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صندوق مسقط المالية
�سواق النقد

تقرير الصندوق السنوي
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معلومات صندوق االستثمار

أهداف وسياسات االستثمار
يسعى الصندوق إلى االستثمار في أدوات أسواق المال المتوافقة مع ضوابط الشريعة ا�سالمية، وتعظيم نمو رأس المال قصير ا�جل، مع الحفاظ على رأس المال المستثمر. كما يهدف 
الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية للمستثمرين أكبر من العوائد المعيارية للصندوق، أي معدل سايبور (SAIBOR)، وهذا يعني (سعر الفائدة بين البنوك السعودية لشهر واحد). كما 

.www.sama.gov.sa أو www.bloomberg.com أو أي موقع إلكتروني لمراجعة معلومات المؤشر وا�داء مثل (Bloomberg) يمكن للمستثمرين الدخول إلى منصات تداول بلومبيرغ

سياسة توزيع الدخل والمكاسب

ال يقوم الصندوق بأي توزيعات على حاملي الوحدات.

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

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

71.798.712

10.6168

10.6168

10.3576

6.762.736.6008

0.91%

غير محدد

306.121.562

10.9546

10.9546

10.6177

27.944.461.0710

0.48%

غير محدد

208.877.577

11.2072

11.2072

10.9553

18.637.867

0.48%

غير محدد

منذ التأسيس2020201920182017201620152014201320122011
%12.07غير محددغير محددغير محددغير محددغير محدد2.37%3.18%2.51%2.00%1.52%

إجمالي العائد السنوي  (%) 

سجل ا�داء

السنة الخامسة السنة الثالثة منذ التأسيسالسنة ا�ولى

11.58% 8.06% 2.37%12.07% العائد االجمالي

العائد االجمالي(%)

أتعاب ومصروفات الصندوق للسنة  

ممارسة حقوق التصويت السنوية وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية 

لم يكن للصندوق أية استثمارات لها حقوق تصويت خالل العام.

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

هيئة  قبل  من  المبلغة  االستثمار  حدود  وخروقات  السلبية  الخروقات  عن  ا�فصاح 
السوق المالية

ا�فصاح والتصديق على االستثمار من ا�طراف ذات العالقة
تحديث االمتثال والتقيد في الصندوق

 945,734.00  

157,623.00  

163,053.00  

10,721.00  

14,748.00  

20,000.00  

18,699.00  

7,500.00  

173,342.79

المبلغ (ريال سعودي)نوع ا�تعاب/ المصروفات

أتعاب ا�دارة

أتعاب المشرف

أتعاب أمين الحفظ

أتعاب مدقق الحسابات 

أتعاب ا�دراج في "تداول"

أتعاب مجلس ا�دارة

أتعاب هيئة الرقابة الشرعية

ا�تعاب التنظيمية

مصروفات أخرى

المدير الفرعي للصندوقمدير الصندوق

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.
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ا�نشطة االستثمارية خالل هذه الفترة

وصناديق  والصكوك  المرتفع  العائد  ذات  المرابحة  ودائع  في  االستثمار  الصندوق  واصل 
أسواق المال المتوافقة مع ضوابط الشريعة ا�سالمية خالل هذه الفترة وذلك للحفاظ على 
عائده ا�جمالي بقيمة أعلى من مليون سايبور (SIBOR). ومع الضغط على السيولة في 
جميع أنحاء المنطقة بسبب جائحة كوفيد - 19، قام الصندوق بتناوب التعرض من مخاطر 

الصناديق والبنوك ا�صغر إلى البنوك ا�كبر ذات رأس المال الكافي واحتياطات السيولة. 
كما احتفظ الصندوق بتعرض الصكوك من أجل االستفادة من العوائد. ومع انخفاض أسعار 
الحفاظ على  أعلى مع  لتأمين معدالت  ا�جل  بحجز صفقات طويلة  الصندوق  قام  الفائدة، 
الفترة  هذه  خالل  السيولة  احتياطيات  من  الصندوق  زاد  كما  االستحقاق.  تاريخ  متوسط 

لمواجهة أي عمليات استرداد ناجمة عن الضغوط االقتصادية لجائحة كوفيد - 19.

