فيما يلي القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2021
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صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
 31ديسمبر 2021

رشكة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
ن
ماليي وخمسمائة ألف ريال سعودي)
رأس المال المدفوع ( 5,500,000ريال سعودي – خمسة
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تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية ("الصندوق") المدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية
السعودية ("مدير الصندوق") ،والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2021وقائمة الدخل الشامل وقائمة
التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك
ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما في  31ديسمبر ،2021
وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها
في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك
القواعد .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار
المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ،وعن الرقابة الداخلية
التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح
حسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى
اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ،
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن تحريفٍ جوهري موجود

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2021

إيضاح
الموجودات
رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات أخرى
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إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع
دائنون آخرون
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد
إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية
وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
3

9
8

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
3,267,059
62,960,819
────────
66,227,878
────────

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
1,663,600
47,608,640
13,211
────────
49,285,451
────────

212,189
113,327
────────
325,516
────────

159,916
93,837
151,469
────────
405,222
────────

65,902,362
────────
66,227,878
════════
100,867
════════
653.36
════════

48,880,229
────────
49,285,451
════════
108,635
════════
449.95
════════

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح
الدخل
صافي ربح (خسارة) غير محقق عن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صافي المكاسب المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح

المصاريف
أتعاب اإلدارة
مصاريف أخرى

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
4

2021
لاير سعودي
10,806,019

9
10

2020
لاير سعودي
)(570,485

10,649,380
1,599,055
────────
23,054,454
────────

4,972,665
1,497,519
────────
5,899,699
────────

766,030
424,045
────────
1,190,075
────────
21,864,379

706,970
383,427
────────
1,090,397
────────
4,809,302

────────
21,864,379
════════

────────
4,809,302
════════

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

2021
لاير سعودي
األنشطة التشغيلية
ربح السنة
التعديالت لـ:
صافي (ربح) خسارة غير محققة عن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
تعديالت رأس المال العامل:
(زيادة) نقص في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
نقص في الموجودات األخرى
زيادة (نقص) في أتعاب اإلدارة المستحقة
زيادة في المصاريف المستحقة الدفع
(نقص) زيادة في مطلوبات أخرى

صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية
متحصالت من الوحدات المصدرة
سداد الوحدات المستردة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في الرصيد لدى البنك خالل السنة
الرصيد لدى البنك في بداية السنة
الرصيد لدى البنك في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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21,864,379

2020
لاير سعودي
4,809,302

)(10,806,019
─────────
11,058,360
─────────
)(4,546,160

570,485
────────
5,379,787
────────
12,440,235

13,211
52,273
19,490
)(151,469
────────
)(4,612,655
────────
6,445,705
────────

307,342
)(31,875
35,003
151,469
────────
12,902,174
────────
18,281,961
────────

)(4,842,246
────────
)(4,842,246
────────
1,603,459

1,200,000
)(21,686,140
────────
)(20,486,140
────────
)(2,204,179

1,663,600
────────
3,267,059
════════

3,867,779
────────
1,663,600
════════

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

2021
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) في بداية السنة

48,880,229

64,557,067

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة

21,864,379
────────
21,864,379
────────
)(4,842,246
────────
)(4,842,246
────────
65,902,362
════════

4,809,302
────────
4,809,302
────────
1,200,000
)(21,686,140
────────
)(20,486,140
────────
48,880,229
════════

إجمالي الدخل الشامل للسنة
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة
صافي التغير من معامالت الوحدات
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) في نهاية السنة
معامالت الوحدات القابلة لالسترداد

فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

الوحدات في بداية السنة
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة
صافي التغير في الوحدات
الوحدات في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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2021
الوحدات

