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 معلومات إدارية .1

لألصول المتنوعة الدفاعي س بي سيصندوق إتش إ  

(HSBC Multi-Assets Defensive Fund)       

 اسم الصندوق .أ

  الصندوقمدير  .ب 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 
 ، شارع العليا )حي المروج(7267بي سي إتش إس مبنى 

 ، 2255-12283الرياض 
 .المملكة العربية السعودية

 920022688الرقم الموحد 
 +96612992385فاكس 

 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 اسمه

 عنوانه

 )إن وجد(مدير الصندوق من الباطن  .ج 

 اسمه اليوجد

 عنوانه

 مستشار الصندوق )إن وجد( .د 

 اسمه اليوجد

 عنوانه

 أمين الحفظ .ه 

 البالد المالية 

 البالد المالية، المركز الرئيسي 

  11411الرياض  140طريق الملك فهد | ص ب 
 .المملكة العربية السعودية

 920003636الرقم الموحد 
 +966112906299فاكس 

 capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني: 

 
 حفظ أصول الصندوق 
  حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه

 الصندوق
 إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق 
  إدارة العملية النقدية للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاريف

 الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق 
  يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي

 الوحدات

 اسمه

 عنوانه

 

 

 

 

 

 

 مسؤولياته

 المحاسب القانوني .و 

 شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان

كي بي أم جي ، طريق صالح الدين األيوبي مبنى  
11663الرياض  92876ص.ب.    

 المملكة العربية السعودية
+96612914350هاتف   

 

 اسمه

 عنوانه
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 معلومات الصندوق .2

 ستثمار وسياساتهأهداف اال .أ

يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على  ومتوافق مع معايير الشريعة قابض –مفتوح  -ستثمار اإن الصندوق هو صندوق 

إتش إس بي سي المتنوعة، بحيث يتم استثمار  صناديقفي  ستثمارالمدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خالل اال

يتم قياس و من أصول الصندوق في صناديق األسهم كحد أعلى، وما يتبقى يتم استثماره في صناديق النقد والصكوك. 30%

 وق مقارنة بأداء مؤشر إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة.أداء الصند

 

 واألرباح سياسة توزيع الدخل .ب

 لن يتم توزيع أرباح، بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح األسهم لزيادة قيمة الوحدة.

 أداء الصندوقج.   

 سعودي()لاير  أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضية 

2018 2017 2016  

122,181,553 132,969,669 135,582,924 
صافي قيمة أصول الصندوق 

 نهاية السنة

14.5000 14.2977 13.6307 
صافي قيمة الموجودات للوحدة 

 في نهاية السنة

 أعلى قيمة موجودات للوحدة 13.6346 14.2977 14.7610

للوحدةأقل قيمة موجودات  12.9134 13.6398 14.2966  

8,427,155 9,300,048 9,946,908 
عدد الوحدات المصدرة في نهاية 

 السنة

- - - 
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

 )إن وجد(

 نسبة المصروفات 0.45% 0.45% 0.47%

 

 عائدات الصندوق 

 

  سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات

الصندوق عائد 1.41% 7.92% 7.33%  

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  

الصندوق عائد 16.06%- 9.30% 3.09% 0.64%- 4.83% 6.37% 2.24% 2.73%- 1.46% 4.89% 1.41%  
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 مقابل الخدمات والعموالت 

أصول الصندوق متوسط النسبة من  نوع المصاريف أو العمولة القيمة باللاير السعودي 

من مبلغ االشتراك %2حتى   رسوم االشتراك 315,144 

0.47% 609,364 
 رسوم إدارة الصندوق

 )شامل ضريبة القيمة المضافة (

 رسوم أمين الحفظ - -

 رسوم المحاسب القانوني - -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين - -

 رسوم رقابية - -

 رسم ترخيص المؤشر - -

(0.006%)  (8111) خسائر ائتمانية متوقعةمخصص د ر   

 الربح/الخسارة من التحويل 6,043 0.005%

 مصاريف التعامل 4,305 0.003%

 

 أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق .د

 .2018لم تحدث أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق في سنة 

 

 أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترةه.       

 

  الصندوق  وقد تم تحديث مستندات، مع شركة البالد املالية أمين الحفظ حيث تم التعاقدحدث تغيير في 

 تحديث مستندات الصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار  الصادرة عن هيئة السوق املالية 

  لالستثمار  الرئيسية املخاطر  في تصحيح في نوع املخاطر   

 
  في الشروط واالحكام كالتالي: التعديل يتلخص

 سبب التغيير الصيغة املقترحة الحاليةالصيغة  الفقرة

 فقرة حقوق مالكي الوحدات

 مةقي صافي على يشتمل -أعلى كحد- أشهر  ثالثة كل تقرير  على الحصول "

 الوحدات مالك يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول 

 أي   ذلك في بما الوحدات مالك صفقات بجميع وسجل   قيمتها، وصافي

 "له تقديمه تم تقرير  آلخر  الحقة مدفوعة توزيعات

 تنص ما حسب التقارير  على الحصول  "

 "اراالستثم صناديق الئحة متطلبات عليه

تنويه: تم تطبيق التغير حيثما ينطبق في 

 ومذكرة املعلومات الشروط واالحكام

 صناديق الئحة مع لتتماش ى

 نع الصادرة املحدثة االستثمار 

 املالية السوق  هيئة مجلس

الفقرة من الفرعية "ز" الفقرة 

" من مذكرة املعلومات 12" الرئيسية

نوع العالقة لعضو في مجلس إدارة 

 مدير الصندوق 

 الداخلية املراجعة لجنة رئيس الشايع عبدالرحمن عبدالعزيز  محمد"

 "(مستقل عضو ) السعودية العربية س ي بي إس إتش بشركة

 الشايع عبدالرحمن عبدالعزيز  محمد"

 بشركة الداخلية املراجعة لجنة رئيس

 عضو ) السعودية العربية س ي بي إس إتش

 ("مستقل غير 

د
 
 الشايع عبدالعزيز  محمد تقل

 إدارة مجلس رئيس منصب

 تكافل ساب

الفقرة من الفرعية "ز" الفقرة 

" من مذكرة املعلومات 12" الرئيسية

نوع العالقة لعضو في مجلس إدارة 

 مدير الصندوق 

 العامة املؤسسة محافظ نائب السيف عبداللطيف علي عبداللطيف"

 (".لمستق عضو ) الرائدة االستثمارات لشركة التنفيذي والرئيس للتقاعد،

 ينتعي وعدم الحاليين باألعضاء االكتفاء"

 "بديل شخص

 علي عبداللطيف استقالة

 من السيف عبداللطيف

 الصندوق  مدير  إدارة مجلس
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 أو التقويم خالل الفترةأي خطأ في التسعير  .و

 ال يوجد.

