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صندوق مسقط المالية
الخليجي لنمو ارباح

تقرير الصندوق السنوي

للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2020
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معلومات صندوق االستثمار

أهداف وسياسات االستثمار
يهدف الصندوق إلى توفير توزيعات ل�رباح وزيادة رأس المال على ا�جل الطويل من خالل االستثمار في محفظة تتكون من أسهم نمو أرباح (أسهم النمو) وتكون بدورها متوافقة مع 

أحكام الشريعة ا�سالمية، والتي نمت أرباحها على مدار العامين الماضيين كحد أدنى، وهي مدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 أتعاب ومصروفات الصندوق للسنة

التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أداء الصندوق

لم تكن هناك تغييرات جوهرية خالل الفترة تؤثر على أداء الصندوق.
    

التقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق
عقد الصندوق اجتماعين لمجلس ا�دارة خالل عام 2020، وتم عقدهما في تاريخ 29 يونيو 2020 
وتاريخ 9 ديسمبر 2020. وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خالل االجتماعين:

مناقشة أداء الصندوق واستراتيجية االستثمار
اعتماد البيانات المالية للصندوق

التصديق على مقدمي خدمات الصندوق
ا�فصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح

ا�فصاح عن الخروقات السلبية وخروقات حدود االستثمار المبلغة من قبل هيئة السوق المالية
ا�فصاح والتصديق على االستثمار من ا�طراف ذات العالقة

تحديث االمتثال والتقيد في الصندوق

المبلغ (ريال سعودي)نوع ا�تعاب/ المصروفات

أتعاب ا�دارة

أتعاب المشرف

أتعاب أمين الحفظ

أتعاب مدقق الحسابات 

أتعاب ا�دراج في "تداول"

ا�تعاب التنظيمية

أتعاب مجلس ا�دارة

أتعاب هيئة الرقابة الشرعية

مصروفات أخرى

 908,888.14 

36,355.70  

87,973.51  

25,000.13  

4,986.34   

5,226.00 

20,000.00  

15,000.00  

153,189.29

أداء الصندوق

صافي قيمة ا�صول (ريال سعودي)

صافي قيمة ا�صول لكل وحدة (ريال سعودي)

أعلى صافي قيمة لكل وحدة (ريال سعودي)

أقل صافي قيمة لكل وحدة (ريال سعودي)

عدد الوحدات

توزيع الدخل لكل وحدة (ريال سعودي)

نسبة المصروفات

202020192018

71.005.769

11.0758

11.1453

7.6715

6.410.918

1.77%

0.0919

52.851.061

9.9972

10.0000

9.2962

5.286.573.8576

2.07%

0

غير محدد
غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

منذ التأسيس2020201920182017201620152014201320122011
%11.83غير محددغير محددغير محددغير محددغير محددغير محددغير محددغير محددغير محدد11.86%

إجمالي العائد السنوي  (%) 

سجل ا�داء

السنة الخامسة السنة الثالثة منذ التأسيسالسنة ا�ولى
غير محدد غير محدد 11.86%11.83% العائد االجمالي

العائد االجمالي(%)

سياسة توزيع الدخل والمكاسب
يستحق حاملو الوحدات صافي العوائد (ا�رباح) التي يجنيها الصندوق بعد خصم جميع التزامات الصندوق، بما في ذلك ا�تعاب والمصروفات والضرائب في نهاية كل عام. كما يجوز للجنة 

االستثمار بالصندوق إعالن توزيعات ا�رباح عن أي فترة مالية يتم دفعها إلى مالكي الوحدات بالطرق التالية:
1. توزيع ا�رباح التي يجنيها الصندوق من االستثمار في ا�سهم.

2. ا�رباح المتحققة من االستثمار في أسواق المال.
3. ا�رباح المتحققة من شراء وبيع ا�وراق المالية.

ممارسة حقوق التصويت السنوية وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية

مصرف الراجحي

البنود والتصويتتاريخ اجتماع الجمعيةالشركة
التصويت �عضاء مجلس ا�دارة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14/11/2020 وتستمر لمدة 3 سنوات (امتناع)09/11/2020

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14/11/2020 وتستمر لمدة 3 سنوات (امتناع)
التصويت على الالئحة الشرعية (امتناع)

شركة الدريس للخدمات 
البترولية والنقليات

التصويت �عضاء مجلس ا�دارة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/12/2020 وتستمر لمدة 3 سنوات (امتناع)16/11/2020
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/12/2020 وتستمر لمدة 3 سنوات 

(امتناع)

الشركة السعودية لمنتجات 
ا�لبان وا�غذية

التصويت �عضاء مجلس ا�دارة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/04/2021 وتستمر لمدة 3 سنوات (امتناع)18/11/2020
التصويت على شراء ما يصل إلى 2،749،750 من أسهم الشركات واالحتفاظ بها كأسهم خزينة (نعم)