2020
الوحدات

108,635
────────
)(7,768
────────
)(7,768
────────
100,867
════════

156,515
────────
2,907
)(50,787
────────
)(47,880
────────
108,635
════════

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021

-1

التأسيس واألنشطة

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية (الصندوق) هو صندوق استثماري غير محدد المدة أنشئ بموجب اتفاق بين شركة
مورغان ستانلي العربية السعودية (مدير الصندوق) والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) في الصندوق .يتمثل هدف الصندوق في
إنماء رأس المال على المدى الطويل وتحقيق العوائد وذلك من خالل االستثمار في األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودي.
قام الصندوق بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (المشغل) للعمل كأمين حفظ ومشغل ومسجل .يتم دفع أتعاب الحفظ
وخدمات اإلداري من قبل الصندوق.
تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتأسيس الصندوق وذلك بموجب الخطاب رقم ف ح 639/وتاريخ  15شعبان 1429هـ
(الموافق  16أغسطس  .)2008بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  6يناير .2009
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.
إن عنوان مكتب مدير الصندوق المسجل هو ص .ب  ،66633الرياض  ،11586المملكة العربية السعودية.
-2

اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (الموافق
 24ديسمبر  )2006والتي تم تعديلها بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو  ،)2016وتاريخ  12رجب 1442هـ (الموافق
 24فبراير  )2021وكانت سارية اعتبارا ً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر  )2016و 19رمضان 1442هـ (الموافق 1
مايو ) ،2021على التوالي .وتنص على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية
اتباعها.
-3

أسس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق.
-4

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

األدوات المالية

( )1التصنيف
يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها إلى فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية
المبينة أدناه.
وعند تطبيق هذا التصنيف ،يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة ألغراض المتاجرة إذا:
(أ)

تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب ،أو

(ب)

كانت عند اإلثبات األولي لها جزءا ً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا ً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي
لتحقيق األرباح على المدى القصير ،أو

(ج)

كانت عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي ،أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).

الموجودات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقا ً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
على أساس كل من:
◄ نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية.
◄ خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
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صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة مورغان ستانلي العربية السعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

-4

األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
•

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

•

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:
 -1لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم ،أو
 -2لم يكن األصل محتفظا ً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،أو تحصيل التدفقات
النقدية والبيع معاً ،أو
 -3تم تخصيص األصل ،عند االثبات األولي ،بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف
ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:
األدوات المالية المقتناة ألغرض المتاجرة تتضمن هذه الفئة أدوات حقوق الملكية التي تم االستحواذ عليها بصورة
•
رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر.

المطلوبات المالية
•

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف االقتناء ألغراض المتاجرة
عليها .ال يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

•

المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

( )2اإلثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع
األصل.

( )3القياس األولي
يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة
العادلة .ويتم إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في الربح او الخسارة.
يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) بالقيمة
العادلة لها زائدا ً أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرة ً بعملية االستحواذ أو اإلصدار.
( )4القياس الالحق
بعد القياس األولي ،يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية ،المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بالقيمة العادلة .ويتم
إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل .ويتم إثبات العمولة وتوزيعات األرباح
المحققة أو المدفوعة عن هذه األد وات بصورة مستقلة كدخل أو مصروف عمولة ودخل أو مصروف توزيعات أرباح في قائمة
الدخل الشامل.
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األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)

( )5التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) عند انتهاء
الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أوعند قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو
التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية" وإذا:
(أ) قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو
(ب) لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنه قام بتحويل السيطرة على
األصل.
وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل (أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية) ولم يقم
بتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ولم يقم أيضا ً بتحويل السيطرة على األصل ،فإنه يتم إثبات األصل
بقدر ارتباط الصندوق المستمر به .وفي تلك الحالة ،يقوم الصندوق أيضا ً بإثبات المطلوبات المصاحبة له .يتم قياس األصل المحول
والمطلوبات المصاحبة له وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.
يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
( )6مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي ملزم
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات
في آن واحد .وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية ،ويتم عرض الموجودات
والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.

( )7االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يحتفظ الصندوق بالذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل وتواريخ استحققها أقل من  12شهرا ً بالتكلفة المطفأة ،ولهذا
اختار الصندوق تطبيق طريقة مماثلة للطريقة المبسطة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة على كافة الذمم المدينة التجارية .عليه ،ال
يقوم الصندوق بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن يقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
تعكس الطريقة المطبقة من قبل بالصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود
والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررين حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بشأن
الظروف االقتصادية المستقبلية بتاريخ إعداد القوائم المالية.
يستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسيلة عملية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بناء على أيام
التأخر في السداد لمجموعات من الذمم المدينة لها أنماط خسائر مماثلة .يتم تجميع الذمم المدينة على أساس طبيعتها .ويتم تحديد
مصفوفة المخصص على أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتها على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة ويتم تعديلها وفقا ً
للتقديرات المستقبلية.