 

 

 مدير الصندوق .3

 
 أنشطة االستثمار خالل الفترة .أ

خالل العام، على مستوى االستثمار في صناديق المرابحة و/أو صندوق الصكوك وقطاع الصكوك، استثمر الصندوق في 

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة باللاير السعودي، صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي، وصندوق إتش 

سعودي؛ بينما في مجال األسهم، استثمر الصندوق بشكل إس بي سي للصكوك، وصكوك بنك البالد الصادرة باللاير ال

أساسي في صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية المرن، وصندوق إتش إس بي سي  لمؤشر األسم العالمية، وصندوق 

إتش إس بي سي ألسهم الشركات السعودية، وصندوق إتش إس بي سي  ألسهم األسواق العالمية الناشئة، وصندوق إتش 

 سي لألسهم الخليجية، ومصرف الراجحي.  إس بي

 

 تجاوزات قيود االستثمار .ب

 .ال يوجد

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة .ج

خالل العام، سجلت غالبية صناديق االستثمار التي يستثمر بها الصندوق عائدات إيجابية. وقد ساعدت صناديق االستثمار 

. سجل صندوق إتش 2018المستثمر بها والتي ساهمت في تحقيق أرباح إيجابية الصندوق في تسجيل عائد إيجابي للعام 

مقابل المؤشر االسترشادي والذي  2018خالل العام  %1.41ًيا بنسبة إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة عائًدا إيجاب

( والذي كان يستثمر فيهم 2018. وكان أعلى ثالثة صناديق استثمار )من حيث األداء اإليجابي خالل العام %2.06سجل 

لسعودية، الصندوق هم: صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية المرن، وصندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات ا

 على التوالي.  %5.75و %9.84و  %11.25وصندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية حيث سجلوا عائدات بنسبة 

 

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة  .د

 الصندوق خالل الفترة

القوائم المالية الخاصة حكام الصندوق وأالتقرير وشروط و ق غير ما تم ذكره في هذاال يوجد معلومات أخرى عن الصندو

بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجميع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ 

 بل اتخاذ أي قرار استثماري.المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني ق

 

على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق )إذا كان الصندوق يستثمر نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة  .ه

 بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى(

 الصناديق                      م   الرسو

 صناديق األسهم الدولية  

             1.55%  
إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية صندوق  

             2.30%  
 صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة

             1.70%  
 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل

 صناديق األسهم المحلية  

السعوديةصندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم   1.70%               

السعودية الشركات ألسهمصندوق إتش إس بي سي   1.70%               

 صناديق المرابحات  

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة باللاير السعودي  0.75%             
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي  0.75%             

 
   

 صناديق دولية األخرى

  صندوق إتش إس بي سي للصكوك  1.00%             

   

 

 أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة .و

 .ال ينطبق

 

 ستثمار مدير الصندوق أو طرف نظير في الصندوقا .ز

 ال يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.

 

 ممارسات التصويت السنوية .ح

 .ال ينطبق

 

 تضارب المصالح التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوقحاالت  .ط

 : 13املادة 

فقات تداول نيابة عن صناديق تعارض املصالح الوحيد الذي لم يتم إدارته هو االستعانة بإدارة الوساطة بإتش إس بي س ي لتنفيذ ص

 أمين حفظ مستقل طبقا لنموذج الحفظ املستقل.ها إتش إس بي س ي. وقد تم معالجة ذلك بتحويل عملية الحفظ إلى تدير 

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .ي

  .الموافقة على جميع حاالت تعارض المصالح في نشاط إدارة األصول 

  الموافقة على توقيع اتفاقية أمين الحفظ مع شركة البالد المالية وذلك للقيام بالحفظ المستقل للصناديق االستثمارية التابعة

 كة إتش إس بي سي العربية السعودية. لشر

  .الموافقة على تعديل الشروط واألحكام الخاصة بالصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

  الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة القوائم المالية للصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي

 لعربية السعودية. ا

  تفويض رئيس إدارة األصول والرئيس التنفيذي للمالية بشركة إتش إس بي س العربية السعودية لمراجعة وتوقيع تقارير

 المراجعة المالية لصناديق إتش إس بي سي العربية السعودية )التقارير المؤقتة والسنوية(.

 ش إس بي سي العربية السعودية للتأكد من تماشي أداء الصناديق مع مراجع أداء الصناديق االستثمارية التابعة لشركة إت

  األهداف االستثمارية المحددة للصندوق. 

  تم اطالع مجلس إدارة الصناديق وتحديثهم بشأن مخالفات لوائح هيئة السوق المالية فيما يخص الصناديق االستثمارية لشركة

 م. 2018إتش إس بي سي العربية السعودية خالل العام 

 

 بيان أمين الحفظ .4

          بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:   

  ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االإصدار وتحويل واسترداد الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق 

  ستثمار وشروط وأحكام الصندوق.االتقويم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق 

  ستثمار.االمخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المطبقة على الئحة صناديق 

 ال ينطبق، المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي.

 

 بيان المحاسب القانوني .5

      بيان مبني على رأيه اآلتي:   
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  أن القوائم القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام

 الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

   ي.من القوائم المالية للصندوق رأي المحاسب القانون 2في صفحة  1مرفق ملحق رقم 

 ة تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن أن القوائم المالي

 ال ينطبق، الفترة المحاسبية لتلك القوائم. 

 المسؤوليات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لهذا الرأي

 ستثمار في نهاية الفترة.أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق اال 

 .ية للصندوق رأي المحاسب القانونيمن القوائم المال 2في صفحة  1مرفق ملحق رقم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة  

 )مدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية(

 القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 







 

1 

 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 قائمة المركز المالي

 م2018ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي( 

 

  

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 يناير 1

 م    2017

     

     الموجودات

 4,633,073 156,553 817,026 10 نقد وما في حكمه

 129,964,289 130,870,374 115,669,190 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,000,000 2,000,000 5,999,533 13 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 202,255 216,144 235,760  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 136,799,617 133,243,071 122,721,509  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

 1,298,382 273,402 539,956 14 مصروفات مستحقة

     

 135,501,235 132,969,669 122,181,553  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

     

 9,940,908 9,300,075 8,427,155  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

وفقا  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي

19 

14.50 14.30 13.63 

     

وفقا  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 للتداول

19 

14.50 14.30 13.63 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.23( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 م2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 م2017 م2018 إيضاح 

    

    إيرادات االستثمار

 6,128,187 1,384,913 12 صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 814,843 991,945  دخل توزيعات أرباح

