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معلومات إداریة.1

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة
)HSBC Saudi Freestyle Equity Fund(

اسم الصندوق.أ

مدیر الصندوق.ب
العربیة السعودیة س بي سي شركة إتش إ
، شارع العلیا (حي المروج)7267س بي سي مبنى إتش إ

، 2255-12283الریاض 
.المملكة العربیة السعودیة

920022688الرقم الموحد 
+96612992385فاكس 

www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

اسمھ
عنوانھ

مدیر الصندوق من الباطن (إن وجد).ج
ال یوجد اسمھ

عنوانھ
أمین الحفظ.د

البالد المالیة شركة 
الرئیسيالمركزالمالیة،البالد

11411الریاض140بص| فھدالملكطریق
.السعودیةالعربیةالمملكة

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

حفظ أصول الصندوق

فتح حساب خاص للصندوق باسمھ في أحد البنوك المحلیة لصالح الصندوق

 فصل أصول الصندوق وتسجیل األوراق المالیة للصندوق باسم أمین الحفظ

لصالح الصندوق

 حفظ جمیع المستندات الضروریة والتي تؤید تأدیة التزاماتھ التعاقدیة تجاه

الصندوق

إیداع المبالغ النقدیة العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق

 إدارة العملیة النقدیة للصندوق، من خصم مبالغ االستثمار ومصاریف

الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

ن یكون أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن مدیًرا الصندوق او تابعاً ل

لمدیر الصندوق من الباطن

 أمین الحفظ مسؤول عن التزاماتھ وفقاً لھذه الشروط واألحكام تجاه مدیر

الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتیالھ أو 

دإھمالھ أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعم

 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



اسمھ
عنوانھ

مسؤولیاتھ

المحاسب القانوني.ه
شركاهركة كي بي أم جي الفوزان وش

جي ، طریق صالح الدین األیوبيمبنى كي بي أم
11663الریاض 92876ص.ب. 

المملكة العربیة السعودیة
+96612914350ھاتف 

اسمھ
عنوانھ
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معلومات الصندوق.2

ستثمار وسیاساتھأھداف اال.أ
یھدف إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط الى الطویل وذلك–مفتوح –إن الصندوق ھو صندوق استثمار 

طبقاً اإلسالمیةالشرعیةالمعاییرمعمتوافقةوالسعودياألسھمسوقفيمدرجةشركاتأسھمفياالستثمارخاللمن
الشرعیة للصندوق.الھیئةمنالصادرةللمعاییر

یتم قیاس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للسعودیة ویمكن الحصول على أداء المؤشر 
. www.bloomberg.comرغ وتفاصیلھ عن طریق موقع بلومب

واألرباحسیاسة توزیع الدخل.ب
وأرباحالدخلاستثماریعادبحیثالصندوق،أصولإلىاالستثماراتوأرباحدخلیضافبلأرباحتوزیعیتملن

.الوحدةوسعر قیمةعلىینعكسوالذياالستثمارات

أداء الصندوقج.   

لایر سعودي)(ة أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضی

2020 2019 2018 

317,176,182 324,700,450 355,400,254 
صافي قیمة أصول الصندوق 

نھایة السنة

24.7657 22.0873 18.1358 
صافي قیمة الموجودات للوحدة 

في نھایة السنة

أعلى قیمة موجودات للوحدة 19.1789 22.0873 24.9642

أقل قیمة موجودات للوحدة 16.2581 18.0848 17.5588

12,807,098 14,700,798 19,596,665 
عدد الوحدات المصدرة في 

نھایة السنة

- - - 
قیمة األرباح الموزعة لكل 

وحدة (إن وجد)

نسبة المصروفات 2.03% 1.85% 2.02%

عائدات الصندوق

سنواتخمس  ثالث سنوات سنة واحدة

الصندوقعائد 12.13% 51.92% 43.33%

2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

12.13% 21.79% 11.25% -1.04%  -4.66% -22.25% 20.09% 51.64% 22.03%  N/A 
عائد

الصندوق
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مقابل الخدمات والعموالت

