
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة

  )صندوق استثماري مفتوح( 

 دار من قبل شركة اتش اس بي سي العربية السعوديةم  

 القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة 

   )صندوق استثماري مفتوح( 

 دار من قبل شركة اتش اس بي سي العربية السعودية م  

 القوائم المالية

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 
 الصفحة الفهرس

 

 

 1 المستقلتقرير مراجع الحسابات 

  

 3 قائمة المركز المالي 

  

 4 قائمة الدخل الشامل 

  

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

  

 6 قائمة التدفقات النقدية

  

 7 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة المركز المالي 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
  

  

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م2019
 ديسمبر 31 

 م 2018

     

     الموجودات

 1,568,157  453,203 10 لدى البنكنقد 

 126,232,130  131,947,435 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 --  6,666,883 12 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 104,507  78,375  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 127,904,794  139,145,896  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

 852,136  3,165,325 13 مصروفات مستحقة

 852,136  3,165,325  إجمالي المطلوبات

     

 127,052,658  135,980,571  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

     

 7,402,569  6,763,458  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

 17.16  20.11 17 وفقاً للتداول -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

     

وفقاً للمعايير  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 17 الدولية للتقرير المالي

              

20.11 

 

17.16 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.19إلى )( 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة الدخل الشامل

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2018  م2019 إيضاح 

     إيرادات استثمار

صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 1,462,470  20,994,906 11 الخسارة

 475,509  584,626  دخل توزيعات أرباح

دخل العموالت الخاصة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 --  226,514  الشامل اآلخر 
 (11,217)  (3,818)  خسارة تحويل عمالت أجنبية، صافي

 1,926,762  21,802,228  إجمالي اإليرادات 
     

     المصروفات

 622,730  647,387 14 أتعاب إدارة
 --  132,956 12 مخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة

 622,730  780,343  إجمالي المصروفات
     

 1,304,032  21,021,885  صافي ربح السنة
     

     الدخل الشامل اآلخر

     

صافي الربح غير المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 

 

171,560 

 

-- 

     

العادلة / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من التغير في القيمة 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

132,956 

 

-- 

     

 1,304,032  21,326,401  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

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

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  
 

 

 م 2018  م2019 

    

 131,241,095  127,052,658 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة

    

 1,304,032  21,021,885 صافي ربح السنة 

    

صافي الربح غير المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 171,560 اآلخر

 

-- 

    

التغير في القيمة العادلة / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من االستثمارات 

 132,956 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

-- 

    

    مساهمات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 21,677,235  20,951,762 متحصالت من إصدار وحدات 

 (  27,169,704)  (33,350,250) الوحدات المدفوع السترداد 

 ( 5,492,469)  (12,398,488) صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

 127,052,658  135,980,571 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في نهاية السنة

    

 

 معامالت الوحدات

 

 ديسمبر: 31الوحدات للسنة المنتهية في فيما يلي ملخصاً لمعامالت 

 

  م 2018 م2019  

  )بالعدد(  

    

  7,722,295 7,402,569 الوحدات كما في بداية السنة 

     

  1,229,060 1,110,133 وحدات مصدرة خالل السنة  

  (1,548,786) (1,749,244) وحدات مستردة خالل السنة 

  ( 319,726) (639,111) صافي التغير في الوحدات 

     

  7,402,569 6,763,458 الوحدات كما في نهاية السنة 

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2018  م2019 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,304,032  21,021,885  صافي ربح السنة 

     

     تسويات لـ:

     

 --  132,956  مخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة

)أرباح(/خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 

 

(11,983,383)  11,300,734 

  9,171,458  27,285,995 

     الموجودات والمطلوبات التشغيليةصافي التغيرات في 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص/)الزيادة( في 

 أو الخسارة 

 

6,268,077  (6,776,862) 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الزيادة في 

 اآلخر

 

(6,495,322)  -- 

 ( 58,708)  26,132  ذمم مدينة ودفعات مقدمةالنقص/)الزيادة( في 

 719,494  2,313,189  مصروفات مستحقةالزيادة في 

 6,488,690  11,283,534  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 21,677,235  20,951,762  متحصالت من إصدار وحدات 

 ( 27,169,704)  (33,350,250)  المدفوع السترداد الوحدات 

 (5,492,469)  (12,398,488)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 996,221  (1,114,954)  وما في حكمهنقد )النقص( / الزيادة في ال