 84,808 107,255  بالتكلفة المطفأة استثماراتدخل عموالت خاصة من 

 -- --  إيرادات أخرى

 7,027,838 2,484,113  إجمالي اإليرادات

    

    المصروفات

 603,448 609,364 15 أتعاب اإلدارة

 3,882 6,043  عمالت أجنبية ترجمةخسارة 

 -- (8,111) 13 رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 607,330 607,296  المصروفاتإجمالي 

    

 6,420,508 1,876,817  صافي ربح السنة

    

 -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة
    

 6,420,508 1,876,817  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 المالية.( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 23( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

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

 م2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 م 2017 م 2018 إيضاح 

    
الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة )كما تم صافي قيمة الموجودات )حقوق 

 إدراجه سابقاً(
  

132,969,669 

 

135,501,235 

    

 -- (9,583) 21 م2018يناير  1في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

    

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة 

 )المعدل(

 132,960,086 135,501,235 

    

 6,420,508 1,876,817  صافي ربح السنة

    

    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 25,661,092 26,361,438  متحصالت من إصدار وحدات

 (34,613,166) (39,016,788)  المدفوع السترداد الوحدات

 (8,952,074) (12,655,350)  الوحداتصافي التغيرات من معامالت 

    

 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في 

 ديسمبر 31

 

122,181,553 

 

132,969,669 

    
 

 معامالت الوحدات

 

 ديسمبر: 31فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

 

  م 2017 م2018   

  )بالعدد(   

      

  9,940,908 9,300,075  الوحدات كما في بداية السنة 

      

  1,829,083            1,812,228  وحدات مصدرة خالل السنة 

           وحدات مستردة خالل السنة 

(2,685,148) 

(2,469,916)  

  (640,833) (872,920)  صافي النقص في الوحدات 

      

  9,300,075 8,427,155  نهاية السنةالوحدات كما في  

      
 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.23( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح(

 قائمة التدفقات النقدية

 م2018ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 

 
 

  

 م2017 م2018 إيضاح 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6,420,508 1,876,817  صافي ربح السنة

    

    تسويات لـ:

    

 (3,412,330) 5,151,836 12 خسائر/)أرباح( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -- (8,111)  رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

  7,020,542 3,008,178 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 2,506,244 10,049,348  النقص في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -- (4,001,005)  المطفأةالزيادة في استثمارات مقاسة بالتكلفة 

 (13,889) (19,616)  الزيادة في ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

 (1,024,979)   266,554  الزيادة )النقص( في المصروفات المستحقة

 4,475,554 13,315,823  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 25,661,092 26,361,438  متحصالت من إصدار وحدات

 (34,613,166) (39,016,788)  المدفوع السترداد الوحدات

 (8,952,074) (12,655,350)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (4,476,520) 660,473  الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

    

 4,633,073 156,553  في بداية السنةالنقد وما في حكمه 

    

 156,553 817,026 10 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.23( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 عام 1

 

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

 السعودية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين )مالكي الوحدات(. 

 

إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل مع التركيز على المحافظة على رأس المال والحد من يهدف الصندوق 

التعرض لمخاطر أسواق األسهم. يقوم مدير الصندوق بتخصيص رأس المال في األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة االسالمية مثل معامالت 

 هم سواء بشكل مباشر أو من خالل صناديق مشتركة أو حسابات اختيارية تتم إدارتها لتحقيق هدف المحفظة.المرابحة والصكوك واألس

 

يُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق. كما تعمل شركة البالد المالية كأمين حفظ الصندوق. يعاد استثمار كل 

 الوحدة.الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر 

 

 التنظيمية اللوائح 2
 

هـ )الموافق  1427ذو الحجة  3يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( التي صدرت عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

شعبان  16تعديل الالئحة في م( والتي تفّصل متطلبات جميع صناديق االستثمار العاملة داخل المملكة العربية السعودية. تم 2006ديسمبر  24

هـ 1438صفر  6م( )"الالئحة المعدلة"(. يرى مدير الصندوق بأن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 2016مايو  23هـ )الموافق: 1437

 م(.2016نوفمبر  6)الموافق 

 

وأحكام الصندوق. يتعلق أبرز تغيير في م، قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

هـ )الموافق 1440محرم  20الشروط واألحكام بتغير أمين الحفظ. تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتها هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م(.2018سبتمبر  30

 

 االشتراك/ االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( 3

 

الوحدات مرتين في األسبوع يومي االثنين والخميس )"يوم التعامل"(. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق  الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد

يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع )"يوم التقييم"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي 

 الصندوق بعد خصم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.قيمة الموجودات )القيمة العادلة لموجودات 

 

 أسس اإلعداد 4

 

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

للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط عن الهيئة السعودية 

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

لمعايير المحاسبة المتعارف م، كان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية وفقاً 2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 

م تعد القوائم المالية األولي 2018ديسمبر  31عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  1لمالي للصندوق المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، كما تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير ا

 ألول مرة".
 

لصندوق ل يوجد شرح عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي واالداء المالي والتدفقات النقدية

 .20والذي يتم عرض في إيضاح 

 

 عملة العرض والنشاط  5
 

 القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر أيضاً عملة النشاط للصندوق.يتم عرض هذه 

 

 أسس القياس  6

 

يد بالقيمة العادلة( قتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ت

 المحاسبي.باستخدام مبدأ االستحقاق 

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في أعماله في المستقبل 

ستمر يالقريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق على االستمرار. وعليه، 

 إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية. 

 تم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 استخدام األحكام والتقديرات الهامة 7

 

مة التي تؤثر اإن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اله

ه بيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقييم هذعلى المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند تط

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. 

راضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة بصورة مستمرة. وفيما يلي تتم مراجعة التقديرات واالفت

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

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة وهي ودائع الصكوك.يثبت الصندوق مخصص الخسائر 

اس قيقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية باستثناء ما يلي، والتي ت

 شهرا:  12كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

 الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير. و  -

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

  

ف يرللتعدال معانة له الئتماف المخاطر اتصنيون ما يکدمنخفضة عننية ئتماطر اعلی مخاطوي ينن يدلر في سندات استثمادوق أن االلصنر ايعتب

ق. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة لسابافي دم وجود تعثر في السداد لمصنفة مع عر ايغرات الستثماض ابعر" أو الستثمااجة "درعالميا وم لمفها

شهرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها  12على مدى 

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12خالل 

 

 المحاسبية الهامةالسياسات  8

 

 تفيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة السنوا

 اسات بالتحديد.م، فقد تمت اإلشارة إلى هذه السي2018يناير  1المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. وعندما تنطبق السياسات فقط بعد أو قبل 

 

 العمالت االجنبية ترجمة

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. ويتم إدراج  ترجمةيتم 

أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل. يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة 

 نبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير.بالعمالت األج

 

يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة الترجمة في الربح أو الخسارة كصافي أرباح/ )خسائر( صرف أجنبي، باستثناء تلك 

ة، والتي يتم إثباتها كمكون من صافي األرباح/ )الخسائر( من األدوات الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية(

ق على موجودات الصندويتم احتساب صافي الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة كما هو مفصح عنها في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي 

 عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة.