أصول الصندوقمتوسطالنسبة من القیمة باللایر السعودي نوع المصاریف أو العمولة

ن وجدت)شامل قیمة الضریبة المضافة إ(

اك2ح��  % من م�لغ االش�� 138,988.64 رسوم االشتراك

1.87% 5,656,914.51 رسوم إدارة الصندوق

0.058% 176,873.98 رسوم أمین الحفظ

0.055% 166,379.93 االداریةرسوم الخدمات 

0.011% 33,000 رسوم المحاسب القانوني

0.007% 20,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین

0.002% 7,500 رسوم رقابیة

0.005% 14,850 رسم ترخیص المؤشر

- - رسوم االقتراض

0.007% 20,070.95 رسوم التطھیر الشرعي

أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق.د

.2020سنة لم تحدث أي تغییرات جوھریة أثرت في أداء الصندوق في

أي تغییرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.ه

التغییر اسم الصندوقالتاریخ

م2020مارس 11
إدارة إضافة السیدة أریج المقبل إلى مجلس - صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

الصندوق

م2020مایو  21
إلغاء عضویة السیدة أریج المقبل من مجلس - صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

إدارة الصندوق 

م2020اكتوبر 28
إضافة االستثمار بالحقوق األولویة والحقوق - صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

الصندوقاألولیة في مجال استثمار 

في التسعیر أو التقویم خالل الفترةي خطأأ.و

.ال یوجد
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مدیر الصندوق.3

أنشطة االستثمار خالل الفترة.أ
، كان قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي خفض الصندوق وذلك للتوقعات بتأثر القطاع بشكل سلبي من 2020خالل عام 

باإلضافة إلى ذلك، خفض الصندوق من انكشافھ على قطاع الخدمات االستھالكیة وقطاع تداعیات جائحة فیروس كورونا . 
التجزئة. في المقابل، أكثر القطاعات التي رفع الصندوق حیازتھ فیھا كان قطاع االتصاالت نظراً للنظرة االیجابیة للقطاع. 

اع المواد األساسیة.باإلضافة إلى ذلك، رفع الصندوق من حیازتھ في قطاع المرافق العامة وقط

تجاوزات قیود االستثمار.ب
.ال یوجد

تقریر عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.ج
عاماً استثنائیاً على مستوى االقتصاد وسوق األسھم السعودي. فبعد انخفاض مؤشر تداول لجمیع األسھم 2020لقد كان عام 

% منذ 40.30وبمقدار 2020منتصف شھر مارس من عام في 5,959.7السعودیة (تاسي) إلى أدنى مستوى لھ وھو 
في جمیع أرجاء العالم واالجراءات  (COVID-19) بدایة العام نتیجة لآلثار االقتصادیة السلبیة النتشار فیروس كورونا

عام االحترازیة التي قامت بھا الحكومات للحد من انتشار الفیروس، أنھى مؤشر تداول لجمیع األسھم السعودیة (تاسي)
2020% لعام 3.96% من أدنى مستوى لھ خالل العام وبمقدار 45.80مرتفعاً بمقدار 8,689.5عند نقطة 2020

وذلك نتیجة للعدید من العوامل من أھمھا الحزم التحفیزیة النقدیة والمالیة التي قامت بھا العدید من الدول وانخفاض أسعار 
ً وتحسن أسعار النفط نتیجة  التفاق أوبك بلس والتفاؤل بعودة مستوى االقتصادات العالمیة إلى ماقبل أزمة الفائدة عالمیا

.كورونا بعد نجاح عدد من شركات األدویة العالمیة في انتاج لقاح فعال ضد الفیروس

% یلیھ قطاع السلع 50.90من حیث القطاعات، كان أفضل القطاعات أداًء ھو قطاع الرعایة الصحیة الذي ارتفع بمقدار
%. من حیث القطاعات 38.90% ثم قطاع االستثمار والتمویل الذي ارتفع بمقدار 48.20رأسمالیة الذي ارتفع بمقدارال

% یلیھ قطاع إدارة وتطویر القطاع العقارات الذي انخفض 5.70األضعف أداًء كان قطاع البنوك الذي انخفض بمقدار بمقدار
.2020% في عام 0.50% ثم قطاع الطاقة الذي انخفض بمقدار3.10بمقدار 

% مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي (مؤشر ستاندرد أند بورز 12.13، حقق الصندوق عائدأ قدره 2020خالل عام 
%.11.94الشرعي لألسھم السعودیة) والذي حقق عائداً قدره 

مات كافیة بشأن أنشطة أي معلومة أخرى من شأنھا أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلو.د
الصندوق خالل الفترة

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 

ورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.المش

على الصندوق نفسھ والصنادیق التي یستثمر فیھا الصندوق (إذا كان الصندوق یستثمر نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة .ه
بشكل كبیر في صنادیق استثمار أخرى)

ال ینطبق.