     

 571,936  1,568,157  الرصيد كما في بداية السنة 

     

 1,568,157  453,203 10 الرصيد كما في كما في نهاية السنة

     

    التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة

 --  491,196 دخل عمولة خاصة مستلم 

 

 

 المالية.( جزءاً ال يتجزأ من القوائم 19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 عام 1

 
لألصول المتنوعة )"الصندوق"( هو صندوق استثمار أنشئ بموجب اتفاقية بين إتش إس صندوق إتش إس بي سي المتنامي 

 بي سي العربية السعودية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين )مالكي الوحدات(.

 

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. تستثمر المحفظة في صناديق 

متوافقة مع الشريعة االسالمية تشمل التمويل التجاري، والمتاجرة في األسهم المحلية والعالمية إما مباشرة أو من استثمارية 

 خالل صناديق مشتركة أو الحسابات االختيارية التي يتم إدارتها لتحقيق أهداف الصندوق. 

 

البالد المالية هي أمين حفظ الصندوق. يعاد يُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق. شركة 

 استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.

 

 

 اللوائح النظامية  2
 

 عن هيئة السوق المالية.  الصادرة يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( 

 

 ويوم التقييم(  يوم التداولاالشتراك/ االسترداد ) 3
 

"(. يتم تحديد قيمة محفظة يوم التداول)"مرتين أسبوعياً يومي األحد والثالثاء الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات 

"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات )حقوق ملكية( الصندوق يوم التداول)"مرتين أسبوعياً يومي اإلثنين واألربعاء الصندوق 

الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات( على  بغرض بيع وشراء 

 إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

 

 أسس اإلعداد 4
 

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة 

 عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 

 .   عملة العرض والنشاط5

 .مالية بالريال السعودي الذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوقتم عرض القوائم ال

 

 أسس القياس  6

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   تم إعداد القوائم المالية وفقا

 واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تقيد بالقيمة العادلة. 
 

ار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في أعماله  أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمر

في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق 

 على االستمرار. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية.
 

 ابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي حسب السيولة. يتم عرض حس
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 بالريال السعودي( )المبالغ 
 

 استخدام األحكام والتقديرات الهامة 7
 

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية 

اإلدارة ممارسة حكمها عند تطبيق السياسات الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من 

المحاسبية للصندوق. 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 إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق. وفيما يلي 

 أهم المجاالت التي قامت فيها اإلدارة باستخدام التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها حكمها:

 

 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 إثبات مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة ألدوات الصكوك الخاصة به. يقوم الصندوق ب

 

يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية باستثناء ما 

 شهرا:   12يلي، والتي تقاس كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

 ات المخاطر االئتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير. و الموجودات المالية ذ -

 األدوات المالية التي لم ترتفع فيها المخاطر االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها. -

 

يعتبر الصندوق أن االستثمار في سندات الدين ينطوي علی مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يکون تصنيف المخاطر االئتمانة 

عادال للتعريف المفهوم عالميا "درجة االستثمار" أو بعض االستثمارات غير المصنفة مع عدم وجود تعثر في السداد في  له م

شهراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث  12السابق. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12من المحتمل حدوثها خالل  التعثر في سداد األداة المالية والتي

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .8
 

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.  

 

 ترجمة العمالت األجنبية 

 

اس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أس

 ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل.  

 

يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح أو خسائر صرف العمالت 

تلك الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم إثباتها كمكون من األجنبية، باستثناء 

 صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( 

  

الملكية( لكل وحدة كما هو مفصح عنه في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي  يتم احتساب صافي قيمة الموجودات )حقوق 

 الموجودات العائدة لمالكي الوحدات على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .8
 

 محاسبة تاريخ التداول
 

التاريخ الذي يتعهد يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول، أي 

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.

 

 داتاشتراك واسترداد الوح

 

يتم تســـجيل الوحدات المكتتبة والمســـتردة بصـــافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه اســـتالم 

 طلبات االشتراك واالسترداد.

 

 وما في حكمهنقد ال

عالية السيولة ذات استحقاق لغرض قائمة التدفقات النقدية من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية النقد وما في حكمه يتكون 

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.