 اشتراك واسترداد الوحدات

 

ك ايتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استالم طلبات االشتر

 واالسترداد.
 

 النقد وما في حكمه

وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي يتكون النقد 

تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل، بخالف 

 دمة فيما يخص معامالت قروض األوراق المالية والمشتقات.الضمانات النقدية المق
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 

 الوحدات المستردة

 

 المستردة كأدوات حقوق الملكية حيث أنها تلبي بعض الضوابط المشددة.  تتضمن هذه الضوابط ما يلي:تعد الوحدات 

 إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛ -

 مماثلة؛إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة  -

 ؛ءيجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون على الُمصدر إلعادة الشرا -

 ر.دإن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى ربح أو خسارة الُمص -
 

 محاسبة تاريخ التداول
ندوق بشراء صيتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يتعهد فيه ال

منية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة ز الموجودات أو بيعها. العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية أو بيعها هي العمليات التي تتطلب
 تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 
 تحقق اإليرادات

 
 صافي الربح / )الخسارة( من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة يتضمن صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

وفروقات الصرف األجنبي )إن وجدت(، ولكن يستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزيعات األرباح ومصروفات توزيعات األرباح من األوراق 

مارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية المباعة على المكشوف. يتم حساب صافي الربح / )الخسارة( المحققة من االستث

 باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة.

 

 دخل توزيعات أرباح

المدرجة عادة  ةيتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وفقا للتاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استالم الدفعات. بالنسبة لألوراق المالي
 ىهو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون عل ما يكون هذا

فصل في نم دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند
 الربح أو الخسارة.

 

 الدخل من العموالت الخاصة

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

 أتعاب اإلدارة

ية من ب في كل تاريخ تقييم بنسبة مئوية سنوأتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر المتفق عليه مع مدير الصندوق. يتم احتساب هذه األتعا

 صافي قيمة موجودات الصندوق. ويتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

 
 الزكاة وضريبة الدخل

 بموجب النظام الحالي للضريبة المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي ضريبة. تُعد الزكاة وضريبة الدخل

ً على مالكي الوحدات وال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة. يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب  التزاما

 والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.

 

 قياس القيمة العادلة 
قابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في "القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها م

ن مالسوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام أو في غير السوق الرئيسية، السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام التي 

 كس مخاطر عدم األداء.خاللها يكون متاحا للصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تع

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

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

 بقياس األداة المتداولة في السوق النشطة وفقا لسعر متوسط ألن السعر يوفر تقريبا معقوال لسعر التخارج.

 في حالة عدم وجود سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل

دخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند استخدام الم

 تسعير العملية. 

 يقوم الصندوق بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية سنة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 

 م2018يناير  1السياسات المطبقة قبل 

 
 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة 

 

يتم تصنيف االستثمارات بأنها "مقتناة بغرض المتاجرة" في حالة تم شراؤها لغرض إعادة بيعها على المدى القصير. ويتم قيد االستثمارات 

  .المقتناة بغرض المتاجرة مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء زائد جميع النفقات التي أنفقها الصندوق بغرض شراء األوراق المالية

 

لذي يظهر اعد قيدها مبدئيا يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناجمة في قائمة الدخل باستثناء دخل توزيعات األرباح ووب

لى أساس ع. ويتم احتساب األرباح أو الخسائر المحققة عند البيع واألرباح أو الخسائر غير المحققة الدخل الشامل االخربشكل منفصل في قائمة 

 متوسط التكلفة.

 

 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

يتم إدراج االستثمارات المشتراة بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )معدلة ألي قسط أو خصم على أساس العائد الفعلي(، 

 الستحقاق. يتم احتساب معامالت االستثمارات كما في تاريخناقصا مخصص أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ا

 المتاجرة.

 

 م2018يناير  1السياسات المطبقة من 

 

 اإلثبات والقياس األولي

بح فيه صيتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي ي

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

 

 ة الدخلميتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في قائ

لمعاملة التي االشامل. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدا تكاليف 

 تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

 

 التصنيف

لتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر تصنننف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسننها كما يلي: با

 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 ارة: سيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

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

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

 المبلغ القائم. 

 

ات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها يتم قياس االستثمارات في أدو

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

يتم االحتفاظ باألصننننل ضننننمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصننننيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات     -

 مالية، و 

تنشننأ الشننروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصننل المبلغ والفائدة على     -

 قائم. أصل المبلغ ال

 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصندوق أن يختار بشكل نهائي 

 عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. 
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 )يتبع( استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

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

 

 يصنف الصندوق الموجودات المالية ضمن الفئات التالية.

 استثمارات في الصناديق االستثمارية المشتركة واالستثمار في األسهم -الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -

النقد وما في حكمه واالسنننتثمارات في الصنننكوك / السنننندات وودائع سنننوق المال وودائع المرابحة،  -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -

 المستحقة من الوسطاء والذمم المدينة األخرى.  

 

تتضننمن المطلوبات المالية رسننوم اإلدارة المسننتحقة والمصننروفات المسننتحقة والمطلوبات المتداولة األخرى واالسننترداد المسننتحق، المصنننفة 

 كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة.

 
 تقييم نموذج األعمال 

يجري الصننننندوق تقييما للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسننننتوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشننننكل أفضننننل 

 طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي: 

السنننياسنننات واألهداف المحددة للمحفظة وتشنننغيل هذه السنننياسنننات عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت اسنننتراتيجية اإلدارة تركز على اكتسننناب  -

إيرادات عمولة تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسننننننعار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول هذه 

 تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ الموجودات أو 

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

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

يما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ ف -كيفية مكافأة مديري األعمال  -

 و 

تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السننابقة، وأسننباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشننأن نشنناط المبيعات المسننتقبلية. إال أن المعلومات  -

باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الصننننننندوق المذكورة إلدارة  حول نشننننننناط المبيعات ال تؤخذ

 الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. 