يتم شطب الديون المنخفضة القيمة مع المخصص المتعلق بها وذلك عند عدم وجود توقع معقول الستردادها مستقبالً وأنه تم مصادرة
كافة الضمانات أو تحويلها إلى الصندوق .وإذا ما تم الحقا ً استرداد المبلغ المشطوب ،سابقاً ،عندئذ يقيد المبلغ المسترد على مصروف
خسارة االئتمان.
يتم إثبات إيرادات العمولة من الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدية
المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة.

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل .لدى الصندوق أرصدة لدى البنوك فقط.
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النقدية وشبه النقدية (تتمة)
إن االستثمارات قصيرة األجــل غير المقتناة لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجــل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر
نقدية وشبه نقدية.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعاله ،بعد خصم الحسابات
المكشوفة القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.

الوحدات القابلة لالسترداد
تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:
 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق. تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئاتاألدوات المالية األخرى.
 عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصةتناسبية في صافي موجودات الصندوق.
 إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على أساسالدخل الشامل أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت
للصندوق على مدى عمر األداة المالية.
باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد ،والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله ،فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية
أخرى أو عقد يشتمل على:
-

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الدخل الشامل أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير
في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.
األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد.

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد .وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك
كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية ،فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها
كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف ،مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في حقوق
الملكية .وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقا ً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية ،فإن الصندوق
سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.
يتم المحاسبة عن عمليات إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.
ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية الصندوق في استالمها.

صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف.
تشتمل األرباح والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح
والخسائر غير المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية .يتم احتساب األرباح
والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة
المتوسط المرجح .وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو
المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء
تلك األدوات المالية).
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األتعاب والمصاريف األخرى
يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل
إن الزكاة وضريبة الدخل من مسؤولية مالكي الوحدات وبالتالي ،ال يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية.

تحويل العمالت األجنبية
تحول المعامالت بالعمالت األجنبية لللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت .تدرج األرباح والخسائر
الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد
القوائم المالية.
تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي مكاسب /خسائر تحويل عمالت أجنبية..
-5

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المثبتة في
القوائم المالية .وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية
للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.
وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن
علم بعدم تأكد جوهري
الصندوق لديه الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي ٍ
قد يثير شكوكا ً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية على أساس
مبدأ االستمرارية.

قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية ،مثل أدوات حقوق الملكية ،بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت
إما في الس وق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات
والمطلوبات .إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق .تقاس القيمة العادلة
للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها
(سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة) ،بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
• المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
لدى الصندوق فقط موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها
ضمن المستوى  1من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية
األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظرا ً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور .ويتم
تصنيفها جميعا ً ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة .لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل
الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

-6

أ) المعايير الصادرة والسارية خالل السنة
إن المعايير والتفسيرات الصادرة في عام  2021ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق .فيما يلي الئحة بالمعايير
والتفسيرات المعدلة:
•
•

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي ()7
والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )16إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة الثانية:
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

ب) المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق .ويرى مجلس إدارة
الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق .يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير ،إذ ينطبق
ذلك ،عند سريانها .فيما يلي قائمة بالمعايير والتفسيرات المعدلة:
•
•
•
•
•
•

المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )17عقود التامين
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()16
العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()37
المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – الشركة التابعة المطبقة
للمعايير الدولية ألول مرة

•

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  %10لغرض التوقف
عن إثبات المطلوبات المالية

•

معيار المحاسبة الدولي ( )41الزراعة  -الضرائب في قياسات القيمة العادلة

•

تعريف التقديرات المحاسبية  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()8