 

 الوحدات المستردة

 

 استيفائها لكافة الشروط التالية: يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند 

 

 تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق؛ -

 تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى؛ -

 جميع األدوات المالية في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة؛ -

رف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قيمة األداة النقدية أو أصل مالي آخر، ال تشتمل بص -

 األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنه باعتباره التزاًما؛ و 

على الربح أو الخسارة، أو التغير   إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري -

في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر  

 األداة.

 

كية مباشرة يتم إثبات التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق المل

 كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.

  



 

10 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 السعودي( )المبالغ بالريال 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  8

 
 العمالء  مع العقود من اإليرادات

 

يقوم الصندوق بإثبات اإليرادات عند امكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق وعند وجود احتمال بتدفق منافع اقتصادية  

 أداء.للصندوق. تحقق اإليرادات عندما )أو كلما( يتم استيفاء كل التزام 

 

 صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي )إن وجدت(.الخسارة جميع 

 

يتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط 

 المرجح للتكلفة. 

 

 دخل توزيعات أرباح

 

توزيعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك الدفعات. بالنسبة لألوراق ويتم إثبات دخل 

المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا  

فع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على د

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 

 

 دخل العموالت الخاصة 

 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة الدخل الشامل على أساس االستحقاق باستخدام 

 

 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 ُمعفى من دفع أي زكاة 

 وضريبة دخل. تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاماً على مالكي الوحدات وال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة. 

 

 القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات ضريبة 
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 قياس القيمة العادلة  
 

القيمة العادلة هي القيمة التي ســــيتم اســــتالمها مقابل بيع أصــــل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضــــمن معاملة منتظمة بين 

االلتزام أو في غير الـسوق الرئيـسية، الـسوق األكثر مالءمة المـشاركين في الـسوق بتاريخ القياس في الـسوق الرئيـسية لألـصل أو 

ـــندوق في ذـلك الـتاريخ. إن القيـمة الـعادـلة للمطلوـبات تعكس مـخاطر ـعدم   ــل أو االلتزام التي من خاللـها يكون مـتاـحا للصــ لألصــ

 األداء. 
 

يقوم الـصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باـستخدام الـسعر المتداول في الـسوق النـشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار الـسوق 

على أنها ســـوق نشـــطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافي لتقديم معلومات عن األســـعار على  

بقياس األداة المتداولة في الـسوق النـشطة وفقا لـسعر متوـسط ألن الـسعر يوفر تقريبا معقوال لـسعر أـساس مـستمر. يقوم الـصندوق 

 التخارج. 
 

في حال عدم وجود ســعر متداول في ســوق نشــط، فإن الصــندوق يســتخدم أســاليب تقييم تزيد من اســتخدام المدخالت القابلة  

ابلة للمالحظة. إن أـسلوب التقييم المختار يتضـمن جميع العوامل التي  للمالحظة ذات الصـلة وتقلل من اـستخدام المدخالت غير الق 

 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

خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ  يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 

الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في 

 التاريخ الذي نشأت فيه. 
 

ادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة الع

تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ليست بالقيمة العادلة  

 باقتنائها أو إصدارها.  من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة
 

 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. 
 

 لمطفأةالموجودات المالية بالتكلفة ا

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة: 
 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،  -
 و

الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ والفائدة تنشأ  -
 على أصل المبلغ القائم.

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  -
 موجودات مالية.

قدية تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  ينتج عن شروطها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات ن -
 المستحق.
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )يتبع(
 

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

 على حدة. 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

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

 تقييم نموذج األعمال

 

ً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة ألن ذلك  يجري مدير الصندوق تقييما

  المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي:يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تتضمن 

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على   -

مدة  اكتساب إيرادات عمولة تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسعار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع

 المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 

 يتم تقييم طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مديري الصندوق؛  -

ه المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذ -

 المخاطر؛ 

فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية   -كيفية مكافأة مديري األعمال  -

 التعاقدية المحصلة؛ و  

إال تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.  -

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 

 تعاقدية وبيع موجودات مالية. تدفقات نقدية 
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة

لغرض هذا التقييم، يعّرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف 

ابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل "العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مق

فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى  

 هامش الربح. 
 