 

عادلة من ا بالقيمة الإن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أسنننناس القيمة العادلة يتم قياسننننه

ية وبيع دخالل الربح أو الخسننارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصننيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها لتحصننيل تدفقات نقدية تعاق

 موجودات مالية. 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة 

لغرض هذا التقييم، يعّرف "أصننننننل المبلغ" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. يعرف "دخل العموالت الخاصننننننة" 

يف تكالو على أنه المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصنننل المبلغ القائم خالل فترة محددة من الزمن ولمخاطر

 اإلقراض األساسية األخرى )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك على أنها هامش ربح. 

داة. وهذا عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصنننل المبلغ والفائدة، يأخذ الصنننندوق باالعتبار الشنننروط التعاقدية لأل

ا كان كذلك ذيشننمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضننمن شننرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإ

 فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق باالعتبار ما يلي: 

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

 خصائص الرافعة المالية؛  -

 شروط السداد والتمديد.  -

 ية من موجودات محددة )بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات(. الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقد -

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

 
تعديل سعر  تراحيحتفظ الصندوق بمحفظة االستثمارات ذات السعر الثابت على المدى الطويل والتي من خاللها ال يوجد للصندوق أي خيار الق

ة ألن دالفائدة بتواريخ إعادة ضبط دورية. قرر الصندوق أن التدفقات النقدية التعاقدية لهذه االستثمارات هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائ

ة األخرى راض األساسيالخيار يميز سعر الفائدة بطريقة تأخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية، ومخاطر وتكاليف اإلق

 المرتبطة بأصل المبلغ القائم.
 

 إعادة التصنيف 

دات وال يتم إعادة تصننننننيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في السننننننة التي يقوم فيها الصنننننندوق بتغيير نموذج أعماله إلدارة الموج

 المالية.
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

 

 التوقف عن اإلثبات

التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق 

هري والحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل ج

خاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة أو التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع م

 على الموجودات المالية.

 

 فعند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل الذي تم التوق

( أي ربح أو خسارة 2المقبوض )يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله( و )( الِعوض 1عن إثباته( ومجموع )

حتفاظ أو متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة. بالنسبة للمعامالت التي ال يقوم الصندوق باال

لكية الموجودات المالية بشكل جوهري ويقوم باإلبقاء على السيطرة على الموجودات، يستمر الصندوق في إثبات تحويل جميع مخاطر ومنافع م

 الموجودات بقدر مشاركته المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

 

 المقاصة

ج المبلغ الصنننافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي حالي يتم إجراء مقاصنننة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدر

ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصندوق تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في 

 آن واحد.

 

يتم عرض اإليرادات والمصنننننروفات على أسننننناس الصنننننافي فقط عندما يتم السنننننماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو لألرباح 

 والخسائر الناتجة عن الصندوق لمعامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق. 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصصات الخسائر اال

 

 ً  يأخذ الصندوق باالعتبار الموجودات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني للطرف المقابل مساويا

 للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".

 

 ية في المخاطر االئتمانيةالزيادة الجوهر

في السداد ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي، فإن الصندوق يضع في االعتبار المعلومات  التعثرلتحديد ما إذا كانت مخاطر 

ى لالمعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا إ

ر يم االئتماني، بما في ذلك تقييم التغير في احتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم المالية واحتمالية التعثالخبرة السابقة للصندوق والتقي

 في السداد وقت االعتراف األولي للتعرض للمخاطر.

 

 تعريف التعثر في السداد

 يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر في السداد عندما:

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

 تسييل الورقة المالية )إن وجدت(؛ أو

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

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

 الجانب النوعي: على سبيل المثال خرق الشروط التعاقدية؛ -

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

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

 عن السداد، وقد تتغير أهميتها بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. متعثرةمعطيات تقييم ما إذا كانت احدى األدوات المالية 
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 

 )يتبع( الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

 

قات النقدية فالموجودات المالية غير منخفضة القيمة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية: القيمة الحالية لكافة النقص في النقد )أي الفرق بين التد -

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

 

دفقات تالموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية لل -

 النقدية المستقبلية المقدرة.

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كخصم من إجمالي يتم عرض مخصصات الخسائر 

 القيمة الدفترية للموجودات.
 

 الشطب

 ء منه.زيتم شطب القيمة الدفترية االجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل المالي بمجمله أو بج

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 9

 

م مع 2019يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

جد المعايير الجديدة أو التعديالت عند إعداد القوائم المالية حيث ال يوالسماح بالتطبيق المبكر لها، إال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر لهذه 

 لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق.

 

 النقد وما في حكمه 10

 

 يتكون رصيد النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  11

 

 التقرير:تتكون االستثمارات من مستويات القطاع أدناه كما في تاريخ  

 صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  12
 
 

 
 

           

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

 

 استثمارات بالتكلفة المطفأة 13

لاير سعودي كجزء من تطبيق الصندوق ألول  1,472 م، تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ2018ديسمبر  31كما في 

 (.21: متطلبات االنخفاض في القيمة )إيضاح رقم 9مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

  

 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

 البيان

 من ٪

 القيمة

 التكلفة

 

 القيمة السوقية

 

 من ٪

 القيمة

 التكلفة

 

 القيمة السوقية

 

 من ٪

 القيمة

 التكلفة

 

 القيمة السوقية

 

          

 وحدات في صناديق فرعية 

 )مدارة بواسطة مدير الصندوق( 

         

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة 

 بالريال السعودي 

 

32.9 

 

35,770,901 

 

38,099,272 36.3    45,413,177 47,513,173 

 

36.7 

 

45,993,296 

 

47,754,407 

 29,762,028 30,000,000 22.9 29,404,433 30,000,000 22.5 28,958,038 30,000,000 25.1 صندوق إتش إس بي سي للصكوك

بي سي للمرابحة  صندوق إتش إس

 بالدوالر األمريكي
13.9 14,998,952 16,069,660 12.1 14,998,952 15,801,740 12.08 14,998,952 15,701,639 

صندوق إتش إس بي سي المرن 

 لألسهم السعودية
5.9 6,151,765 6,819,917 2.1 2,532,320 2,732,289 4.12 3,842,184 5,221,315 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم

 الشركات السعودية
5.7 6,425,750 6,525,773 2.2 2,793,988 2,808,210 -- -- -- 

صندوق إتش إس بي سي ألسهم 

 األسواق العالمية الناشئة
5.2 5,919,504 6,065,074 5.8 6,237,565 7,645,776 7.2 10,688,918 9,365,430 

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر 

 األسهم العالمية
6.7 5,474,133 7,799,220 12.7 9,163,396 16,626,902 11.7 9,700,497 15,240,879 