•

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وبيان ممارسات المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم 2
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االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصا ً بمكونات المحفظة في آخر يوم تقويم:
 31ديسمبر 2021
الوصف
القطاعات
البنوك
المواد األساسية
الرعاية الصحية
السلع الرأسمالية
تجزئة السلع الكمالية
الخدمات االستهالكية
المرافق العامة
النقل
العقارات
الطاقة
التأمين
برامج الحاسب اآللي وخدمات
إنتاج األغذية والسجائر
اإلعالم والترفيه
تجزئة األغذية

 31ديسمبر 2020
الوصف
القطاعات
البنوك
المواد األساسية
الرعاية الصحية
تجزئة السلع الكمالية
الطاقة
السلع الرأسمالية
إنتاج األغذية
الخدمات االستهالكية
الصناديق العقارية المتداولة
نقل
التأمين
الخدمات التجارية والمهنية
تجزئة األغذية
المرافق العامة

النسبة المئوية
للقيمة السوقية

التكلفة
لاير سعودي

41.79%
16.04%
8.37%
5.51%
4.87%
4.41%
4.28%
2.68%
2.37%
2.24%
1.81%
1.75%
1.43%
1.23%
1.21%
────────
100%
════════

النسبة المئوية للقيمة
السوقية

31.22%
21.77%
9.68%
9.54%
5.21%
4.12%
3.19%
2.81%
2.37%
2.29%
2.03%
2.01%
1.97%
1.79%
────────
100.00%
═══════

17,326,917
7,285,951
3,774,587
2,198,364
1,573,641
1,790,247
2,697,746
1,318,412
1,692,912
1,203,766
1,317,286
885,011
658,313
762,700
883,700
─────────
45,369,553
═════════

التكلفة

القيمة السوقية
لاير سعودي
26,311,787
10,100,794
5,270,842
3,470,360
3,068,586
2,776,276
2,697,414
1,689,300
1,489,761
1,411,484
1,136,787
1,103,040
897,765
771,852
764,771
─────────
62,960,819
═════════

لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

13,040,221
8,762,189
3,643,889
3,505,509
2,474,009
1,647,156
1,050,445
1,251,528
981,402
1,015,873
876,676
947,948
758,208
868,340
─────────
40,823,393
════════

14,861,537
10,363,416
4,609,520
4,540,444
2,479,039
1,962,718
1,519,350
1,337,974
1,125,611
1,089,536
968,053
957,642
939,862
853,938
─────────
47,608,640
════════

األرباح( /الخسائر) غير
المحققة
لاير سعودي
8,984,870
2,814,842
1,496,254
1,271,996
1,494,946
986,029
)(331
370,888
)(203,152
207,718
)(180,499
218,029
239,452
9,152
)(118,928
──────────
17,591,266
══════════

األرباح(/الخسائر) غير
المحققة
لاير سعودي
1,821,316
1,601,227
965,631
1,034,935
5,030
315,562
468,905
86,446
144,209
73,663
91,377
9,694
181,654
)(14,402
──────────
6,785,247
═════════

إن استثمارات مدرجة في سوق األسهم السعودي ("تداول") .يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الصندوق وذلك بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار
واألوراق المالية الفردية.
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المصاريف المستحقة الدفع
 31ديسمبر  31 2021ديسمبر 2020
لاير سعودي
لاير سعودي

أتعاب مراجعة مستحقة
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
أتعاب مجلس اإلدارة مستحقة
رسوم إدارة الصندوق المستحقة
أتعاب حفظ مستحقة
أخرى
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35,000
39,980
19,000
8,304
5,536
5,507
────────
113,327
════════