خاصة حصل علیھا مدیر الصندوق خالل الفترةأي عموالت.و
تكون والتيھذي یقوم بتنفیذ العملیات من خاللبحاث المص����درة عن طریق الوس����یط المدیر الص����ندوق التقاریر واألیس����تلم 

لى ترتیب اجتماعات مع الش��ركات المدرجة بناء على طلب مدیر الص��ندوق للقاء إض��افة متاحة لجمیع عمالء الوس��یط، باإل
بھم.

ستثمار مدیر الصندوق أو طرف نظیر في الصندوقا.ز
ال یستثمر مدیر الصندوق أو أي طرف نظیر في ھذا الصندوق.
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ممارسات التصویت السنویة.ح

م2020-4-19أویسس الجمعیة العمومیة لشركة 

موضوع التصویت
تصویت اتش اس بي سي

موافق رفض امتناع

م.2019-12-31اإلدارة للعام المالي المنتھي في التصویت على تقریر مجلس  1 x 

م.2019-12-31التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتھي في  2 x 

م.2019-12-31التصویت على القوائم المالیة عن العام المالي المنتھي في  3 x 

4 

المرشحین بناًء على توصیة لجنة التصویت على تعیین مراجع حسابات الشركة من بین
المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي 

م وتحدید أتعابھ.2021م والربع األول من العام المالى 2020من العام المالي  x 

5 

النصف الثانى من عام التصویت على توصیة مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة عن 
% من القیمة 7.5) ھللة لكل سھم مایمثل نسبتھ 75م، وذلك بواقع خمسة وسبعون(2019

% من راس المال، 7.5لایر ما یمثل نسبتھ 11,250,000األسمیة للسھم وبإجمالي قدره 
وذلك لمساھمي الشركة على أن تكون األحقیة للمساھمین المالكین لألسھم بنھایة تداول یوم 

نعقاد الجمعیة والمقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز اإلیداع في نھایة ثاني ا
یوم تداول یلي تاریخ االستحقاق، سیتم االعالن عن تاریخ توزیع االرباح الحقا. x 

6 

لتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة ھنا للصناعات الغذائیة، والتى ا
اإلدارة األستاذ/ أحمد حمود إبراھیم الذیاب مصلحة مباشرة وغیر مباشرة فیھا، لعضو مجلس 

وھى عبارة عن عقد بیع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القواریر 
البالستیكیة (البریفورم) واالغطیة البالستیكیة للقواریر بمقاسات واوزان مختلفة وبیع وشراء 

دة عام وبدون التمییز او شروط تفضیلیة، وقد بلغت قیمة التعامل مواد خام وتعبئة وتغلیف لم
.لایر مشتریات1,773,334لغ لایر مبیعات ومب95,730,068م مبلغ 2019خالل عام  x 

7 

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة ھنا للصناعات الغذائیة، والتى 
حمود إبراھیم الذیاب مصلحة مباشرة وغیر مباشرة فیھا، لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد 

علماً بأن طبیعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بیع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل 
فى مصغرات القواریر البالستیكیة (البریفورم) واالغطیة البالستیكیة للقواریر بمقاسات 

غلیف ولمدة عام وبدون التمییز او شروط واوزان مختلفة وبیع وشراء مواد خام وتعبئة وت
.لایر100,000,000ة، بمبلغ تفضیلی x 

8 
التصویت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالیة المنتھیة 

م.2019دیسمبر 31في  x 

التصویت على تعدیل الئحة حوكمة الشركة ( مرفق ). 9 x 

10
لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلین 300,000على صرف مبلغ وقدره التصویت 

م.2019دیسمبر 31عن السنة المالیة المنتھیة في  x 

11
التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف أو ربع سنوي عن 

م.2020العام المالي  x 

12

اإلدارة بصالحیة الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد فى التصویت على تفویض مجلس 
) من المادة الحادیة والسبعین من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة 1الفقرة (

الجمعیة العامة أو حتى نھایة دورة مجلس اإلدارة المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط الواردة 
یمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة في الضوابط واالجراءات التنظ

.المدرجة x 

حاالت تضارب المصالح التي تم الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة الصندوق.ط
الصندوق بشكل منتظم وال یوجد حاالت ادارة لإلدارة الیومیة للصندوق إلى مجلسالتابعةتم تقدیم جمیع حاالت التضارب 

السعودیة.س بي سيإتش إتضارب ال یدیرھا 
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تقریر مجلس إدارة الصندوق السنوي.ي

تاریخ االجتماعتفاصیل الموافقةالموضوع 

تعیین المراجع المالي
وافق مجلس إدارة  الصندوق على استمراركي بي إم جي 

"KPMG اإلستثماریة بسبب " كمراجع مالي للصنادیق
صعوبة تغییر المراجع المالي في ظل جائحة كورونا.