صندوق إتش إس بي سي لألسهم 

 الخليجية
2.0 1,983,009 2,344,374 3.6 4,208,407 4,704,688 4.6 5,381,250 6,005,581 

صندوق إتش إس بي سي لألسهم 

 الصين والهند المرن
-- -- -- 0.9 1,239,750 1,242,417 -- -- -- 

 اإلجمالي 
97.4 106,724,014 

112,681,32

8 
98.2 116,587,555 128,479,628 99.3 120,605,097 129,051,279 

          األسهم

 -- -- -- 2,390,746 2,412,059 1.8 2,987,862 2,226,251 2.6 بنوك

 913,010 900,760 0.7 -- -- --    خدمات تجارية ومهنية

 129,964,289 121,505,857 100 130,870,374 118,999,614 100 115,669,190 108,950,265 100 اإلجمالي

          

 م  2017 م  2018 

   

 2,715,857 6,536,749 أرباح محققة للسنة

 3,412,330 (5,151,836) )خسائر(/أرباح غير محققة للسنة

 6,128,187 1,384,913 اإلجمالي

 ديسمبر  31 

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 يناير 1

 م 2017

    

 2,000,000 2,000,000 6,001,005 صكوك -سندات دين 

 -- -- (1,472) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 2,000,000 2,000,000 5,999,533 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة )يتبع( 13

 

 تعتمد الطرق واالفتراضات التي يطبقها الصندوق بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من االستثمارات في الصكوك باستخدام مقاييس تصنيف

حددة للدولة بناء على مكان الموجودات / المشاريع األساسية للصكوك والتقديرات التطلعية ومتغيرات موديز والتي يتم تعديلها حسب البيانات الم

 االقتصاد الكلي مثل نمو إجمالي الناتج المحلي لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في نهاية سنة التقرير.

 

 كوك:فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للص

 

 

ديسمبر  31 
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 

 م2017يناير  1

 --  --  --  الرصيد في بداية السنة

 --  --  9,583  م2018يناير  1الخسائر االئتمانية المتوقعة المعترف بها في 

 --  --  (8,111)  العكس للسنة

 --  --  1,472  الرصيد في نهاية السنة

 

 مصروفات مستحقة 14
  

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 15

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

جرد مالطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة وليس 
 الشكل القانوني.

 
صندوق(، ومجلس إدارة الصندوق، تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في إتش إس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق وإداري ال

 وشركة البالد المالية )أمين حفظ الصندوق(، والبنك السعودي البريطاني )"ساب"( )المساهم الرئيسي لمدير الصندوق(. 
 
يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط المنصوص 

ها من دعليها في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتما
 قبل مدير الصندوق.تمت هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.

 
 ٪0.45م: 2017من صافي قيمة الموجودات ) ٪0.45أتعاب اإلدارة وفقا لنسبة تبلغ  يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم

ل امن صافي قيمة الموجودات(. كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق يتم إدراجها ضمن أتعاب اإلدارة بما فيها على سبيل المث

 يمية والمؤشرات وغيرها.ال الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظ
 

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

 ال يقوم الصندوق بتحميل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.

 

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

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة
 مبلغ المعاملة
 الرصيد الختامي خالل السنة

 م2017 م2018 م2017 م2018  

إتش إس بي سي العربية 
 )مدير الصندوق(السعودية 

 9,839 11,065 603,448 609,364 الصندوقأتعاب إدارة 

 156,553 800,246 -- -- نقد لدى البنوك ساب 

شركة البالد المالية )أمين 
 -- 16,779 -- -- نقد لدى البنوك الحفظ(
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 

 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة)يتبع( 15

 
تم تحميل وسداد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمصروفات األخرى مثل أتعاب اإلداري وأمين الحفظ خالل السنة بواسطة إتش إس بي سي 

 العربية السعودية )"مدير الصندوق"(.

 

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

 

م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 115.67م، تضمنت محفظة االستثمارات للصندوق استثمارات بمبلغ 2018ديسمبر  31كما في 

 تثمار التي تتم إدارتها بواسطة مدير وإداري الصندوق. مليون لاير سعودي( في وحدات صناديق االس 130.87

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 16

 

 يبين الجدول التالي تصنيفات القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات المالية:

 

 التكلفة المطفأة م2018ديسمبر  31

العادلة من بالقيمة  
خالل الربح أو 

 الخسارة
    

    الموجودات

 --  817,026 نقد وما في حكمه

115,669,19  -- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 --  5,999,533 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 0

 --  235,760 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

115,669,19  7,052,319 الماليةإجمالي الموجودات 

0     

    المطلوبات

 --  539,956 مصروفات مستحقة

 --  539,956 إجمالي المطلوبات المالية

 

 م2017ديسمبر  31

قروض وذمم 
مدينة/التكلفة 

 المطفأة

 

مقتناة بغرض 
 المتاجرة

    

    الموجودات

 --  156,553 نقد وما في حكمه

130,870,37  -- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   2,000,000 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 4

 --  216,144 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

130,870,37  2,372,697 إجمالي الموجودات المالية

4     

    المطلوبات

 --  273,402 مصروفات مستحقة

 --  273,402 إجمالي المطلوبات المالية
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع( 16

 

 م2017يناير  1

قروض وذمم 
مدينة/التكلفة 

 المطفأة

 

مقتناة بغرض 
 المتاجرة

    

    الموجودات

 --  4,633,073 نقد وما في حكمه

129,964,28  -- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   2,000,000 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 9

 --  202,255 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

129,964,28  6,835,328 إجمالي الموجودات المالية

9     

    المطلوبات

 --  1,298,382 مصروفات مستحقة

 --  1,298,382 إجمالي المطلوبات المالية

 

 إدارة المخاطر المالية 17

 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة  -

 مخاطر السوق -

 مخاطر العمليات. -

 

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

 

 إطار إدارة المخاطر 

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

 المدرجة واالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة.

 

 اقبةرتم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف الصندوق االستثمارية. يقوم مجلس إدارة الصندوق بم

إن ف االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة،

 مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا مع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.
 

 االئتمانمخاطر 

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

ت التي ايتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي والرصيد المحتفظ به في حساب التداول، والذمم المدينة والدفعات المقدمة واالستثمار
ل مخاطر ثيتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان م

 ومخاطر القطاع.  الدولةالتعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر 

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من 
 ددة.خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان مح

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

 



 

16 

 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 17

 

 مخاطر االئتمان )يتبع(

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

ديسمبر  31 
 م2018

ديسمبر  31
 م2017

يناير  1
 م2017

    

 4,633,073 156,553 817,026 نقد وما في حكمه

 2,000,000 2,000,000 5,999,533 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 202,255 216,144 235,760 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 6,835,328 2,372,697 7,052,319 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 

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

للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى. يتم بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس 

 التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.