التصويت على االحتفاظ بأسهم الخزينة المشتراة لمدة 5 سنوات (نعم)

الشركة السعودية لمنتجات 
ا�لبان وا�غذية

التصويت �عضاء مجلس ا�دارة للفترة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/01/2021 وتستمر لمدة 3 سنوات (امتناع)24/12/2020
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االسم والعنوان

الرياض المالية
2414 حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

المهام والمسؤوليات

ا�دارية  ا�جراءات  كافة  واتخاذ  الوحدات،  مالكي  نيابة عن  الصندوق وحمايتها  أموال  حفظ 
الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.  كما يجب أن يتبع أمين الحفظ تعليمات صناديق 

االستثمار المتعلقة بواجبات الحفظ على الصندوق.

رأي أمين الحفظ فيما يتعلق بمدير الصندوق

يتم تحديد دور أمين الحفظ من خالل تعليمات صناديق االستثمار واتفاقية الحفظ التعاقدية 
السارية. كما يود مدير الصندوق أن يؤكد على ما يلي:

بما  الصندوق  مدير  قبل  من  الوحدات  واسترداد  وتحويل  إصدار  أنشطة  تنفيذ  تم   
يتوافق مع تعليمات صناديق االستثمار.

تعليمات صناديق  وفًقا �حكام  الوحدات  واحتساب سعر  بتقييم  الصندوق  قام مدير 
االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

تعامل مدير الصندوق مع خروقات قيود االستثمار وفًقا لتعليمات صندوق االستثمار.

أمين الحفظ

مدير الصندوق
شركة بي كي إف البسام وشركاه

مركز  الثالث،  الطابق   ،304/305 رقم  مكتب   31952 ص.ب:   31952 البريدي:  الرمز 
المملكة  الُخبر،  الظهران)،  (شارع   Ëا عبد  الملك  طريق  ا�نصاري)،  (بيت  التجاري  الديوان 

العربية السعودية

أساُس الرأٍي

لقد أجرينا تدقيقنا وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق ("ISA") المعتمدة في المملكة العربية 
قسم  في  التفصيل  من  بمزيد  المعايير  هذه  بموجب  مسؤولياتنا  وصف  تم  السعودية. 
مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق 
وفًقا لمدونة قواعد السلوك المهني وا�خالقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
بمسؤولياتنا  وقمنا  أوفينا  وقد  للصندوق،  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  صلة  لها  والتي 
كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  نعتقد  كما  المتطلبات.  لهذه  وفًقا  ا�خالقية 

ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

بيان الرأٌي في البيانات المالية

ا�رباح  لنمو  الخليجي  المالية  مسقط  لصندوق  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
("الصندوق") الذي تديره مسقط المالية ("مدير الصندوق")، والتي تتكون من بيان الوضع 
المالي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في صافي 
للسنة  النقدية  التدفقات  وبيان  الوحدات  مالكي  إلى  المنسوبة  الملكية)  (حقوق  ا�صول 
السياسات  ذلك ملخص  بما في  المالية،  البيانات  وا�يضاحات على  التاريخ  بذلك  المنتهية 

المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة المأخوذة ككل تعبر بشكل عادل من جميع النواحي 
المالي  وأدائه   2020 ديسمبر   31 تاريخ  للصندوق كما في  المالي  الوضع  الجوهرية عن 
التقارير  الدولية �عداد  للمعايير  وفًقا  التاريخ  المنتهية في ذلك  للسنة  النقدية  وتدفقاته 
المعايير  من  وغيرها  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة   ("IFRS") المالية 

.("SOCPA") والتصريحات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

مدقق الحسابات

تتوفر تقارير الصندوق عند الطلب بدون أي أتعاب.

مدير الصندوق

المدير الفرعي للصندوق

ال يوجد للصندوق مدير فرعي.

مستشار االستثمار

ال يوجد للصندوق مستشار استثمار. مسقط المالية،
الطابق 11 برج تمكين، ص.ب 64666 الرياض 11546

الرياض، المملكة العربية السعودية.

ا�نشطة االستثمارية خالل هذه الفترة

أداء الصندوق خالل هذه الفترة

 19  - كوفيد  جائحة  بسبب  العام  هذا  من  ا�ول  النصف  خالل  سلًبا  الصندوق  أداء  تأثر 
العام،  هذا  من  الثاني  النصف  خالل  انتعاًشا  ا�سواق  وأظهرت  الناتجة.  ا�غالق  وعمليات 
أعطى  كما  العام.  هذا  من  ا�خير  الربع  بحلول  خسائره  تعويض  من  الصندوق  وتمكن 
ا�داء  وُيعزى   .5.38% بنسبة  القياسي  العائد  مقابل   11.86% بنسبة  عائًدا  الصندوق 
ا�يجابي للصندوق هذا في المقام ا�ول إلى ا�دارة النشطة لتخصيص أصول الصندوق مع 
السيناريو االقتصادي المتغير بسرعة والتعرض ل�سهم ذات أساسيات النمو طويلة ا�جل.

