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الصندوقمعلومات )أ

اسم الصندوق.1

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة

أھداف االستثمار وسیاساتھ.2

یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطویل، –مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

وذلك من خالل االستثمار في اسھم الشركات المدرجة في سوق االسھم السعودي وقد یشمل ھذا االستثمار سھم البنك 

كونات مؤشر تداول لالسھم السعودیة.  السعودي البریطاني "ساب" و ساب تكافل وذلك وفقاً لم

سیاسة توزیع الدخل واألرباح.3

لن یتم توزیع أرباح بل یضاف دخل وأرباح االستثمارات إلى أصول الصندوق، بحیث یعاد استثمار الدخل وأرباح 

االستثمارات والذي ینعكس على قیمة وسعر الوحدة.

والموقع اإللكتروني لمزود الخدمةوصف المؤشر االسترشادي للصندوق .4

سیكون قیاس أداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر سوق االسھم السعودي ویمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصیلھ عن 

.www.bloomberg.comطریق موقع بلومبرغ 

أداء الصندوق)ب

 (لایر سعودي)سنوات الماضیةأداء الصندوق خالل الثالث

2021 2020 9201

صافي قیمة أصول الصندوق نھایة السنة 166,156,807 174,206,677 133,267,506

280.7644 202.2946 185.2557 
صافي قیمة الموجودات للوحدة في نھایة 

السنة

أعلى قیمة موجودات للوحدة 195.7364 204.1120 293.1133

أقل قیمة موجودات للوحدة 155.2789 138.2998 97.6680

عدد الوحدات المصدرة في نھایة السنة 896,905 861,153 474,659

قیمة األرباح الموزعة لكل وحدة (إن وجد) - - -

نسبة المصروفات 1.87% 2.07% 2.15%

- - - 
نسبة األصول المقترضة من إجمالي قیمة 

األصول ومدة انكشافھا وتاریخ استحقاقھا
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عائدات الصندوق

منذ التأسیس خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة

الصندوقعائد 38.79% 80.21% 117.59% 2707.64%

المؤشر اإلسترشادي 29.83% 44.14% 56.46% 506.88%

2021 2020  9201  20 81  20 71  20 61  20 51  2014 2013 2012 

38.79% 9.20% 18.91% 17.24% 2.98% -4.79% -16.67% %16.92 %47.52 %11.05 عائد الصندوق

مقابل الخدمات والعموالت

أصول الصندوقمتوسطالنسبة من القیمة باللایر السعودي نوع المصاریف أو العمولة

وجدت)شامل ضریبة القیمة المضافة إن (

1.97% 3,354,620 رسوم إدارة الصندوق

0.06% 102,194 رسوم أمین الحفظ

0.06% 98,665 رسوم الخدمات االداریة

0.02% 34,500 رسوم المحاسب القانوني

0.01% 20,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

المستقلین

0.004% 7,500 رسوم رقابیة

0.02% 40,250 رسم ترخیص المؤشر

0.003% 5,750 تداولرسوم 

- 51.75 رسوم اخرى

الصندوقأي تغییرات جوھریة أثرت في أداء . 3

.2021لم تحدث أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق في سنة 
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ممارسات التصویت السنویة.4

ال ینطبق. 

تقریر مجلس إدارة الصندوق السنوي.5

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، مع بیان نوع العضویة:

 (عضو غیر مستقل)رئیس المجلس–حمد ابراھیم الوشمي

 عبدالعزیز التویجري (عضو مستقل)طارق سعد

(عضو مستقل) علي صالح العثیم

(عضو مستقل) عبدالرحمن المدیمیغ

(عضو غیر مستقل) رحاب صالح الخضیر

الوظیفة الحالیة الخبرات و المؤھالت أسماء أعضاء مجلس 

إدارة الصندوق

الرئیس التنفیذي للمخاطر 

واإللتزام لشركة إتش إس 

السعودیةبي سي العربیة 

)2021(

رئیس اإللتزام، إدارة اإللتزام لشركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة - 
)2018(

)2020عضو لجنة المراجعة لشركة نجم للتأمین (- 

)2016رئیس تجربة العمالء، إدارة تجربة العمالء في بنك ساب (- 

تكلیف عالمي مع إدارة اإللتزام العالمیة إلتش إس بي سي ھولدینغز بي - 
)2016ل سي، لندن، المملكة المتحدة (ا

رئیس اإللتزام للخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، إدارة االمتثال - 
)2014لبنك ساب (

الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة –كبیر مدراء أداء األعمال والتخطیط - 
)2010الثروات لبنك ساب (

)2009أداء األعمال والتخطیط لبنك ساب (مدیر - 

الشركات الكبرى والھیئات الحكومیة لدى البنك العربي -دیر العالقات م- 
)2003الوطني (

)2002مسؤول ائتمان قروض المستھلكین لدى البنك العربي الوطني (- 

مشرف وحدات التوصیة والتحقق من االتصاالت لدى البنك العربي - 
)2002الوطني (

)2002(مشرف وحدة حساب الحزمة لدى البنك العربي الوطني - 

)2000مدیر صالة العرض لدى شركة جریر (- 

)2009ماجستیر في إدارة األعمال من جامعة سان دییغو (- 

)2000بكالوریوس العلوم في إدارة األعمال (- 

–حمد ابراھیم الوشمي 

رئیس المجلس

(عضو غیر مستقل)

الرئیس التنفیذي للعملیات 

إدارة األصول لشركة –

إتش إس بي سي العربیة 

السعودیة 

إدارة االصول إلتش إس بي سي –كبیر مدراء محلل اداء االستثمار - 
)2019(العربیة السعودیة

االصول إلتش إس بي سي العربیة إدارة – االستثماراداءمحلل- 
)2016السعودیة (

رحاب صالح الخضیر

(عضو غیر مستقل)
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)2020( االصول إلتش إس بي سي العربیة إدارة – االستثماراداءمحللمساعد- 
)2014السعودیة (

التنظیمي إلتش إس بي سي العربیة السعودیة اإللتزاممساعد،مدیر- 
)2014(

)2012الریاض (في بنك ) واالستثماراتالخزینة ( ماليمحللمساعد- 

)2013(المتحدة المملكة،درمجامعةمنالمالیةاإلدارةفيماجستیر- 

بكالوریوس في اإلدارة المالیة من جامعة الیمامة مع مرتبة الشرف - 
)2010(

رئیس لجنة الترشیحات 

والمكافآت وعضو غیر 

مستقل في مجلس إدارة 

شركة ثوب األصیل و 

عضًوا في جمعیة 

االقتصاد السعودیة

)2018(

)2010نسیل القابضة (مدیر استثمارات االسھم بشركة - 

)2008نائب الرئیس التنفیذي العام للوساطة بشركة وساطة كابیتال (- 

)2004كبیر وسطاء في الجزیرة كابیتال (- 

الخدمات المصرفیة الخاصة بمجموعة سامبا المالیة -مدیر عالقات - 
)1998(

)2015بكالوریوس في إدارة األعمال من الجامعة العربیة المفتوحة (- 

العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني، دبلوم إدارة أعمال المؤسسة - 
)2010(

طارق سعد عبدالعزیز 

التویجري

(عضو مستقل)