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ الصندوق باالعتبار الشروط 

التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ 

 اقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق باالعتبار ما يلي: التدفقات النقدية التع

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -

 خصائص الرافعة المالية؛   -

 شروط السداد والتمديد؛   -

ات النقدية من موجودات محددة )دون حق الرجوع لترتيبات الموجودات(؛ الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفق -

 و 

 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -
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 عمليات إعادة التصنيف

 

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

 الموجودات المالية. 

 

 تصنيف المطلوبات المالية

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة. أو 

 

 التوقف عن اإلثبات

 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء 

جديدة يتم  ( المقابل المالي المستلم )بما في ذلك أي موجودات 1من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي )

( أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباته في الدخل الشامل اآلخر يتم 2الحصول عليها ناقصا أي مطلوبات جديدة مفترضة( و )

 إثباته في قائمة الدخل الشامل. 

 

 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 الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما يكون لدى الفرع النية 

 وجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الم

 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي  

 وق.المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصند

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

يقوم الصندوق بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة 

 والموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

 

ات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني للطرف يأخذ الصندوق باالعتبار الموجود

 المقابل مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية   السعودية م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .8
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(

 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي، فإن الصندوق يضع في  لتحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد 

االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك كال من المعلومات 

ي للخبير، بما في ذلك تقييم التغير في احتمالية والتحليل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة السابقة للصندوق والتقييم االئتمان

 التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم المالية واحتمالية التعثر في السداد وقت االعتراف األولي للتعرض للمخاطر.

 

 تعريف التعثر في السداد

 يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر في السداد عندما:

المحتمل أن تسدد الشركة المستثمر فيها التزاماتها االئتمانية للصندوق بالكامل، دون لجوء الصندوق إلى  يكون من غير  -

 إجراءات مثل تسييل الورقة المالية )إن وجدت(؛ أو

 يوماً ألي التزام ائتماني مادي للصندوق. 30تكون الشركة المستثمر فيها متأخرة في السداد ألكثر من  -

 

 كانت الشركة المستثمر فيها متعثرة في السداد أم ال. يأخذ الصندوق في االعتبار المؤشرات التالية:عند تقييم ما إذا 

 مثل اإلخالل بالتعهدات؛ -نوعية  -

 الجانب الكمي: مثل حالة التأخر في السداد وعدم السداد اللتزام آخر من نفس المصدر إلى الصندوق؛ و -

 إعدادها داخليا والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. بناء على البيانات التي يتم  -

 

معطيات تقييم ما إذا كانت احدى األدوات المالية متعثرة في السداد، وقد تتغير أهميتها على مدى زمني لتعكس التغيرات في 

 الظروف.

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 مال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحت

الموجودات المالية غير منخفضة القيمة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية: القيمة الحالية لكافة النقص في النقد )أي الفرق بين  -

 التدفقات النقدية المستحقة للصندوق وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع الصندوق استالمها(، و 

ئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها اال -

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

ت المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كخصم يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي للموجودا

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم  من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

دات المالية في إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجو

 قائمة المركز المالي. 

 

 الشطب

يتم شطب القيمة الدفترية االجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل المالي  

 بمجمله أو بجزء منه.
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 معايير جديدة تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق   9
 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها، المطبقة 
 بواسطة الصندوق

المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية  إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على 

 :م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك2019يناير  1المفعول اعتباراً من 

 
 البيان  المعيار/ التعديالت 

 عقود اإليجار   16المعيار الدولي للتقرير المالي 
 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل  23المعايير الدولية للتقرير المالي تفسير لجنة تفسيرات 

 االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة   28معيار المحاسبة الدولي 

 تعديالت الخطة أو تقليصها أو تسويتها   19معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة   11و  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 23و  12الدولي 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  

 م.2017 –م 2015

تعديالت متعلقة بخصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات   9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 السلبية وتعديل المطلوبات المالية 

  

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

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم 

 ناتجة عن هذا التطبيق.وال يُتوقع وجود آثار جوهرية  دوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعولالصن

 

 

 التفسير  المعيار /

 
 

 البيان 

يسري مفعولها اعتباراً من  
الفترات التي تبدأ في أو بعد  

 التاريخ التالي 

 م2020يناير  1 األعمالتعريف  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 8المحاسبة الدولي 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية 