خالل هذا العام، لوحظ تقلبات استثنائية في أسواق ا�سهم بسبب جائحة كوفيد - 19 
النفط  أسعار  في  انخفاًضا  العام  هذا  من  ا�ول  الربع  شهد  كما  النفط.  أسعار  وانخفاض 
وفي  ا�نتاج.  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  في   (OPEC) أوبك  منظمة  وفشل  الجائحة  بسبب 
النشاط  وتباطأ  الصفر  من  قريبة  مستويات  إلى  الفائدة  أسعار  انخفضت  نفسه،  الوقت 

االقتصادي. كما تكيف الصندوق مع السيناريو الجديد وتعديل التعرضات.
وخفف التعرض لقطاعي البنوك والطاقة، كما خفف التعرض للقطاعات االقتصادية الدورية، 
حين  في  التقديرية.  غير  والمستهلكين  واالتصاالت  التكنولوجيا  لقطاعات  التعرض  وزاد 
شهد النصف الثاني من هذا العام انتعاًشا في اÑفاق االقتصادية مع رفع ا�غالق والتقدم 
وقام  العام،  هذا  من  الرابع  الربع  في  النفط  أسعار  انتعشت  كما  اللقاحات.  تطوير  في 

الصندوق بإعادة تعديل تعرضاته من خالل زيادة التعرض على قطاعي الطاقة والبنوك. 

التغييرات الجوهرية خالل هذه الفترة

"في تاريخ 9 نوفمبر 2020، استقال رئيس مجلس ا�دارة السيد خليفة الحاتمي.

ا�دارة  البوسعيدي رئيًسا لمجلس  2020، تم تعيين السيد أحمد  نوفمبر   23 تاريخ  في 
(عضو غير مستقل)."

معلومات أخرى لمالكي الوحدات

جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير هي وفًقا لتعليمات صناديق االستثمار (IFR) الصادرة 
عن هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية. 

أعلن الصندوق في تاريخ 16 نوفمبر 2020 عن تغيير في شروط وأحكام الصندوق اعتباًرا 
من تاريخ 25 أكتوبر 2020.     

أعلن الصندوق في تاريخ 10 ديسمبر 2020 عن تغيير في شروط وأحكام الصندوق اعتباًرا 
من تاريخ 23 نوفمبر 2020.

في 09/08/2020م اعلن الصندوق عن عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق 
التالي:  النحو  على  2020م  للعام  الثاني  الربع  عن  ا�رباح  لنمو  الخليجي  المالية  مسقط 
إجمالي االرباح الموزعة  587,421.64 ريال سعودي. ستكون التوزيعات النقدية على أساس  
لكل  سعودي  ريال   0.0919 يبلغ   الموزع  الربح  قيمة  قائمة.  وحدة   6,391,965.5863
%0.92.. نسبة التوزيع تبلغ %1.0 من  وحدة ، ونسبتها الى السعر االولي للوحدة هو  

صافي ا�صول كما في تاريخ يوم 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020م.

العموالت الخاصة التي يتلقاها مدير الصندوق

لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة لهذه للسنة.
     

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات

التصويت على تعديل البند (3) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)29/12/2020
التصويت على تعديل البند (4) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (6) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)

التصويت على تعديل البند (21) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (23) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (27) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على إضافة البند (28) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)

التصويت على تعديل البند (30) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (41) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (45) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)
التصويت على تعديل البند (46) من ا�جراء ا�صلي للشركة (امتناع)

التصويت على إعادة ترتيب بنود /الشركة/

البنود والتصويتتاريخ اجتماع الجمعيةالشركة

ا�جراء ا�صلي للشركة لمواكبة التعديالت التي تم إجراؤها أعاله على البنود (3،4،6،21،23،27،28،30،41،45،46) (امتناع)
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٠٨ ٠٩٦ - ترخيــــص هيئـــة الســوق الماليـــة رقـــم ٣٧-  ٨ ٠ ٠  ١ ١  ٨ ٠ ١ ٨ ٠ ١ -  المملكـــة العربيــــة السعـوديـــــة، بــــرج تمكيـــن، الــدور ١١ -   هـاتـــف:  ٦٤٦٦٦، الريـــاض  ١٥٤٦ ص. ب. 
ريال سعودي مدفوع بالكـامل - السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٩٣٢٨ غ ت  عضوية ٢٠٨٢٢٨   ٦ ٠ ، ٠ ٠ ٠ ، ٠ ٠ ٠ شركـة مسقـط الماليـة – شركة شخص واحد مساهمـة مقفلة برأس مال 


























