رجل أعمال )2012عضو مجلس إدارة الخیر كابیتال (- 

)2003عضو مجلس إدارة الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض (- 

)1998عضو مجلس إدارة مجموعة العثیم التجاریة (- 

)1994الرئیس في شركة العثیم للمجوھرات (سابقاً) (نائب - 

بكالوریوس في  إدارة األعمال تخصص اإلدارة المالیة من جامعة الملك - 
)1998سعود (

علي صالح علي العثیم

(عضو مستقل)

شریك تنفیذي لشركة 

شركاء وتر األعمال

)2017(

)2019عضو مجلس إدارة الشركة الوطنیة للبناء والتسویق (- 

)2019یس مجلس إدارة شركة المستقبل للسیرامیك والبورسالن (رئ- 

)2019عضو مجلس إدارة شركة الجبس األھلیة (- 

)2019عضو مجلس إدارة شركة تأثیر المالیة (- 

عضو مجلس إدارة شركة تصنیع مواد التعبئة والتغلیف (فیبكو) - 
)2019(

)2017عضو مجلس إدارة صندوق المعذر ریت (- 

)2017لشركة شركاء وتر األعمال (شریك تنفیذي - 

)2016رئیس تنفیذي مكلف لشركة بوان (- 

)2011نائب رئیس تطویر األعمال لشركة بوان (- 

)2007شریك مؤسس ، مدیر عام لشركة بناء القابضة (- 

)2004محلل ائتمان أول لصندوق التنمیة الصناعي (- 

)2018ماجستیر إدارة األعمال من كلیة لندن لألعمال (- 

)2004بكالوریوس اإلدارة المالیة من جامعة األمیر سلطان (- 

عبدالرحمن ابراھیم 

المدیمیغ (عضو 

مستقل)
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أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولیاتھ:.ج

:تشمل مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبیل المثال ال الحصر اآلتي

 الجوھریة التي یكون الصندوق طرفاً فیھاالموافقة على جمیع العقود والقرارات و التقاریر

اعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق بحقوق التصویت المتعلقة بأصول الصندوق

 من الئحة 13اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح یفصح عنھ مدیر الصندوق وفقاً لمادة

صنادیق اإلستثمار 

ألقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدیر الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لدیھ  لمراجعة االجتماع مرتین سنویاً على ا

التزام الصندوق بجمیع القوانین واألنظمة واللوائح ذات العالقة 

إقرار أي توصیة یرفعھا المصفي في حال تعیینھ

ي مستند أخر  یتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأ

ومدیر الصندوق وإدارتھ للصندوق بالئحة صنادیق االستثمار المعدلة 

 لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة ً التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

المعلومات، وأحكام الئحة صنادیق االستثمار المعدلة

العمل بأمانة و حسن نیة واھتمام ومھارة وعنایة وحرص وبما یحقق مصلحة مالكي الوحدات

تدوین محاضر االجتماعات التي تبین جمیع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذھا المجلس

 فرعي أو أمین الموافقة على تخویل صالحیات وسلطات مدیر الصندوق لمؤسسات مالیة أخرى للعمل بصفة مستشار أو مدیر

حفظ أو وكیل أو وسیط بعد موافقة الھیئة

الحساباتمراجعتعیینعلىالموافقة

 الموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدیر لقیود مسك الدفاتر واالكتتاب واالسترداد والبیع والشراء والتحویالت المالیة

المات المشتركین بمھام متابعة ومراقیة أداء الصندوق والتأكد من والتأكید والمعلومات المتعلقة باالستثمارات استجابة الستع

ً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات  قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

والمستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صنادیق االستثمار

: تفاصیل مكافات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.د

یتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلین عن طریق مدیر الصندوق.

أي تعارض متحقق أو محتمل بین مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:.ه

ال یوجد تعارض محقق أو محتمل بین مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق

 إدارة الصندوق في مجالس إدارة صنادیق أخرى في المملكة العربیة السعودیةال یعمل أي من أعضاء مجلس

 یقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسویتھ، ویجب علیھم بذل العنایة والحرص تجاه مالكي

المناسبة. ویضمن مدیر الوحدات، باإلضافة إللى ذلك بذل أقصى جھد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النیة بالطریقة 

الصندوق عدم ممارسة أي من تابعیھ ألي عمل ینطوي علیھ تضارب للمصالح. وفي حال نشوء أي تضارب جوھري بین 

مصالح مدیر الصندوق أو مصلحة مدیر الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار یدیره أو حساب عمیل آخر، 

كل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن.فسیقوم مدیر الصندوق باإلفصاح عن ذلك بش
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:جمیع مجالس إدارة الصنادیق التي یشارك فیھا عضو مجلس الصندوق ذي العالقة.و

عبدالرحمن 
المدیمیغ

علي 
صالح 
العثیم

طارق 
سعد 

التویجري

رحاب 
صالح 
الخضیر

حمد 
ابراھیم 
الوشمي

اسم الصندوق

     للمرابحة باللایر السعوديصندوق إتش إس بي سي 

     صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمریكي

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم المؤسسات المالیة السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم  الشركات السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي  ألسھم الشركات الصناعیة السعودیة

    
صندوق إتش إس بي سي ألسھم شركات البناء واألسمنت 

السعودیة

     صندوق إتش إس بي سي  لمؤشر األسھم العالمیة

     لألسھم الخلیجیةصندوق إتش إس بي سي 

     صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن

     صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

     صندوق إتش إس بي سي  المتوازن لألصول المتنوعة

     صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة

     إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیةصندوق 

    
السعودي 30صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 

المتداول

     صندوق إتش إس بي سي للصكوك

     صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة ذات الدخل
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الصادرة بشأنھا بما في ذلك أداء الصندوق وتحقیق الصندوق الھدافھ:الموضوعات التي تمت مناقشتھا والقرارات . ز

تاریخ االجتماعتفاصیل الموافقةالموضوع 

تغییر المراجع المالي
وافق مجلس إدارة  الصندوق على تغییر المراجع المالي الى 

.EYارنست اند یونغ 

(بالتمریر عبر 2021مارس 04
البرید اإللكتروني)

القوائم المالیة إعداد 
لصندوق االستثمار 

المشترك

وافق مجلس إدارة الصندوق على  التعھید إلعداد البیانات 
المالیة لصندوق االستثمار المشترك.