 

 المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة

شهراً وتعكس آجال استحقاق  12تم قياس االنخفاض في قيمة استثمارات بالتكلفة المطفأة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

لألطراف  تناداً للتصنيفات االئتمانية الخارجيةقصيرة للتعرضات. يأخذ الصندوق في االعتبار أن هذه التعرضات بها مخاطر ائتمان منخفضة اس

 األخرى.

 

م. تعكس مقاييس الخسارة 2016-م1983شهراً إلى مصفوفة تحول وكالة موديز للفترة  12تستند احتماالت التعثر في السداد على مدى 

 . ٪50بافتراض التعثر في السداد بشكل عام معدل االسترداد المفترض بنسبة 

 

 1,472جيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على ودائع سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والذمم المدينة األخرى بقيمة قام الصندوق بتس

لاير سعودي(. لم تكن هناك خالل السنة حركة حسب المرحلة على  9,583م: 2018يناير  1م )2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في 

 لالستثمارات بالتكلفة المطفأة. الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 مخاطر السيولة

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

 مالية.

 
 فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكيتنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي 

  ومع ذلك، تعتبر استثمارات الصندوق قابلة للتحقق بسهولة حيث أنه يمكن استرداد الوحدات وأسهم حقوق الملكية خالل فترة قصيرة. الوحدات.

 

 لتمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر ا

 
 مخاطر السوق

 مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على إيرادات الصندوق أو القيمة
 العادلة لملكيته في األدوات المالية.

 
سوق تنجم عن أهداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. يتم إدارة مخاطر إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر ال

ن م السوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واالجراءات المحددة. يتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام
 قبل مدير الصندوق.

 

 األجنبيةمخاطر العمالت 

مخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يقوم الصندوق 

 بعرض الريال السعودي على أنه عملة النشاط الخاصة به.
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 17

 
 مخاطر السوق )يتبع(

ال يجري الصندوق أي معامالت هامة بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي حيث أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. 

 ال تشكل المعامالت بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة.

 

وبالرغم من ذلك فإن الصندوق معرض لمخاطر عمالت التي تنشأ من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في صناديق 

عة. يعتمد مدير الصندوق على سياسات إدارة األسهم العالمية حيث أن االستثمارات األساسية تتضمن استثمارات في عمالت أجنبية متنو

 المخاطر للصناديق المشتركة إلدارة مخاطر العمالت.

 

تم إدراج مخاطر االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

www.hsbcsaudi.comال تعتبر الشروط واألحكام جزًء من القوائم المالية .. 

 

 مخاطر أسعار األسهم

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

 

 رإن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاط

 التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي.من خالل 

 

 تحليل الحساسية 

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

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

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

 م2017ديسمبر   م2018ديسمبر  

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

 +5% 5,783,460   +5%    6,543,519 

- 5% (5,783,460)          - 5%   (6,543,519) 

 

 مخاطر أسعار العمولة

وات دتنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأل

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

 

 التشغيلمخاطر 

هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات والتكنولوجيا  التشغيلمخاطر 

ة غير يوالبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارج

 ان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثمار.مخاطر االئتم
 

ه فيهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هد

 المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.  االستثماري
 

تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤولية عن  التشغيلإن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر 

بحيث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي  التشغيلطريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر 

 الخدمة في المجاالت التالية:
 

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية -

 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ 
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 وعةصندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتن

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 17

 

 مخاطر العمليات )يتبع(

 مطابقة المعامالت ومراقبتها.  

 التي يتم مواجهتها. التشغيلالتقييم الدوري لمخاطر  

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. -

 وضع خطط للطوارئ. -

 التدريب والتطوير المهني. -

 المعايير األخالقية والتجارية. -

 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا. -

 

 العادلة لألدوات الماليةالقيمة  18

 

 يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

 

ياس. قإن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ ال

 القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:يحدد قياس 
 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -

 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام. -

 

. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر تفضياًل متاحة للصندوق

االفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية. 

ت القابلة ياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام للمدخاليستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لق

مة يللمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على الق

 العادلة لألدوات المالية.
 

 نماذج التقييم

المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم  تستند القيمة العادلة لألدوات

 ممن خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق نشط ألدوات مماثلة. يقوم الصندوق بتحديد القي

 لية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.العادلة لكافة األدوات الما
 

وتة اوبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متف

 التي تؤثر على أداة معينة. من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى

 

 يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.
 

 : مدخالت متداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.1المستوى 
 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة )األسعار( أو بصورة غير  1المتداولة المدرجة في المستوى : مدخالت بخالف األسعار 2المستوى 

 ومباشرة )مشتقة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أ

في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة  األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة

 جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

 

انات دخالت ال تستند على بي: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على م3المستوى 

ألسعار ا قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على

 بين األدوات. المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  18

 

وق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول أسهم حقوق في ستداولها  يقوم الصندوق بتقييم أسهم حقوق الملكية التي يتم

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 1الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى 

  

ها وق مالي معتمد بآخر أسعارفي سدات )حقوق الملكية( المدرجة يقيّم الصندوق االستثمارات في الصندوق االستثماري بصافي قيمة الموجو

من التسلسل الهرمي  1المسجلة.  غير مطلوب إجراء تعديالت إضافية على القيمة العادلة، لذلك يتم تصنيف هذه االستثمارات ضمن المستوى 

 للقيمة العادلة. 

 

 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 1ة بناًء على المستوى وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادل

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

وى في تيحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة، حيثما كان ذلك مناسباً، في تاريخ التقرير حسب المس

   يه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي.التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم ف

 

 

 للقيمة العادلة.خالل السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي 

 

 

 م2018ديسمبر  31 

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

 
 القيمة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  الدفترية 

استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 

 115,669,190  --  --  115,669,190 115,669,190 الخسارة 

         

 5,999,533  5,999,533  --  -- 5,999,533 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 121,668,723  5,999,533  --  115,669,190  121,668,723 اإلجمالي

 

 م2017ديسمبر  31 

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

 

 القيمة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  الدفترية 

استثمارات مقتناة بغرض 

 130,870,374  --  --  130,870,374 130,870,374 المتاجرة

         

استثمارات محتفظ بها 

 لتاريخ االستحقاق

 

2,000,000 --  --  

 

2,000,000  2,000,000 

 132,870,374  2,000,000  --  130,870,374 132,870,374 اإلجمالي

 

 م2017يناير  1 

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

 

 القيمة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  الدفترية

 استثمارات مقتناة بغرض

 129,964,289  --  --  129,964,289 129,964,289 المتاجرة

         

استثمارات محتفظ بها 

 لتاريخ االستحقاق

 

2,000,000 --  --  2,000,000  2,000,000 

 131,964,289  2,000,000  --  129,964,289 131,964,289 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  18

 

: االستثمارات بالتكلفة المطفأة )صكوك(، يتم تقييم تلك االستثمارات بناء على تقييم اإلدارة للمخاطر المتعلقة بالموجودات 3بالنسبة للمستوى 

 األساسية المتعلقة بالصكوك وشروط وأحكام الصندوق والظروف االقتصادية السائدة في السوق.  