قضايا ما قبل االستبدال في سياق عمليات  9و  7المعيار الدولي للتقرير المالي 
 تصحيح معدل الفائدة المعروض بين البنوك

 م2020يناير  1

 م2022يناير  1 تصنيف المطلوبات  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 

 

 نقد لدى البنكال 10
  

 ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.بنوك  لدى    نقدمن    نقد لدى البنكيتكون رصيد ال
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 الربح أو الخسارةاالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  11
  

 ديسمبر هو كما يلي: 31إن التعرض لالستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة كما في  
 

 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسمبر   31 

 البيان 

٪ من 
 القيمة السوقية  التكلفة القيمة 

 ٪ من

 القيمة السوقية  التكلفة القيمة

       

     استثمارات في صناديق استثمارية 

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم 

 23,339,630 19,834,371  18.5 36,978,422 27,232,461 28.0 العالمية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات  

 22,871,443 23,431,150 18.1 25,409,759 23,628,733 19.3 السعودية 

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال 

 21,085,654 20,070,915 16.7 18,639,737 18,034,406 14.1 السعودي 

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم 

 30,212,543 27,731,687 23.9 18,130,304 13,664,325 13.7 السعودية 

صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق  

 12,951,112 12,305,492 10.3 14,499,465 11,284,601 11.0 العالمية الناشئة

 6,801,256 7,045,970 5.4 10,877,956 10,796,767 8.3 صندوق إتش إس بي سي للصكوك 

 131,754 80,695 0.1 2,679,656 2,776,006 2.0 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية 

 --  --  --  2,279,200 2,033,264 1.7 صندوق جدوى ريت السعودية 

 --  --  --  1,663,035 1,583,388 1.3 السعودية صندوق جدوى ريت الحرمين 

صندوق إتش إس بي سي لألسهم الصين والهند 

 1,895,526 1,642,325 1.5 -- -- -- المرن

 119,288,918 112,142,605 94.5 131,157,534 111,033,951 99.4 المجموع الفرعي 

       

       حقوق الملكية 

 6,943,212 5,725,927 5.5 789,901 566,505 0.6 مصرف الراجحي  –البنوك 

 126,232,130 117,868,532 100 131,947,435 111,600,456 100 المجموع العام 
 

 فيما يلي تفاصيل عن الربح/ )الخسارة( من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 م   2018  م  2019 

 12,763,204  9,011,523 ربح محقق للسنة

 ( 11,300,734)  11,983,383 ربح/ )خسارة( غير محققة للسنة

 1,462,470  20,994,906 اإلجمالي

    

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

 األوراق المالية.  
 

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 12

 

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 --  6,573,453  صكوك -سندات دين 

 --  93,430  دخل عمولة خاصة مستحقة

  6,666,883  -- 
 

م: ال  2018ديسمبر  31سنوياً ) ٪6.29إن متوسط سعر العمولة الخاصة الفعلي على االستثمارات كما في نهاية السنة هو 

 يوجد(. إن سندات الدين أعاله قابلة لالسترداد بالقيمة االسمية الستثمارات الصكوك.
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )يتبع(  12
 

 فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين )الصكوك(:

 

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 --  --  بداية السنة الرصيد في 

 --  132,956  المحمل للسنة 

 --  132,956  الرصيد في نهاية السنة 
 

تعتمد الطرق واالفتراضات التي يطبقها الصندوق بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من ودائع الصكوك باستخدام مقاييس 

للدولة بناء على مكان الموجودات / المشاريع األساسية للصكوك تصنيف موديز والتي يتم تعديلها حسب البيانات المحددة 

والتقديرات التطلعية ومتغيرات االقتصاد الكلي مثل نمو إجمالي الناتج المحلي لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في نهاية 

 سنة التقرير.
 

 مصروفات مستحقة  13
 

لمدير الصندوق واالستردادات المستحقة بما فيها ضريبة القيمة المضافة  تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة  

 لاير سعودي(.  785,466م: 2018لاير سعودي )ديسمبر  3,154,580بمبلغ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة  

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.
 

العالقة بالصندوق في إتش إس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق، ومجلس الصندوق، وأمين الحفظ وإداري  تتمثل األطراف ذات  

الصندوق(، وصناديق االستثمار الُمدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك السعودي البريطاني )"البنك"( )مساهم رئيسي في مدير  

 الصندوق(. 
 

ادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط يتعامل الصندوق خالل السياق االعتي

المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها 

 أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق. تمت هذه المعامالت علىبين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مدير الصندوق. 
 

ً لنسبة تبلغ  ٪ من صافي قيمة الموجودات  0.45يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقا

٪ من صافي قيمة الموجودات(. كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق يتم إدراجها ضمن  0.45م: 2018)

 اإلدارة بما فيها على سبيل المثال ال الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظيمية والمؤشرات وغيرها.أتعاب  
 

 ٪ في القوائم المالية للصندوق كاستثمار للصندوق ويتم خصمها دوًما من رسوم االشتراك. 2ال يتم إدراج رسوم االشتراك حتى  

 يجري الصندوق خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال: 

 

 الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة المعامالت

 المعامالتمبلغ 

 خالل السنة

 

 الرصيد الختامي

 م 2018 م2019 م 2018 م2019  

إتش إس بي سي العربية السعودية 

 66,670 10,745 622,730 647,387 أتعاب إدارة )مدير الصندوق(

      

 1,568,157 72,997 -- -- نقد لدى البنك البنك السعودي البريطاني
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 المتنامي لألصول المتنوعة صندوق إتش إس بي سي 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  14
 

مليون لاير   127.22م، تضمنت محفظة االستثمارات للصندوق استثمارات بقيمة سوقية تبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

لاير سعودي( في وحدات صناديق االستثمار التي تتم إدارتها بواسطة مدير الصندوق   119.29م:  2018ديسمبر    31سعودي )

 (.  11)راجع إيضاح 

 

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

 

تم تحميل وسداد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألتعاب األخرى مثل أتعاب اإلداري وأمين الحفظ خالل السنة بواسطة إتش 

 إس بي سي العربية السعودية )"مدير الصندوق"(.

        

 اطر الماليةإدارة المخ 15
 

 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. 

 

 إدارة المخاطرإطار 

 

يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة االستثمارية 

 للصندوق من استثمارات في صناديق مشتركة وسندات دين.

 

تقوم لجنة استثمار هداف الصندوق االستثمارية.  تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أ

بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن الصندوق  

األهداف  توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيًا مع

 المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

 

 مخاطر االئتمان

 

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته المبرمة مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد الصندوق  

 لخسارة مالية.

 

الخاصة به. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من  يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على النقد لدى البنوك والذمم المدينة 

 مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة.
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 15
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(

 

 الصندوق. تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس  

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 1,568,157  453,203 نقد لدى البنوك
 --  6,666,883 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 104,507  78,375 مقدمةذمم مدينة ودفعات 

 1,672,664  7,198,461 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 

ال يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر االئتمان 

االئتمانية لألطراف األخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة  

 االئتمان على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى. 

 

 تحليل جودة االئتمان

 

على (  A2و    A1م:  2018)  A2و    A1  وبنك البالد بتصنيف  البنك السعودي البريطانييحتفظ بالنقد لدى البنك للصندوق لدى  

 استناداً إلى تصنيفات وكالة موديز.التوالي، 
 

 يمتلك الصندوق استثمارات في صكوك مع أطراف بالجودة االئتمانية التالية:

 

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

Ba3  1,750,759   -- 

Ba1  1,548,731   -- 
B1  3,273,963   -- 

 6,573,453  -- 

 

 المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

تم قياس مصروف االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

صندوق في شهراً وعلى مدى العمر ويعكس آجال استحقاق التعرضات. يأخذ ال 12على أساس الخسارة المتوقعة على مدى 

 االعتبار أن هذه التعرضات بها مخاطر ائتمان منخفضة استناداً للتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى. 
 

شهراً إلى مصفوفة تحول وكالة موديز. تعكس مقاييس الخسارة بافتراض  12تستند احتماالت التعثر في السداد على مدى 

٪. ومع ذلك، إذا كان األصل منخفض القيمة ائتمانياً، فإن 50رداد المفترض بنسبة التعثر في السداد بشكل عام معدل االست

 تقدير الخسارة يعتمد على تقييم محدد للعجز في النقد المتوقع وعلى معدل الفائدة الفعلي األصلي. 
 