م2021فیبرایر 21

تغییر الوسیط
وافق مجلس إدارة الصندوق على الوسطاء الجدد لتنفیذ عملیات 

تداول الصنادیق االستثماریة.
م2021فیبرایر 21

مدیر الصندوق ج)

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

عنوانھ. 1

، شارع العلیا (حي المروج)7267مبنى إتش إس بي سي 
، 2255-12283الریاض 

المملكة العربیة السعودیة.
920022688الرقم الموحد 

+96612992385فاكس 
www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسم وعنوان مدیر الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد). 2

ال یوجد

:أنشطة االستثمار خالل الفترة. 3

اإلیجابیة على للنظرةانكشافھ علیھا نظراً منالصندوقرفع، كان قطاع البنوك من أكثر القطاعات التي 2021خالل عام 

نمو محفظة القروض وانخفاض القروض الغیر عاملة نتیجة لتحسن الوضع االقتصادي الناتج عن التخفیف من اإلجراءات 

وارتفاع أسعار النفط خالل العام والتوقعات باستفادة القطاع البنكي من برنامج شریك الذي 19-االحترازیة الخاصة بكوفید

.2022ومن ارتفاع أسعار الفائدة خالل عام 2021تم اإلعالن عنھ خالل عام 

.في التطبیقات وخدمات التقنیة وقطاع النقل وقطاع اإلعالم والترفیھالصندوق من انكشافھ على قطاع رفع.باإلضافة إلى ذلك، 

لمرافق خفض الصندوق من استثماراتھ في قطاع التجزئة والقطاع الصحي وقطاع إدارة وتطویر العقارات وقطاع االمقابل

.العامة

:تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. 4

11,282نقطة، مغلقًا عند 2,592%، ما یعادل 30على ارتفاع بنسبة 2021أنھى مؤشر السوق السعودي تعامالت عام 

2007عام لیسجل مؤشر السوق بذلك أعلى مكاسب سنویة منذ .2020نقطة بنھایة عام 8,690نقطة مقارنة بإغالقھ عند 

وكان مؤشر السوق السعودي قد شھد  .، مواصالً ارتفاعھ للعام السادس على التوالي2005وأكبر إغالق سنوي منذ عام 

.2006نقطة، وھو األعلى منذ یولیو 11,940لیسجل أعلى إغالق لھ خالل العام عند اً متدرجاً خالل العام المنتھي ارتفاع
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التي أثرت بشكل إیجابي على سوق األسھم السعودي أبرزھا مایلي:العدید من األحداث2021شھد عام 

تجاوز خام برنت خالل العام ارتفاعات قویة في أسعار النفط والسلع والمعادن والمنتجات البیتروكیماویة، حیث -- 

2018دوالرا للبرمیل ألول مرة منذ 86المنتھي الـ 

والكشف عن المرحلة الثانیة لتحقیق رؤیة األمیر محمد بن سلمانولي العھد اإلعالن عن " برنامج شریك" من قبل -- 

.2025الممتدة حتى نھایة عام 2030

السماح باستخدام كامل الطاقة االستیعابیة التخفیف من القیود التي تم فرضھا للحد من تفشي فیروس كورونا مثل -- 

بیة في التجمعات واألماكن العامة ووسائل السماح باستخدام كامل الطاقة االستیعاوللمسجدین الحرام والنبوي
رفع تعلیق سفر المواطنین السعودیین إلى خارج المملكة وفتح كما تم المواصالت والمطاعم وصاالت السینما وغیرھا.

.المنافذ بشكٍل كامل
نتیجة % وانخفاض المخصصات 15.3النمو العالي لربحیة القطاع البنكي مدعوماً بارتفاع محفظة القروض بمعدل - 

.لتحسن الوضع االقتصادي

القطاع البنكيیلیھ %.127.6بمقدار الذي ارتفع اإلعالم والترفیھقطاع ومن حیث القطاعات، كان أفضل القطاعات أداًء ھ

في المقابل، كان قطاع إنتاج األغذیة %. 48.6ثم قطاع االستثمار والتمویل الذي ارتفع بمقدار %61الذي ارتفع بمقدار

%.0.6یلیھ قطاع التأمین الذي انخفض بمقدار %11.5حیث انخفض بمقدار 2021أداًء خالل عام األضعف

% متفوقاً على أداء المؤشر االسترشادي (مؤشرتداول لجمیع األسھم 38.79قدره اً ، حقق الصندوق عائد2021خالل عام 

%29.83السعودیة (تاسي)) والذي حقق عائداً قدره 

حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترةأي تغییرات . 5

التغییر اسم الصندوقالتاریخ
يتغییر المحاسب القانون- صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیةم2021مایو 20

م2021یونیو01
صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة

عضویة مجلس إدارة الصنادیقتحدیث- 
القانونيتعدیل رسوم المحاسب - 

م2021أكتوبر10

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة

وأسواقاالستثمارومخاطروسیاساتأھداففيتعدیل- 
الصندوقفیھاویبیعیشتريأنیحتملالتيالمالیةاألوراق

األولیةواالكتتاباتاألولویةحقوقفياالستثمارلتشمل
العقاریةوالصنادیقالمتداولةاالستثماریةوالصنادیق

الرئیسيالسوقفیھبما(السعودياألسھمسوقفيالمتداولة
.)والموازي

دوقتصحیح وإعادة صیاغة بعض فقرات مستندات الصن- 

أي معلومة أخرى من شأنھا أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافیة بشأن . 6
خالل الفترةأنشطة الصندوق 

القوائم المالیة الخاصة حكام الصندوق وأالتقریر وشروط وال یوجد معلومات أخرى عن الصندوق غیر ما تم ذكره في ھذا

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

أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري./المشورة من المستشار االستثماري و
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نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسھ والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوق (إذا كان الصندوق یستثمر . 7
بشكل كبیر في صنادیق استثمار أخرى)

ال ینطبق.

الصندوق خالل الفترةأي عموالت خاصة حصل علیھا مدیر . 8

الیوجد

بیانات ومعلومات اخرى أوجبت ھذه االئحة تضمینھا بھذا التقریرأي . 9

وجدیال

مدة إدارة الشخص المسجل كمدیر للصندوق. 10

سنواتأربع

نسبة مصروفات كل صندوق بنھایة العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصنادیق الرئیسة المستثمر فیھا . 11

%2.15بلغت مصروفات الصندوق بنھایة العام 

أمین الحفظ)د

عنوانھ. 1

شركة البالد المالیة 
الرئیسيالمركزالمالیة،البالد

11411الریاض140بص| فھدالملكطریق
.السعودیةالعربیةالمملكة

920003636الموحدالرقم
+966112906299فاكس
www.albilad-capital.com: اإللكترونيالموقع

وصف موجز لواجباتھ ومسؤولیاتھ. 2

حفظ أصول الصندوق- 

فتح حساب خاص للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوق- 

الصندوقفصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ لصالح - 

حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه الصندوق- 

إیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق- 
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إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة - 

علوماتالم

لن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً لمدیر الصندوق من الباطن- 

أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً لھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق - 

ه المتعمدالناجمة عن احتیالھ أو إھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیر

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمایتھا لصالح مالكي الوحدات- 

یعد أمین الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلداریة الالزمة فیما یتعلق بحفظ أصول الصندوق- 

مشغل الصندوقه)

اسم مشغل الصندوق وعنوانھ. 1

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة 

، شارع العلیا (حي المروج)7267مبنى إتش إس بي سي 

، 2255-12283الریاض 

المملكة العربیة السعودیة.

920022688الرقم الموحد 

+96612992385فاكس 

الموقع اإللكتروني: 

www.hsbcsaudi.com

وصف موجز لواجبات ومسؤولیاتھ. 2

.الصندوق مسؤوال عن تشغیل الصندوقكون مشغل - 

.یقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغیل الصندوق- 

یقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحدیث سجل بالواقفین/المشتركین بالوحدات وحفظھ في المملكة وفقا لمتطلبات الئحة صنادیق - 

االستثمار.

ة توزیع االرباح إن وجدت حسب سیاسة التوزیع المنصوص علیھا في ھذه الشروط یعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملی- 

واالحكام.

یقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك واالسترداد حسب المنصوص علیھا في ھذه الشروط واالحكام.- 

وق.یعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقییم اصول الصندوق تقییما كامال وعادال وحساب سعر وحدات الصند- 
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مراجع الحسابات)و

ارنست اند یونغشركة 

12212، برج الفیصلیة ، الریاض ص.ب. 14شارع العلیا ، ، الدور 

المملكة العربیة السعودیة

+9662159898ھاتف 

القوائم المالیة) ز

مرفقھ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية
 إتش إس بي سي العربية السعودية( قبل شركة)مدار من 

 
 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

 2021ديسمبر  31
 

  



 

 

 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

 القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 
 الصفحة  الفهرس  

 
 2-1 تقرير المراجع المستقل 

 
 3 قائمة المركز المالي

 
 4 قائمة الدخل الشامل 

 
 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات  

 
 6 قائمة التدفقات النقدية

 
20-7إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 

  تقرير المراجع المستقل 
  السعودية  لألسهم إلى مالكي الوحدات في صندوق إتش إس بي سي 

  إتش إس بي سي العربية السعودية( قبل شركة)مدار من 
 

 الرأي
السعودية )"الصندوق"( المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية   لألسهملقد راجعنا القوائم المالية لصندوق إتش إس بي سي 

، وقائمة الدخل الشامل وقائمة 2021ديسمبر    31(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  "السعودية )"مدير الصندوق
منتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة ال

 بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة. 
 

،  2021ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وأدائه المالي وتدفقاته النقدية  

 والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

 أساس الرأي 
إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها   كة العربية السعودية.تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في الممل 

إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة  في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا.
ما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك  المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، ك

 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.  القواعد.
 

 أمر آخر
من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأيًا غير معدل حول  2020ديسمبر  31تمت مراجعة القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في  

 . (2021أبريل   8هـ )الموافق  1442شعبان   26هذه القوائم المالية بتاريخ 
 

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 
ولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية إن اإلدارة مسؤ

، وأحكام الئحة صناديق االستثمار  راجعين والمحاسبينالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم
إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة الداخلية    المعمول بها الصادرة عن مجلس

 التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. 
 

االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على  
نية لدى   لم تكن هناك  المحاسبة، ما  بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في  العالقة  حسبما هو مالئم، عن األمور ذات 

 االدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 
 

 المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.إن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ،  

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة   راجع الذي يتضمن رأينا.وإصدار تقرير الم
 التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود.

و خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر  يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أ
 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

 
 
 
 
 
 

 1010383821رقم السجل التجاري  
 

 +966 11 215 9898 هاتف:
 4740  273 11 966 + 

 + 966 11 273  4730 فاكس: 
 

ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com/mena 

المهنيةشركة ارنست ويونغ   ذات مسؤولية محدودة(  )مهنية للخدمات 
 خمسة ماليين وخمسمائة ألف لاير سعودي( - لاير سعودي  5,000,000المال المدفوع )رأس 

 المركز الرئيس 
 الدور الرابع عشر   –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد 
 2732ص.ب:  
 11461الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena




 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

 قائمة المركز المالي 
 2021ديسمبر  31كما في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  14إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 
  

 

 
 إيضاح 

 ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي 

  ديسمبر 31
2020 

 لاير سعودي 

    
    الموجودات 

 15,400,144 4,911,804  رصيد لدى البنك
 158,895,925 128,225,249 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 19,900 1,800,298 6 مدينون ودفعات مقدمة 
  ──────── ──────── 

 174,315,969 134,937,351  إجمالي الموجودات 
  ════════ ════════ 

    المطلوبات 
 81,206 1,641,395 8 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

 28,086 28,450 7 أتعاب إدارة مستحقة 
  ──────── ──────── 

 109,292 1,669,845  إجمالي المطلوبات 
  ──────── ──────── 

     حقوق الملكية

 174,206,677 133,267,506  القابلة لالسترداد صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 
  ──────── ──────── 

 174,315,969 134,937,351  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ════════ ════════ 

    

 861,153 474,660   وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
  ════════ ════════ 

    

 202.29 280.76  وحدةصافي قيمة الموجودات العائدة لكل 
  ════════ ════════ 

 
 

 

 
 

 
 



 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

  قائمة الدخل الشامل
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .ً جز14 إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 4

  
  

 إيضاح 

2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي 

    

    الدخل 
ربح محقق عن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 
 

65,619,337 10,244,813 
غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة    األرباح  \(الخسائر)الحركة في 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
5 

(8,565,764 ) 3,612,650 
 3,624,251 4,679,954  توزيعات أرباح 
 3,891 3,064  إيرادات أخرى 

  ──────── ──────── 

 17,485,605 61,736,591  الدخل إجمالي 
  ──────── ──────── 

    
المصاريف

2,935,889  3,354,620  7 أتعاب إدار ة 
295,586  308,912 مصاريف أخرى 

 ────────  ────────

3,231,475  3,663,532  إجمالي المصاريف 
 ────────  ────────

14,254,130  58,073,059  صافي دخل الفترة 

- -    للفترة الدخل الشامل اآلخر
 ────────  ────────

14,254,130  58,073,059   إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ════════  ════════

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

  المتعلقة بمالكي الوحداتقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .ً جز14 إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 5

 
 2021 

  لاير سعودي  
2020 

  لاير سعودي 
   

 166,156,807 174,206,677  حقوق الملكية في بداية الفترة
 ───────── ──────── 

   

 14,254,130 58,073,059 صافي دخل الفترة 
 - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ───────── ──────── 

 2,080,491 9,716,901  وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 8,284,751) ( 108,729,131) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ───────── ──────── 

 ( 6,204,260) ( 99,012,230) صافي التغير من معامالت الوحدات 
   

 174,206,677 133,267,506 حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 ═════════ ════════ 

   
   

 الوحدات الوحدات  
   معامالت الوحدات القابلة لالسترداد

 

 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة: 
   

 896,905 861,153 الوحدات في بداية الفترة
   

 11,594 36,380  وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 47,346) (422,873) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ───────── ──────── 

 ( 35,752) (386,493) صافي النقص في الوحدات 
 ───────── ──────── 

 861,153 474,660 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ════════ 

   

 

 
 

 
  



 إس بي سي لألسهم السعودية صندوق إتش 

  قائمة التدفقات النقدية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .ً جز14 إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 6

 
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
    

    األنشطة التشغيلية 

 14,254,130 58,073,059  صافي دخل الفترة 
    

النقدية من  التعديالت لتسوية صافي الدخل )الخسارة( إلى صافي التدفقات 
    األنشطة التشغيلية: 

الحركة في الخسائر)األرباح( غير المحققة عن الموجودات المالية     
 ( 3,612,650) 8,565,764   المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ──────── ──────── 

  66,638,823 10,641,480 
    

    : تعديالت رأس المال العامل

نقص في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    
  الخسارة 

22,104,912 
7,727,126 

 5,169,564 ( 1,780,398)  )زيادة(/ نقص في المدينين والدفعات المقدمة   
 ( 2,463,515) 1,560,189  زيادة /)نقص( في المصاريف المستحقة الدفع والدائنين اآلخرين   
 ( 20,608) 364  زيادة/ )نقص( في أتعاب إدارة مستحقة   
  ──────── ──────── 

 21,054,047 88,523,890  صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 
  ──────── ──────── 

    