(بالتمریر عبر 2020أبریل 23
البرید اإللكتروني)

سیاسة اجتماع مالكي 
الوحدات

وافق مجلس إدارة الصندوق على سیاسة اجتماع مالكي 
الوحدات للصنادیق العامة.

2020یونیو 1

مراجعة الشروط 
واألحكام

مجلس إدارة الصندوق على طلب إضافة الصنادیق وافق 
العقاریة والصنادیق المتداولة وحقوق األولویة وسوق نمو في 

مجال استثمار الصندوق.

2020سبتمبر 17

بیان أمین الحفظ.4

:   بیان مبني على رأیھ حول ما إذا كان مدیر الصندوق قد قام باآلتي

 وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوقإصدار وتحویل واسترداد الوحدات.

تقویم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

مخالفة أي من قیود وحدود االستثمار وصالحیات االقتراض المطبقة على الئحة صنادیق االستثمار.

.المنوطة بأمین الحفظ ال تشمل إبداءه لھذا الرأيال ینطبق، المسؤولیات 

بیان المحاسب القانوني.5

:   بیان مبني على رأیھ اآلتي

 أن القوائم القوائم المالیة أعدت وروجعت وفقا لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام
وشروط وأحكام الصندوق.الئحة صنادیق االستثمار 

.یة للصندوق رأي المحاسب القانونيمن القوائم المال2في صفحة 2ملحق رقم مرفق

 أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن
ال ینطبق، الفترة المحاسبیة لتلك القوائم.

ال تشمل إبداءه لھذا الرأيبالمحاسب القانونيالمسؤولیات المنوطة 

.أن القوائم المالیة تقدم بصورة صحیحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نھایة الفترة

.من القوائم المالیة للصندوق رأي المحاسب القانوني2في صفحة 2ملحق رقم مرفق 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح(

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 القوائم المالية

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  



 سي المرن لألسهم السعوديةصندوق إتش إس بي 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 القوائم المالية

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 الصفحة الفهرس

  
 1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  
 3 قائمة المركز المالي 

 
 4 قائمة الدخل الشامل 

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

 
 6 قائمة التدفقات النقدية

 
 7 إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 







 

3 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 قائمة المركز المالي 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  
 

 

 إيضاح

  31كما في 

 ديسمبر
 م 2020

 31كما في  
 ديسمبر
 م 2019

     

     الموجودات

 9,582,334  10,132,098 10 نكنقد لدى الب

 310,951,436  302,669,003 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 4,865,453  4,785,184  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 325,399,223  317,586,285  إجمالي الموجودات

     

 المطلوبات
 

   

 698,773  410,103 13 مصروفات مستحقة

 698,773  410,103  إجمالي المطلوبات

     

 324,700,450  317,176,182  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

     

 14,700,798  12,807,099  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

 22.09  24.77 17 داولوفقا للت -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

     

وفقا للمعايير الدولية  -الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة صافي 

 للتقرير المالي

17 

24.77  22.09 

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 قائمة الدخل الشامل

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 م 2019  م2020 إيضاح 

     إيرادات استثمار

     

الربح أو صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 35,711,825 12 الخسارة

 

62,576,593 

 11,364,031  6,319,352  دخل توزيعات أرباح

 73,940,624  42,031,177  االستثمار إجمالي ربح

     

     المصروفات

     

 5,918,192  5,656,516 14 أتعاب إدارة

 208,481  450,179         مصروفات أخرى

 6,126,673  6,106,695  المصروفاتإجمالي 

     

 67,813,951  35,924,482  صافي ربح السنة

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 67,813,951  35,924,482  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 المالية. ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم  20( إلى ) 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من ) 

 

 

  



 

5 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

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

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي( )المبالغ بالريال 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م 2019  م2020 

    

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية  

 355,400,254  324,700,450 السنة

    

 67,813,951  35,924,482 صافي ربح السنة

    

    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

    

 28,191,532  41,903,500 المتحصل من إصدار وحدات 

 (126,705,287)  (85,352,250) المدفوع السترداد وحدات

 ( 98,513,755)  (43,448,750) صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في نهاية 