لاير   132,956اآلخر بمبلغ سجل الصندوق خسائر ائتمانية متوقعة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

م: ال شيء(. لم تكن هناك خالل السنة حركة حسب المرحلة على  2018ديسمبر  31م ) 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 15
 

 مخاطر السيولة
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة 

 بمطلوبات مالية.
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات في كل يوم عمل وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة 

 لكي الوحدات. للوفاء بطلبات استرداد ما
 

يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد  

 تنشأ.
 

 مخاطر السوق
 

األجنبية "مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 

 وأسعار حقوق الملكية وهامش االئتمان الزائد، على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية. 
 

إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. يتم إدارة 

 مار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستث
 

 مخاطر العمالت
 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

أن غالبية ترى إدارة الصندوق بأن هناك خطر ضئيل من الخسائر الجوهرية بسبب التذبذبات في أسعار الصرف حيث 

الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مربوطة بالريال السعودي. باإلضافة إلى ذلك، أرباح وخسائر صرف العمالت 

األجنبية ليست جوهرية، نظراً ألن معامالت الصندوق بالعملة األجنبية هي بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي المربوط بالريال 

 السعودي.
 

 التمخاطر أسعار العمو

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لألدوات المالية. يراقب مدير الصندوق المراكز بصورة يومية لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود الفجوة المحددة، إن  

 وجدت.
 

ملخص لمركز فروق معدالت العموالت للصندوق تم تحليله حسب تاريخ إعادة التسعير وتاريخ االستحقاق التعاقدي فيما يلي 

 أيهما أواًل:
 

 م2019ديسمبر  31

 أقل من شهر

 3إلى  1من  
 أشهر

أشهر إلى  3من  
 سنة

  

 اإلجمالي

        الموجودات

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 6,573,453  --  -- الشامل اآلخر 

 

6,573,453 

 6,573,453  6,573,453  --  -- إجمالي الموجودات المحملة بعمولة

        

        المطلوبات

 --  --  --  -- إجمالي المطلوبات التي تحمل عمولة

 6,573,453  6,573,453  --  -- إجمالي فرق معدل العموالت

 

 م، لم تكن هناك موجودات أو مطلوبات تحمل عمولة. 2018ديسمبر  31في 
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 15
 

 مخاطر السوق )يتبع(

  

 تحليل الحساسية

 

يعكس تحليل الحساسية كيفية تأثر صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات بالتغيرات في متغير المخاطر 

 ذي الصلة والتي كانت محتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير.

 

نقاط أساس ممكن إلى حد معقول مع مراعاة البيئة االقتصادية التي يعمل  10تقلب أسعار العمولة بمقدار قررت اإلدارة أن 

فيها الصندوق. يعرض الجدول أدناه األثر على صافي موجودات )حقوق الملكية( للصندوق العائدة لمالكي الوحدات ذات 

ديسمبر. وقد تم تقدير أثر هذه الزيادة أو   31اط أساس في نق 10الزيادة المحتملة بشكل معقول في أسعار العمولة بواقع 

التخفيض من خالل حساب التغيرات في القيمة العادلة لسندات الدين التي تحمل فائدة ثابتة والموجودات األخرى التي تحمل 

الية ذات الدخل الثابت. إن هذا  فائدة ثابتة ناقصاً المطلوبات. يعود التأثير بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة العادلة لألوراق الم

 التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً مخاطر تحويل العمالت األجنبية.

 

 م 2018  م2019 التأثير على صافي الموجودات )حقوق الملكية( بالريال السعودي

    

 --  9,074 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

 

 وكان من شأن تخفيض أسعار الفائدة بنفس المبلغ أن يؤدي إلى تأثير يعادل المبالغ المبينة لكن معاكس لها أعاله.

 

 مخاطر أسعار األسهم

 مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

 

استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق إن 

 بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التركيز القطاعي.

 

 تحليل الحساسية 

العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االزدياد المحتمل بشكل معقول في يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات  

٪ في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترض 5أسعار سوق األسهم الفردية بواقع 

  األجنبية. بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديدا مخاطر أسعار الفائدة وتحويل العمالت

 م 2018  م2019 

      

صافي األرباح / )الخسائر( من االستثمارات المحتفظ 
 بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 +5٪ 6,597,372   +5٪ 6,311,607 

- 5٪ (6,597,372)  - 5 ٪ (6,311,607) 
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16

 
ين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل

 وبات ستتم إما:  في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطل 

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  

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

اعتبار السوق على أنها يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم  

سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافي لتقديم معلومات عن األسعار على أساس مستمر. يقوم 

 الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر التخارج. 