    األنشطة التمويلية 

 2,080,491 9,716,901  متحصالت من الوحدات المصدرة
 ( 8,284,751) ( 108,729,131)  سداد الوحدات المستردة 

  ──────── ──────── 

 ( 6,204,260) ( 99,012,230)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
  ──────── ──────── 

 14,849,787 ( 10,488,340)  )النقص( / الزيادة في الرصيد لدى البنك صافي 
    

 550,357 15,400,144  الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
  ──────── ──────── 

 15,400,144 4,911,804  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة 
  ════════ ════════ 
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 التكوين واألنشطة  -1
 

صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري أنشئ بموجب اتفاق بين شركة إتش إس بي سي  
 إن عنوان مدير الصندوق كما يلي:  .السعودية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( العربية 

 

 المركز الرئيسي  -شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 7267مبنى إتش إس بي سي  

 شارع العليا )حي المروج( 
 2255-  12283الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 

الصندوق في تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل األجل وذلك من خالل االستثمار في األسهم  يتمثل هدف 
  والمدرجة في تداول )سوق األسهم السعودية(.السعودية 

 

يتم إعادة استثمار   حفظ للصندوق. المالية كأمينالبالد تعمل شركة  كإداري للصندوق. الصندوق ويعمليقوم مدير الصندوق بإدارة 
    كافة الدخل في الصندوق ويتم إظهاره بسعر الوحدة.

 

يبلغ عدد التغيرات على الشروط واألحكام   قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
 . 2021اكتوبر   10تحديث من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  تم اعتماد أخر  تغيرات خالل السنة. خمس

 
ارة الموجودات ووساطة البيع بالتجزئة وأعمال التمويل بالهامش  خالل السنة، أعلن مدير الصندوق عن موافقته على تحويل أعمال إد

لألفراد إلى األول لالستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي البريطاني. وعليه، إن مدير الصندوق بصدد الحصول 
 الجديد. على الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية لتحويل إدارة الصندوق إلى مدير الصندوق 

 

 اللوائح النظامية  -2
 

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية التي تنص على األمور التي يتعين  
بتاريخ   اتباعها  السعودية  العربية  المملكة  في  العاملة  االستثمارية  الصناديق  جميع  الحجة    3على  )الموافق  1427ذو    24هـ 

رقم   (،2006ديسمبر المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  وذلك  الالئحة  على  إضافي  تعديل  إجراء    2021-22- 2تم 
ال2/2021/ 24الموافق   هـ. 1442/ 12/7بتاريخ المفعول من    معدلة"(.م )"الالئحة  المعدلة سارية  هـ  1442رمضان    19الالئحة 

 (. 2021ماي  1)الموافق 
 

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 بيان االلتزام  3-1
 

الدولية والمعتمدة في المملكة  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ"المعايير  

ثمار الصادرة من  و الخصائص المالئمة من انظمة صندوق األست  الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 مجلس إدارة هيئة سوق المال و أحكام و شروط الصندوق و مذكرة المعلومات. 

 

 أسس اإلعداد 3-2
 

بها  المحتفظ  باستثناء االستثمارات  المحاسبي،  باستخدام أساس االستحقاق  التاريخية  التكلفة  المالية وفقًا لمبدأ    تم إعداد هذه القوائم 
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي   ح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.بالقيمة العادلة من خالل الرب

 كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي.  يمثل العملة الوظيفية للصندوق.
  



 صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2021ديسمبر  31في 

 

8 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة 3-3
 

  تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق 
المنتهية في   السارية اعتباراً من  2020ديسمبر    31للسنة  الجديدة  المعايير  باستثناء تطبيق  يقم الصندوق  .2021يناير    1،  لم 

 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية: 
 

 النقدية وشبه النقدية 
مة المركز المالي من النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائ

إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر  
 أو أقل.

 

المقتناة لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجــل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر  إن االستثمارات قصيرة األجــل غير  
 نقدية وشبه نقدية. 

 
 ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.

 

 األدوات المالية 
 

 ( التصنيف 1
إلى  (، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها  9ي ) طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المال

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه. فئات
 

  وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه ألغراض المتاجرة إذا:
  االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أوتم  (أ

 
كانت عند اإلثبات األولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي   (ب

  لتحقيق األرباح على المدى القصير، أو
 

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

  الموجودات المالية
 

يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
  من:على أساس كل 

 .نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية  
 .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  

 

  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •
ال بالموجودات  اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ  المطفأة في حالة  بالتكلفة  الدين  أداة  مالية لتحصيل  يتم قياس 

التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات 
  من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

 

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
  قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:يتم 
  لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات -1

  من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم، و
 
هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال   -2

 النقدية والبيع معاً، أو 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
  )تتمة( الموجودات المالية   

غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح  تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل    -3
أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف  

 ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة. 
 

تم االستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض  • تتضمن استثمارات الصندوق استثمارات في أدوات مالية لصناديق استثمارية 
 تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر. 

 

  المطلوبات المالية
 

  المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف االقتناء ألغراض المتاجرة  يتم قياس المطلوبات  

  ال يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عليها.
 

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

 

 ( اإلثبات 2
  يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة   – المالية  يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات  

بالسوق )المعامالت االعتيادية(   المتعارف عليها  تلك  بيع   –أو  أو  يلتزم فيه الصندوق بشراء  الذي  التاريخ  التداول، أي  بتاريخ 
  األًصل.

 

 ( القياس األولي 3
طلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة يتم إثبات الموجودات المالية والم

  ويتم إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في الربح او الخسارة. العادلة.
 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة  يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك  
  لها بما في ذلك أي تكاليف عرضية متعلقة مباشرةً بعملية االستحواذ أو اإلصدار.

 

 ( القياس الالحق 4
ويتم   الخسارة، بالقيمة العادلة.بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات 
ة الخاصة وتوزيعات  ويتم إثبات دخل العمول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل.

أو مصروف  ودخل  الخاصة  العمولة  أو مصروف  دخل  مستقلة ضمن  بصورة  األدوات  هذه  عن  المدفوعة  أو  المحققة  األرباح 
 توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل. 

 

 ( التوقف عن إثبات األدوات المالية 5
إذ   المالي )أو،  إثبات األصل  التوقف عن  مالية يتم بصورة رئيسية  ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات 
 متشابهة( )أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق( عند: 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو •

قات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدف •
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب(  

 األصل. لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على 
 

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب  
   عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
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 الهامة )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3-3
 

 ( التوقف عن اثبات األدوات المالية )تتمة( 5)
 

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على  
ب األصل  إثبات  في  الصندوق  يستمر  به.األًصل،  المستمر  الصندوق  ارتباط  بإثبات   قدر  أيضاً  الصندوق  يقوم  الحالة،  تلك  وفي 

لها. المصاحبة  الحقوق  المطلوبات  يعكس  الذي  األساس  نفس  وفق  لها  المصاحبة  والمطلوبات  المحولة  الموجودات  قياس  يتم 
 وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.   

 

 يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. 
 
 ( مقاصة األدوات المالية 6

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية  تتم 
المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات  

الموجودات وال ينطبق ذلك ع في آن واحد. يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض  الرئيسية مالم  المقاصة  اتفاقيات  موما على 
  والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.