التغييرات الجوهرية خالل هذه الفترة

في تاريخ 9 نوفمبر 2020، استقال رئيس مجلس ا�دارة السيد خليفة الحاتمي.
البوسعيدي رئيًسا لمجلس ا�دارة  2020، تم تعيين السيد أحمد  نوفمبر   23 تاريخ  في 

(عضو غير مستقل).

معلومات أخرى لمالكي الوحدات

العموالت الخاصة التي يتلقاها مدير الصندوق

لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة لهذه للسنة.

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

االستثمار المتعلقة بواجبات الحفظ على 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.

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

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

االسم والعنوان

المهام والمسؤوليات

رأي أمين الحفظ فيما يتعلق بمدير الصندوق

أمين الحفظ

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

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.

قد تم إرفاق البيانات المالية المدققة للصندوق في هذا التقرير.

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

مدير الصندوق

أساُس الرأٍي

البيانات المالية

مدقق الحسابات

شركة بي كي إف البسام وشركاه
مركز  الثالث،  الطابق   ،304/305 رقم  مكتب   31952 ص.ب:   31952 البريدي:  الرمز 
المملكة  الُخبر،  الظهران)،  (شارع   Îا عبد  الملك  طريق  ا�نصاري)،  (بيت  التجاري  الديوان 

العربية السعودية
بيان الرأٌي في البيانات المالية

تتوفر تقارير الصندوق عند الطلب بدون أي أتعاب.

أداء الصندوق خالل هذه الفترة

االقتصادي  النشاط  انخفاًضا حاًدا بسبب تباطوء  الفائدة  الفترة، شهدت أسعار  خالل هذه 
نقطة   144 (SIBOR) بمقدار  1 مليون سايبور  19. وانخفض  الناجم عن جائحة كوفيد - 
أساس (bps) وانخفض 1 مليون ليبور (LIBOR) بمقدار 161 نقطة أساس (bps) خالل العام. 
واستمر الصندوق في التفوق على المؤشر القياسي، محقًقا عائًدا بنسبة %2.37 مقابل 
السابق بسبب  بالعام  الصندوق مقارنة  عائد  انخفض  %0.66. كما  بنسبة  عائد مرجعي 
انخفاض أسعار الفائدة، ومع ذلك كان الصندوق ال يزال قادًرا على تقديم عائد تنافسي في 
على  عليها  التفاوض  تم  التي  المرتفعة  المعدالت  بسبب  القياسي  أداءه  وتفوق  السوق، 
الودائع وعوائد الصكوك. وكان االنخفاض في عائد الصندوق أقل من االنخفاض في أسعار 
الفائدة السوقية، حيث تم تقييد جزء مرتفع نسبًيا من استثمارات الصندوق بمعدالت أعلى 

خالل معظم العام

 كان هنلك مخالفة واحدة خالل فترة التقرير حيث ان صندوق مسقط المالية �سواق النقد 
وهو طرح خاص صادرة عن مدير   MC High Yield Shariah Certificate استثمر في  
االستثمار  سياسات  على  تعديالت  بإجراء  الصندوق  مدير  قام  ذلك  مع   Ñوتوافق الصندوق. 
امكانية  وتضمين  22/10/2020م  تاريخ  في  الصندوق  وأحكام  الشروط  واستراتجية 

الصندوق با�ستثمار في مثل هذا النوع من االستثمارات.

قام مدير الصندوق في 16 نوفمبر 2020 باالعالن عن تعديل الشروط وا�حكام الخاصة 
بصندوقه والجارية من تاريخ 25 اكتوبر 2020.

قام مدير الصندوق في 20 ديسمبر 2020 باالعالن عن تعديل الشروط وا�حكام الخاصة 
بصندوقه والجارية من تاريخ 23 نوفمبر 2020. 
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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 


























