 

دم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات  في حال ع

الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في  

ير العملية.  يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها  السوق في الحسبان عند تسع

 التغيير.

 

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية: 

 

ت ومطلوبات مماثلة يمكن للمنشأة  : مدخالت تمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودا1المستوى  

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام   1: مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى  

 بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و 

 ظة للموجودات أو المطلوبات. : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالح 3المستوى  

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

 

يحلل الجدول التالي األدوات المالية في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف 

 المالي. جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز 

 

 

 م 2019ديسمبر   31  

 ------------------- القيمة العادلة-------------------------

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة بالقيمة  

العادلة من خالل الربح أو  

 131,947,435  --   --   131,947,435  131,947,435 الخسارة 

          

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 6,666,883  6,666,883  --   --   6,666,883 خالل الدخل الشامل اآلخر 

          

 138,614,318  6,666,883  --   131,947,435  138,614,318 اإلجمالي 
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 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(  16
 

 الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(التسلسل 

 

 م2018ديسمبر  31  

 -------------------القيمة العادلة-------------------------

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة بالقيمة  

العادلة من خالل الربح أو  

 126,232,130  --  --  126,232,130  126,232,130 الخسارة 

          

 126,232,130  --  --  126,232,130  126,232,130 اإلجمالي 

 

 خالل السنة، لم يتم أي تحويل في مستويات التسلسل الهرمي.

 

: تم تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على تقييم اإلدارة للمخاطر المتعلقة  3المستوى 

 وق الحالي. بالموجودات األساسية لألدوات وشروط وأحكام االستثمار والظروف االقتصادية السائدة في الس

 

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد لدى البنوك والذمم المدينة األخرى والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات 

 مالية تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى. 

 

 آخر يوم تقييم  17
 

م( منهج صافي قيمة 2017ديسمبر  28هـ )الموافق 1439ربيع اآلخر  10دت هيئة السوق المالية في تعميمها بتاريخ اعتم

ألغراض المحاسبة والتقرير   9الموجودات الثنائي لصناديق االستثمار. وفقاً للتعميم، سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  

 ل حتى إشعار آخر.ولن يتأثر صافي قيمة موجودات التعام

 

م( وبدالً من تعميم هيئة السوق المالية أعاله،  2018ديسمبر  31م: 2018م )2019ديسمبر  31كان آخر يوم تقييم للسنة هو 

لاير سعودي( لكل   17.16م:  2018لاير سعودي )  20.11بلغ صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للتعامل في هذا اليوم 

  17.16م:  2018لاير سعودي )  20.11م  2019ديسمبر    31لموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة في  وحدة. بلغ صافي قيمة ا

 لاير سعودي( لكل وحدة. 

 

 األحداث الالحقة 18
 

"( عبر العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال التجارية  19-م، تفشى الفيروس التاجي )"كوفيد2020منذ أوائل شهر يناير 

بشكل كبير على أسواق األسهم في جميع أنحاء العالم حتى تاريخه، وقد تستمر  19-االقتصادي. أثرت جائحة كوفيدوالنشاط 

م، حيث من المحتمل أن تؤثر على المكاسب والتدفقات النقدية للصندوق. عالوةً  2020في التأثير في األشهر القادمة من عام 

م  2020لكلي وغيرها من المؤشرات الرئيسية بسبب هذا التفشي في العام على ذلك، يجب النظر في أثر توقعات االقتصاد ا

. يعتبر مدير الصندوق أن هذا التفشي حدث 9أثناء تحديد أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

تفشي غير مؤكدين، ومع تطوره على الصعيد غير قابل للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. ال يزال نطاق ومدة هذا ال

 م، سيقوم مدير الصندوق بتقييم التأثيرات المحتملة على الصندوق واالستجابة وفقاً لذلك. 2020العالمي في عام  
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 م(. 2020مارس  26هـ )الموافق  1441شعبان  2الصندوق في  مجلستم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل 