 

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 7
صاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة،  يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة الم

شهًرا   12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى   شهًرا وعلى مدى العمر.  12ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
  12التعثر بشأن أداة مالية ما خالل  ذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث 

لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس   شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.
 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

 

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

 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:  متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 لسوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود ا •
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

تقويم مالئمة وفق المدخالت يستخدم الصندوق طرق  العادلة وزيادة استخدام  القيمة  لقياس  بيانات كافية  للظروف، وتتوفر بشأنها  اً 
  القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

المالية ضمن   القوائم  العادلة أو االفصاح عنها في  بالقيمة  يتم قياسها  التي  الموجودات والمطلوبات  الهرمي تصنف كافة  التسلسل 
 المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:  لمستويات القيمة العادلة.

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو    - الهامة لقياس القيمة العادلة    -األدنى  : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى    2المستوى   •
 غير مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة.   -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

ة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيم
التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة  

ءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجرا لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل سنة مالية.
 وقياس القيمة العادلة غير المتكرر. 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة( 7)
 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( 
 

إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها وبتاريخ  
وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم   طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق.

المعلوما العالقة األخرى.وذلك بمطابقة  العقود والمستندات ذات  التقييم مع  في احتساب  المستخدمة  أيًضا   ت  يقوم الصندوق  كما 
بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان  

 التغير معقوالً. 
 

العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر    ولغرض اإلفصاح عن القيمة
إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 (. 10التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو 
 

  المحاسبة بتاريخ التداول
يتم إثبات/ التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي 

إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب   الموجودات(.يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع  
 تسوية الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق. 

 
 المخصصات 

ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام   يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الصندوق
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما  محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

م الخصم، يتم إثبات الزيادة في وعند استخدا والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.  الضريبة الحاليقبل  
 المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 
وفي الحاالت التي من المتوقع فيها تعويض بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل جهة أخرى، فإنه  

نه سيتم استالم التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ  يتم إثبات المبلغ المستحق القبض كأصل وذلك عندما يكون في حكم المؤكد بأ
 المستحق القبض بشكل موثوق به.

 
  المصاريف المستحقة الدفع

ويتم   يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء الخدمات المستلمة، سواًء قدمت بها فواتير من الموردين أم ال.
 بالقيمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. إثباتها في األصل 

 
 الوحدات القابلة لالسترداد

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند: 

  استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق. •

  تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. •

بعد كافة فئات  • يتم ردها  التي  المالية  المصنفة ضمن فئة األدوات  القابلة لالسترداد  الوحدات  لكافة  وجود خصائص مماثلة 
  األدوات المالية األخرى.

وحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة عدم تضمن ال •
  تناسبية في صافي موجودات الصندوق.

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على   •
الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير أساس 

  المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية.

الصندوق أدوات مالية باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى  
 أخرى أو عقد يشتمل على: 

أو  • المثبت  الموجودات  التغير في صافي  أو  الخسارة  أو  الربح  المحدد بصورة جوهرية على أساس  النقدية  التدفقات  إجمالي 
  التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد.   األثر الناتج عن التقييد أو التحديد  •
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  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

  الوحدات القابلة لالسترداد )تتمة(
 

توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك وفي حالة  يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد.
كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها  

ة السابقة في صافي  كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفتري
وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها   الموجودات العائدة لمالكي الوحدات.

 يف. كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصن
 

  يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.
 

 ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. 
 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على  يتم احتساب  

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة. 
 

 أتعاب اإلدارة
إدارة الصندوق وفقا يتم تحميل أتعاب  يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل.

 لألسعار المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. 
 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  يمثل صافي األرباح أو الخسائر  

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة 
  اء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف.العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثن

 

األرباح   قيد  عكس  عن  والناتجة  للسنة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  على  المحققة  غير  والخسائر  األرباح  تشتمل 
يتم احتساب األرباح   المالية. والخسائر غير المحققة الخاصة باألدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم

والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة 
د أو المدفوعات أو  وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعا المتوسط المرجح. 

المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء  
 تلك األدوات المالية(.

 
 توزيعات األرباح 

وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، فإنه  .يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها
السابقة. األرباح  بتاريخ توزيعات  عادةً  إثباتها  اعتماد   يتم  بتاريخ  إثباتها عادة  يتم  فإنه  المتداولة،  المالية غير  لألوراق  وبالنسبة 

يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالق المساهمين دفع تلك التوزيعات.
 في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

 

 العمالت األجنبية 
المعامالت. بتواريخ إجراء  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  بالعمالت األجنبية لللاير  المعامالت  تدرج األرباح والخسائر   تحول 

 الخسارة. الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في الربح أو 
 

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد  
  القوائم المالية.

 
  تدرج فروقات إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنبية.
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( أسس اإلعداد   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

  المصاريف
 يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق خالل السنة التي يتم تكبدها فيها. 

 

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

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل الصندوق 
 

( "إحالل 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 سعر الفائدة المرجعي":

 
التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بين البنوك بسعر فائدة بديل  تقدم 

 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:  خاليًا تقريبًا من المخاطر.
النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات في   وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات •

  سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
 

أداة   • التغطية دون توقف  المخصصة وتوثيق  المخاطر  لتغطية  البنوك  بين  الفائدة  يتطلبها إحالل سعر  التي  بالتغييرات  تسمح 
  التغطية.

 
إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة  توفير   •

 بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر
 

المستقبلية عند   يعتزم الصندوق استخدام الوسيلة العملية في الفترات لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.
 سريانها. 

 
 19-(: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
  - "عقود اإليجار"    16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020مايو    28في  

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.  .19-يدامتيازات اإليجار المتعلقة بكوف
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا
 

فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  
 للصندوق.

 يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.  
 
 

 بناًء على تقويم الصندوق، ليس من المتوقع أن يكون للمعايير أدناه آثار محتملة على األرقام المصرح عنها واإلفصاحات. 
 
 

 تاريخ السريان االلزامي   الوصف                     المعايير 
 

 2023يناير   1  عقود التأمين             17المعيار الدولي للتقرير المالي  
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا )تتمة( 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة: الشركة التابعة  (  1المعيار الدولي للتقرير المالي )

 2022يناير  1 مرة  المطبقة للمعايير الدولية ألول  
 

 األتعاب التي تكون في حدود اختبار  األدوات المالية: ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 2022يناير  1 عن إثبات المطلوبات المالية   لغرض التوقف  %10نسبة  
 

 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 

 2022يناير  1 بالعقود  تكاليف الوفاء  العقود المتوقع خسارتها: ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 

ديرات يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام التق
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ  واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة 

يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك  إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل السنة. 
بأ يعتقد  المستقبلية والتي  توقعات لألحداث  السابقة وعوامل أخرى تشتمل على  الخبرة  للظروف.بناًء على  يقوم   نها معقولة وفقاً 

وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات  الصندوق بإجراء التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل.
 العالقة. 