 

مه والذمم المدينة والدفعات المقدمة والمصروفات المستحقة. إن هذه تعد موجودات مالية ومطلوبات أدوات مالية أخرى مثل النقد وما في حك

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

 

 آخر يوم تقييم 19

 

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

ألغراض المحاسبة والتقرير ولن يتأثر صافي قيمة موجودات  9لصناديق االستثمار. وفقاً للتعميم، سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ر.التعامل حتى إشعار آخ

 
لاير  14.50م( وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا اليوم بلغت 2017ديسمبر  31م: 2017م )2018ديسمبر  31آخر يوم تقييم للسنة كان 

م 2018ديسمبر  31لاير سعودي(. إن صافي قيمة الموجودات وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للوحدة في  14.30م: 2017سعودي للوحدة )
 لاير سعودي. صافي الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ووفقا للتعامل ناقصا صافي قيمة الموجودات 14.50بلغ 

 .9للوحدة ظل كما هو بسبب صغر مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة المقيدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 للمعايير الدولية للتقرير الماليتوضيح للتحول  20

 

، تعد هذه القوائم المالية هي القوائم المالية األولى للصندوق والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 4كما هو مبين في إيضاح 

 للمحاسبين القانونيين.في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية 

 

م ومعلومات المقارنة 2018ديسمبر  31عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  8تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ضمن إيضاح 

ايير الدولية للتقرير المالي م وعند إعداد قائمة مركز مالي افتتاحي طبقاً للمع2017ديسمبر  31المعروضة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

المبين في إيضاح  9م )تاريخ تحول الصندوق لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي( باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي 2017يناير  1في 

21. 

 

ة المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئإن التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، أي معايير المحاسبة المتعارف عليها في 

لمركز ا السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ليس له تأثير جوهري على

شوفات وحدات والتدفقات النقدية وبالتالي لم يتم تقديم كالمالي للصندوق والدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي ال

 مطابقة إضافية.
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية 21

 

 " األدوات المالية" 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

م مع اختيار تطبيق اإلعفاء المسموح به بموجب المعيار 2018يناير  1بتاريخ التحول في  9قام الصندوق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" بأثر رجعي. وعليه، تم عرض معلومات المقارنة ضمن مبادئ  1الدولي للتقرير المالي 

 المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. 

 

صندوق ليتم إجراء التقييم المتعلق بتحديد نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألداة المالية وكذلك تصنيف وقياس كافة األدوات المالية ل

 استنادًا إلى الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول.

 
 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه. 9ات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تم تطبيق التغيرات في السياس

 
ضمن  9لي الم يتم تعديل فترات المقارنة. يتم إثبات الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم -

 م ال تعكس متطلبات2017م. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018يناير  1صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات كما في 

 . 9م وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 2018، وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية )يتبع( 21

 

 أجريت التقييمات أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي. -

 

 تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية. 

 تصنيفات سابقة لبعض الموجودات المالية كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.إلغاء  
 

الجديدة  سيعرض الجدول أدناه واإليضاحات المرفقة التالية فئات القياس األصلية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً وكذلك فئات القيا

 م.2018يناير  1لكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق كما في  9المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

 

م يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة 2018يناير  1على القيم الدفترية للموجودات المالية في  9إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لالنخفاض في القيمة.

 

لمبادئ التصنيف وفقا  
المحاسبة المتعارف عليها 

 ً  سابقا

 ً  التصنيف الجديد وفقا

 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

القيمة الدفترية 
األصلية وفقا لمبادئ 

المتعارف  المحاسبة
 ً  عليها سابقا

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقا 

للمعيار الدولي 
 9للتقرير المالي 

     

 156,553 156,553 التكلفة المطفأة نقد وما في حكمه  نقد وما في حكمه

     

استثمارات مقتناة 

 بغرض المتاجرة

استثمارات مقتناة بغرض 

 المتاجرة 

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 130,870,374 130,870,374 خالل الربح أو الخسارة

     

استثمارات محتفظ بها 

 حتى تاريخ االستحقاق

بها حتى  استثمارات محتفظ

 1,990,417 2,000,000 التكلفة المطفأة )دين( تاريخ االستحقاق

     

 216,144 216,144 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة إيرادات مستحقة

 

عند تطبيق  9 مطابقة القيم الدفترية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً مع القيم الدفترية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي
 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

عند  9مالي ليعرض الجدول أدناه مطابقة للقيم الدفترية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً مع القيم الدفترية للمعيار الدولي للتقرير ا

 م:2018يناير  1في  9التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 

الجديد وفقا التصنيف  
للمعيار الدولي للتقرير 

 9المالي 

القيمة الدفترية 
 31كما في 

 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر 

القيمة الدفترية وفقا 
للمعيار الدولي 

كما  9للتقرير المالي 
 م2018يناير  1في 

      

 156,553 -- -- 156,553 التكلفة المطفأة نقد وما في حكمه

      

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الربح 

 130,870,374 -- -- 130,870,374 أو الخسارة

      

استثمارات بالتكلفة 

 المطفأة

استثمارات مقاسة 

 1,990,417 (9,583) -- 2,000,000 بالتكلفة المطفأة )الدين(

      

ودفعات  ذمم مدينة

 مقدمة
 التكلفة المطفأة

216,144 -- -- 216,144 

 
والمدرجة في  9م، تتعلق إعادة القياس بالتطبيق ألول مرة للخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1كما في 

 االستثمارات بالتكلفة المطفأة.
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 لألصول المتنوعةصندوق إتش إس بي سي الدفاعي 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية )يتبع( 21

 

 التأثير على صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

صافي قيمة  
الموجودات )حقوق 

 الملكية(
  

 132,969,669 م(2017ديسمبر  31الرصيد الختامي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً )

 (9,583) 9إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 132,960,086 م(2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 األحداث الالحقة 22

 

 ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات المرفقة.
 

 اعتماد القوائم المالية  23
 

 م(.2019أبريل  4هـ )الموافق 1440رجب  28تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