35,000
31,663
11,000
6,352
4,764
5,058
───────
93,837
════════

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

أتعاب إدارة
ً
حتى  31مايو  ،2018كان مدير الصندوق يقوم بتحميل أتعاب إدارة يتم احتسابها بواقع  %1.75سنويا على صافي قيمة موجودات
الصندوق بكل يوم تقويم .واعتبارا ً من  1يونيو  2018تنازل مدير الصندوق عن  %0.50من هذه األتعاب مما أدى إلى تخفيض
معدل تلك األتعاب إلى  %1.25سنويا ً حتى نهاية ديسمبر  .2021تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  766,030لاير سعودي ( 31ديسمبر
 706,970 :2020لاير سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو
مبين أعاله .كما في  31ديسمبر  ،2021يستحق دفع أتعاب إدارة قدرها  212,189لاير سعودي ( 31ديسمبر 159,916 :2020
لاير سعودي) إلى مدير الصندوق.
مجلس اإلدارة
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات
مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق .وتبلغ أتعاب عضو مجلس اإلدارة المستقل حاليا ً  3,000لاير سعودي عن كل اجتماع،
باإلضافة إلى المصاريف النثرية المتكبدة بشأن حضور اجتماع المجلس وتخضع لحد أقصى قدره  5,000لاير سعودي في الشهر
لكل عضو مجلس إدارة مستقل .يبلغ الحد األقصى للمكافأة السنوية لكل عضو مستقل  50.000لاير سعودي .لم يستلم األعضاء
غير المستقلين مكافأة من الصندوق .استلم أعضاء مجلس اإلدارة إجمالي مكافأة قدرها  20,000لاير سعودي (شاملة أتعاب أعضاء
مجلس اإلدارة والتذاكر) للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021للسنة المنتهية في  31ديسمبر  23,000 :2020لاير سعودي).
يشتمل حساب مالكي الوحدات في  31ديسمبر على الوحدات المملوكة على النحو التالي:
2021
الوحدات
8,232
══════

مملوكة من قبل مدير الصندوق
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2020
الوحدات
10,447
══════
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المصاريف األخرى

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
رسوم ضريبة القيمة المضافة
رسوم إدارة الصندوق (اإليضاح )1
أتعاب حفظ (إيضاح )1
أتعاب مراجعة
أتعاب معامالت
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )9
أخرى
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153,042
92,019
62,530
55,000
34,875
20,000
6,579
────────
424,045
════════

 31ديسمبر
2020

لاير سعودي
99,089
85,732
59,224
55,000
50,288
23,000
11,094
───────
383,427
════════

تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها ،على التوالي:
خالل
شهرا
12
ً

كما في  31ديسمبر 2021
الموجودات
رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

لاير سعودي

بعد
شهرا
12
ً

لاير سعودي

اإلجمالي

لاير سعودي

3,267,059
62,960,819
─────────
66,227,878
─────────

─────────
─────────

3,267,059
62,960,819
─────────
66,227,878
─────────

212,189
113,327
────────
325,516
═════════

─────────
═════════

212,189
113,327
────────
325,516
═════════

بعد
شهرا
12
ً

اإلجمالي

خالل
شهرا
12
ً

كما في  31ديسمبر 2020
الموجودات
رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
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لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

1,663,600
47,608,640
13,211
─────────
49,285,451
─────────

─────────
─────────

1,663,600
47,608,640
13,211
─────────
49,285,451
─────────

159,916
93,837
151,469
────────
405,222
═════════

─────────
═════════

159,916
93,837
151,469
────────
405,222
═════════
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

مقدمة
إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات .تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها
من خالل عملية التحديد المستمر للمخاطر والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى .وتعتبر عملية إدارة
المخاطر مهمة الستمرار ربحية الصندوق .يتعرض الصندوق لمخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار
األسهم) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن األدوات المالية التي يمتلكها.

إدارة المخاطر
يقع على عاتق مدير االستثمار في الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر والسيطرة عليها .يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير
االستثمار ،وهو المسؤول النهائي عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.

نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية وف ًقا للحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة .وتعكس تلك الحدود استراتيجية
العمل ،بما في ذلك المخاطر التي يرغب الصندوق في تحملها ،وبيئة السوق الخاصة بالصندوق .إضافة إلى ذلك ،يقوم الصندوق
بمراقبة وقياس المخاطر العامة المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة.

التقليل من المخاطر
يوجد لدى الصندوق مبادئ توجيهية لالستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر
بوجه عام.