 

 كام: وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األح
 

 مبدأ االستمرارية 
لمبدأ  وفقاً  العمل  في  االستمرار  على  الصندوق  لمقدرة  تقويم  بإجراء  الصندوق  مدير  مع  بالتعاون  الصندوق  إدارة  مجلس  قام 

عالوة على ذلك، ليس  االستمرارية، وهما على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور.
ى مجلس اإلدارة وال مدير الصندوق علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لد

 عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.  لمبدأ االستمرارية.

 
 قياس القيمة العادلة 

 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها
 )متوسط سعر العرض والطلب(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.  

 

تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو مالئمة    بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم
تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل،   وفقاً للظروف.

وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية  والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( 
  المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.
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 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -5
 

 : المنتهية في يوم تقويم للفترة/ للسنة فيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر
 

 
 

 2021ديسمبر  31 

 
النسبة المئوية  
  للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 لاير سعودي

 
 القيمة السوقية
 لاير سعودي

األرباح/ )الخسائر(  
 غير المحققة 

 لاير سعودي

     االستثمارات في األسهم )حسب القطاع(

     

 15,921,515 57,539,726 41,618,211 % 44.90 البنوك
 2,938,290 17,878,973 14,940,683 % 13.90 المواد األساسية

 ( 788,421) 11,085,765 11,874,186 % 8.60 الطاقة 

 967,343 10,764,548 9,797,205 % 8.40 االتصاالت 
 585,832 7,697,945 7,112,113 % 6.00 البرمجيات والخدمات 

 1,119,507 5,266,991 4,147,484 % 4.10 العامةالمرافق  
 9,378 3,540,233 3,530,855 % 2.80 الرعاية الصحية 

 567,965 3,435,095 2,867,130 % 2.70 االستثمار والتمويل 
 ( 218,114) 2,527,499 2,745,613 % 2.00 التأمين 

 28,662 2,417,162 2,388,500 % 1.90 اإلعالم والترفيه

 1,092,586 2,395,497 1,302,911 % 1.90 السلع الكماليةتجزئة 
 (1,033,549) 2,441,172 3,474,721 % 1.90 نقل

 349,647 1,234,643 884,996 % 0.90 الخدمات االستهالكية 

 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 21,540,641 128,225,249 106,684,608 % 100.0  اإلجمالي
 ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 
 
 

 

   2020ديسمبر  31
 

النسبة المئوية  

 للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 لاير سعودي 

 
 القيمة السوقية

 لاير سعودي 

األرباح/ )الخسائر( 
  غير المحققة

 لاير سعودي 

     االستثمارات في األسهم )حسب القطاع(

     

 8,396,056 40,377,892 31,981,836 % 25.4 البنوك
 4,984,550 26,500,981 21,516,431 % 16.7 المواد األساسية

 2,317,081 22,553,806 20,236,725 % 14.2 الطاقة 
 3,335,871 14,117,889 10,782,018 % 8.9 الرعاية الصحية 
 2,631,879 13,002,202 10,370,323 % 8.2 المرافق العامة

 4,141,326 12,896,742 8,755,416 % 8.1  الكماليةتجزئة السلع  
 2,690,787 12,700,766 10,009,979 % 8.0 االتصاالت 

 616,318 7,126,770 6,510,452 % 4.5 التأمين 

 173,382 5,478,485 5,305,103 % 3.4 إدارة وتطوير العقارات 
 819,155 4,140,392 3,321,237 % 2.6 إنتاج األغذية  

 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 30,106,405 158,895,925 128,789,520 % 100.0  اإلجمالي

 ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر  المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(.األسهم    تاستثماراإن  
 بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية. الصندوق وذلك 
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 المدينون والدفعات المقدمة  -6
 

 
 
 

 ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31
2020 

 لاير سعودي 
   

  1,473,900 مبالغ مدفوعة مقدًما الى شركة جاهز أي بي او 
 - 249,568 أوراق مالية مباعة مبالغ مستحقة القبض من 

 19,900 76,830 مدينون آخرون 

 ───────── ───────── 

 1,800,298 19,900 
 ═════════ ═════════ 

 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -7
 

 ومجلس االدارة  المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق (أ
 

إن المعامالت مع الجهة ذات العالقة تحكمها  بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة.يقوم الصندوق خالل دورة أعماله العادية 
يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهة ذات العالقة وفقًا لألسعار   حدود تم وضعها من اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.

جراء هذه المعامالت على أساس األحكام والشروط  وقد تم إ المعتمدة والمتفق عليها بصورة مشتركة من قبل مدير الصندوق.
  المعتمدة للصندوق.

 

 

 خالل السنة، قام الصندوق بإجراء المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال. 
 

 طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة 
 الرصيد  مبلغ المعامالت 

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي 

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي 

أس بي سي العربية  شركة اتش
 * أتعاب إدارة الصندوق  )مدير الصندوق( السعودية

3,354,620 2,935,889 28,450 28,086 

 8,481 6,570 86,350 98,665 أتعاب إدارية  
 16,118 20,329 20,000 20,000 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  

      

 34,310 3,981 -  نقد لدى البنوك السعودي البريطاني البنك 

 
 لاير سعودي( 275,080:   2020لاير سعودي ) 437,559*اتعاب إدارة الصندوق تشمل ضريبة القيمة المضافة وقدرها  

 
موجودات الصندوق  ، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة %1.7يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

من صافي القيمة باإلضافة الى التكلفة الفعلية   %0.05من صافي قيمة الموجودات( و اتعاب اإلدارة بمعدل سنوي    1.70%:    2020)
 من صافي قيمة الموجودات(. %0.05:   2020كما في االحكام و الشروط )

 

 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون  -8
 
 
 

 ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31
2020 

 لاير سعودي 
   

 - 1,512,714 مبالغ مستحقة الدفع مقابل شراء االستثمارات 
 81,206 128,681 دائنون آخرون 

 ───────── ───────── 

 1,641,395 81,206 
 ═════════ ═════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -9
 

الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن لدى  
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى  

مة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية  وتعتقد اإلدارة بأن القي
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة  2وتصنف جميعها ضمن المستوى  وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. 

 ستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. لم يكن هناك تحويالت بين الم العادلة.
 

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات     -10
 

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

 2021ديسمبر  31كما في 
 خالل 

 شهًرا 12

 بعد 
 اإلجمالي  شهًرا 12

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات 

 4,911,804 - 4,911,804 رصيد لدى البنك
 128,225,249 - 128,225,249 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,800,298 - 1,800,298 مدينون ودفعات مقدمة 

 ───────── ───────── ───────── 

 134,937,351 - 134,937,351 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 28,450 - 28,450 أتعاب إدارة مستحقة 
 1,641,395 - 1,641,395 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

 ───────── ───────── ───────── 

 1,669,845 - 1,669,845 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  2020ديسمبر  31كما في 
 خالل

 شهًرا  12
 بعد

 اإلجمالي  شهًرا  12

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 

 15,400,144 - 15,400,144 رصيد لدى البنك
 158,895,925 - 158,895,925 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات 

 19,900 - 19,900 مدينون ودفعات مقدمة 
 ───────── ───────── ───────── 

 174,315,969 - 174,315,969 إجمالي الموجودات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 28,086 - 28,086 مستحقة أتعاب إدارة 
 81,206 - 81,206 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

 ───────── ───────── ───────── 

 109,292 - 109,292 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المالية إدارة المخاطر  - 11
 

  يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
  مخاطر االئتمان، -
  مخاطر السيولة، و -
  مخاطر السوق. -
 

  يبين هذا االيضاح المعلومات المتعلقة بأهداف وسياسات وإجراءات الصندوق بشأن قياس وإدارة المخاطر وإدارة رأسمال الصندوق.
 

  إدارة المخاطرإطار 
 

المشتقة وفقًا الستراتيجيته إلدارة االستثمار. المالية غير  الخاصة   يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات  تشتمل محفظة االستثمار 
  بالصندوق على االستثمارات في الصناديق االستثمارية وسندات الدين.

 

تتم مراقبة  الموجودات بما يتماشى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق. تم منح مدير االستثمار بالصندوق سلطة تقديرية إلدارة  
وفي الحاالت التي تحيد فيها  مدى االلتزام بالتوزيعات المستهدفة للموجودات وتكوين المحفظة من قبل لجنة االستثمار في الصندوق.

إجراءات بهدف إعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع  المحفظة عن التوزيعات المستهدفة للموجودات، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ  
 األهداف المحددة، في غضون الحدود الزمنية المحددة 

 

 مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما تم إبرامها مع الصندوق، مما يؤد 

  صندوق.إلى خسارة مالية على ال
 

ولغرض إعداد تقارير إدارة المخاطر،   يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة الخاصة به.
 يأخذ الصندوق بعين االعتبار درجات التصنيف الخارجية من وكالة التصنيف االئتماني ذات سمعة جيدة. 

 
االئتمان في تقليل تعرضه لألطراف المقابلة التي لها مخاطر أعلى في التخلف عن السداد من  تتمثل سياسة الصندوق بشأن مخاطر 

  خالل التعامل فقط مع األطراف المقابلة التي تستوفي معايير ائتمانية معينة.
 

لم االستثمار  ارشادات  مع  تماشيها  لضمان  الصندوق  مدير  قبل  من  منتظم  أساس  على  االئتمان  مخاطر  مراقبة  إدارة  يتم  جلس 
  الصندوق.

 

بالتزاماتها   قد ينشئ عن أنشطة الصندوق مخاطر تسوية. الوفاء  المنشأة في  الخسارة بسبب فشل  التسوية" هي مخاطر  "مخاطر 
وبالنسبة لكافة المعامالت، يقوم الصندوق   لتسليم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى على النحو المتفق عليه تعاقديًا.

من خالل وسيط منظم لضمان تسوية المعامالت التجارية فقط عندما يكون كال الطرفين    بإجراء تسوياتبالتقليل من هذا الخطر وذلك  
 قد وفيا بالتزامات التسوية التعاقدية. 

 

 االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي: يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر 

  

 ديسمبر 31
  2021 

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31
2020 

 لاير سعودي 
    

 15,400,144 4,911,804   رصيد لدى البنك
 19,900 1,800,298  مدينون ودفعات مقدمة 

  ───────── ───────── 

  6,712,102 15,420,044 
  ═════════ ═════════ 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ووضع  ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي.

وتتم إدارة مخاطر االئتمان   ت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة.حدود ائتمان للمعامال
بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  - 11
 

  تحليل الجودة االئتمانية
 

تتعلق الذمم المدينة والدفعات   على أساس تصنيف موديز.(  3: أ2020)    3أ  يصنفيتم االحتفاظ بنقد الصندوق لدى بنك البالد والذي  
 المقدمة عادةً بتسوية العمليات التجارية وإصدار وحدات الصندوق خالل دورة األعمال العادية وال تحمل مخاطر االئتمان. 

 

  متوقعةمخصص خسائر ائتمان 
وعليه، ال يتم   إن األدوات المالية مثل النقدية وشبه النقدية والمدينين ذات طبيعة قصيرة األجل وتتعرض لمخاطر ائتمان محدودة.

  تجنيب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في هذه القوائم المالية.
 

 مخاطر السيولة   
 

 تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية.   
 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في الوحدات واستردادها كل يوم عمل، وعليه يتعرض الصندوق لمخاطر  

  الوحدات.السيولة بشأن الوفاء باستردادات مالكي 
    

  .ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها
 

 مخاطر السوق 
العمولة الخاصة،  تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار  

  وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به.
 

 االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام الخاصة بالصندوق.  مع الهدفتتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق  
الخاصة   السوق  المحددة.  بصورة  بالصندوقتتم إدارة مخاطر  للسياسات واإلجراءات  ويتم   منتظمة من قبل مدير الصندوق وفقًا 

 . مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق
 

  مخاطر العمالت
التغيرات في أسعار   نتيجة  المالية  تذبذب قيمة األدوات  المخاطر الناتجة عن  العمالت  ال يخضع   الصرف األجنبي.تمثل مخاطر 

المحلية. بالعملة  بالصندوق مسجلة  الخاصة  الموجودات والمطلوبات  إذ أن كافة  العمالت؛  يتم إدراج مخاطر   الصندوق لمخاطر 
الويب   صفحة  رابط  على  الصندوق  لمدير  اإللكتروني  الموقع  على  تفاصيلها  المبين  واألحكام  الشروط  في  الصندوق  استثمار 

www.hsbcsaudi.com.  .ال تشكل األحكام والشروط جزًءا من هذه القوائم المالية 
 

 مخاطر أسعار األسهم 
تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 

 كل سهم على حده. 
 

 تحليل الحساسية 
في الموجودات العائدة لمالكي الوحدات عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة معقولة في قيمة  يبين الجدول أدناه األثر على صا

يفترض   تتم التقديرات على أساس كل استثمار على حدة. بتاريخ إعداد القوائم المالية. % 5األسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع  
 التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، خاصة أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي.    

 
 2021 2020 
     

صافي ربح /)خسارة( عن استثمارات مقتناه  
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 +5% 6,411,262  +5 % 7,944,796 
- 5% (6,411,262 ) - 5 % (7,944,796 ) 
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 آخر يوم للتقويم  - 12
 

 (. 2020ديسمبر  31:  2020ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2021ديسمبر  29كان آخر يوم تقويم للفترة هو  
 

  19-األثر الناتج عن كوفيد - 13
 

)كوفيد كورونا  فيروس  جائحة  استمرار  التأثر  19-مع  و  العامة  الصحة  قضايا  لمخاطبة  التدابير  أخذ  بأستمرار  الحكومة  تقوم   ,)
تستمر في تقييم ما اذا كان سوف تتأثر بالتطورات و اإلجراءات المتخذة من الحكومة و تقيم مدى  إدارة الصندوقاألقتصادي.وفقًا لذلك 
 . تأثيرها على العمليات

 
الوقت  بدقة في  توقعها  الغير ممكن  المستقبلية والتي من  التطورات  التأثيرات, حسب  تلك  الغير ممكن معرفة مدى وحجم  مازال من 
التأثير   من  التأكد  عدم  في ضوء  للسيطرة عليه.  المتخذة  اإلجراءات  على  تأثيره  و  حجمه  و  الفيروس  ارسال  معدل  الحالي, بسبب 

 ابداء توقع موثوق بنتيجة مدى التأثر عند اعتماد هذا القوائم المالية االقتصادي, من الغير ممكن 
 
 

 اعتماد القوائم المالية  - 14
 

 (. 2022  مارس 30هـ )الموافق 1443شعبان  27تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة الصندوق بتاريخ 
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