مخاطر التركزات
تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة .تنشأ
تركزات المخاطر عند إبرام عدد من األدوات المالية أو العقود مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من األطراف األخرى
لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء
بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .قد تنشأ التركزات في مخاطر السيولة عن
شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت التمويل أو االعتماد على سوق معين لبيع الموجودات السائلة .وقد تنشأ تركزات
مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي
مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى الحركة معًا.
ولتفادي التركز المفرط للمخاطر ،تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على
محفظة متنوعة .ويتم توجيه مدير االستثمار بالحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة إلدارة التركزات المفرطة
للمخاطر عند نشأتها.
يتضمن اإليضاح ( )7حول القوائم المالية تحليل تركزات محفظة األسهم الخاصة بالصندوق حسب توزيع القطاع.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي .تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر
االئتمان ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة .وتتم إدارة
مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى .كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر
االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن أرصدته البنكية .يتم تقييم األرصدة لدى البنوك بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة التعثر
نظرا ً ألن البنك يخضع لرقابة عالية من البنك المركزي .ليس هناك أرصدة لدى البنك متأخرة السداد في نهاية الفترة المالية ،ومع
األخذ في االعتبار الخبرة السابقة في التعثر عن السداد والتصنيف االئتماني الحالي للبنك ،تبين إلدارة الصندوق عدم وجود انخفاض
جوهري ،وعليه لم يتم تسجيل أي مخصص خسارة بشأن هذه األرصدة.
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مخاطر االئتمان (تتمة)
يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
3,267,059
─────────
3,267,059
═════════

رصيد لدى البنك

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
1,663,600
────────
1,663,600
═════════

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة
للمطلوبات المالية ،التي تتم تسويتها نقدا ً أو على شكل موجودات مالية أخرى.
تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في الوحدات واستردادها ،وعليه يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن
الوفاء باستردادات مالكي الوحدات .وتعتبر األوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرجة في
أسواق األسهم .ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات
عند نشوئها.
إن القيمة غير المخصومة للمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية ،وجميعها مستحقة
السداد خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية ،وأسعار العموالت
وأسعار األسهم ،على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.
تستند استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق إلى أهداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق.
تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير االستثمار وفقًا للسياسات واإلجراءات المحددة .ويتم
مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق.
تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية .يقوم مدير الصندوق بإدارة
هذه المخاطر من خالل تنويع محفظة االستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركز الصناعة.

تحليل الحساسية
يبين الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة
األسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع  %5بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة.
يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.
كما في  31ديسمبر
2021
لاير سعودي
3,619,880
()3,619,880

الزيادة بواقع %5
النقص بواقع %5
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كما في  31ديسمبر
2020
لاير سعودي
2,541,772
()2,541,772
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مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .ال يخضع
الصندوق ألية تقلبات في أسعار الصرف األجنبي حيث أن كافة الموجودات والمطلوبات النقدية الهامة والمعامالت الهامة الخاصة
به مسجلة باللاير السعودي.

مخاطر أسعار العموالت
ال يوجد لدى الصندوق موجودات أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ،وعليه ،تعتقد اإلدارة أن الصندوق ال يتعرض بشكل مباشر
إلى أية مخاطر أسعار عموالت.
-13

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية

في رأي مدير الصندوق ،لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب
إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.
-14

األثر الناتج عن كوفيد 19-على العمليات والقوائم المالية

ال تزال جائحة فيروس كورونا العالمي (كوفيد )19-ينشأ عنها حاالت عدم تأكد اقتصادية واجتماعية في جميع أنحاء العالم .قدمت
الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم دع ًما ماليًا ونقديًا غير مسبوق لالقتصادات التي تعاني من قيود اإلغالق .تم إحراز
تقدم كبير في طرح اللقاحات ولكن توزيعها على البلدان النامية كان أبطأ .وال يزال ظهور موجات أخرى وسالالت أشد خطورة
يشكل خطراً .وفي حين قيام العديد من االقتصادات بإعادة الفتح بنجاح ،فإن الطريق لالنتعاش يتفاوت تفاوتا ً كبيراً مع ثقل العبء
المالي لإلغالق .وعلى الرغم من إعادة فتح االقتصادات ،فإن حاالت عدم التأكد االقتصادية ،قد تؤثر بشكل جوهري على تقييم
محفظة االستثمارات ،ومن ثم صافي قيمة موجودات الصناديق .وال يزال األثر الطويل األجل للتدخالت المالية والنقدية المذكورة
أنفا ً ال يمكن التنبؤ به.
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آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للسنة هو  30ديسمبر  31( 2021ديسمبر  31 :2020ديسمبر .)2020
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اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة الصندوق بتاريخ  25شعبان 1443هـ (الموافق  28مارس .)2022
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