 324,700,450  317,176,182 السنة

    

 

 معامالت الوحدات:

 

 ديسمبر: 31فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

 

  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  م 2019  م2020 

  )بالعدد( 

     

  19,596,665  14,700,798 الوحدات في بداية السنة

     

  1,397,368  1,891,126 وحدات مصدرة خالل السنة 

  (6,293,235)  (3,784,825) وحدات مستردة خالل السنة

  (4,895,867)  (1,893,699) صافي النقص في الوحدات 

     

  14,700,798  12,807,099 الوحدات في نهاية السنة

 

 

 المالية.( جزءاً ال يتجزأ من القوائم 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 قائمة التدفقات النقدية 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 م 2019  م2020 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

 67,813,951  35,924,482  صافي ربح السنة 

     

     تسويات لـ:

     

خسارة/)ربح( غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة 
12 

11,294,387  (17,217,140 ) 

  47,218,869  50,596,811 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

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

 60,380,418  (3,011,953)  الخسارة

 ( 306,429)  80,269  نقص/)زيادة( في ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 (3,704,633)  (288,671)  النقص في المصروفات المستحقة 

 106,966,167  43,998,514  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

     

 28,191,532  41,903,500  المتحصل من إصدار وحدات 

 (126,705,287)  (85,352,250)  المدفوع السترداد وحدات

 ( 98,513,755)  (43,448,750)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 8,452,412  549,764  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

     

 1,129,922  9,582,334  نقد وما في حكمه في بداية السنة

     

 9,582,334  10,132,098  السنةنقد وما في حكمه في نهاية 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 عام 1

 
صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح أنشئ بموجب اتفاقية بين 

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

 

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل ومن خالل االستثمار في األسهم 

السعودي(. ويستثمر الصندوق في السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة السعودية والمدرجة في تداول )سوق األسهم 

محفظة أسهم تتم إدارتها بطريقة نشطة ومرنة بغية تحقيق عوائد للمستثمرين دون االرتباط بمؤشر أو باألوزان المرتبطة  

 بمؤشرات السوق.

 

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

 استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.

 

قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. تتعلق أبرز التغييرات في الشروط واألحكام بتعزيز 

هـ  1442ول ربيع األ 11أهداف االستثمار. تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتها هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م(.2020أكتوبر  28)الموافق 

 

 اللوائح النظامية  2
 

 هيئة السوق المالية.  اصدرتهايتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( التي 

 

 ويوم التقييم(  داولاالشتراك/ االسترداد )يوم الت 3
 

"(. يتم تحديد قيمة التداولالصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات مرتين في األسبوع يومي األحد والثالثاء )"يوم 

محفظة الصندوق يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع )"يوم التقييم"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض 

ودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات( على إجمالي بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموج

 عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

 

 أسس اإلعداد 4
 

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

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

 عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 

 عملة العرض والنشاط  5
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للصندوق. 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 أسس القياس  6
 

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي  

 المحاسبي.تقيد بالقيمة العادلة( باستخدام مبدأ االستحقاق 

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية حيث توصل إلى قناعة أن الصندوق  

لديه الموارد التي تمكنه من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي 

ا بشأن قدرة الصندوق على االستمرار. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس  شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغ

 االستمرارية. 

 

 تم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

 

 استخدام األحكام والتقديرات  7
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يت طلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات إن إعداد القوائم المالية وفقا

المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها في  

مر والتي عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مست

تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد 

االعتراف بمراجعة  ميتتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. أنها معقولة ضمن الظروف. 

 مستقبلي.التقديرات بأثر 
 

 . المالية  القوائم إعداد عند جوهرية وافتراضات وتقديرات أحكام أي إجراء الصندوق مدير من يتطلب لم

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  8
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على 

 كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

 
 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( 

  

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

 الموجودات العائدة لمالكي الوحدات على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.

 
 

 محاسبة تاريخ التداول

 

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

فيه الصندوق بشراء الموجودات أو بيعها. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية أو بيعها هي العمليات التي 

 تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 
 اشتراك واسترداد الوحدات

 

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

 طلبات االشتراك واالسترداد.
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .8
 

 العمالء  مع العقود من اإليرادات

 

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

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

 

 صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة  يتضمن صافي الربح من األدوات المالية  

 وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي )إن وجدت(.

 

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

 للتكلفة. المرجح 

 

 دخل توزيعات أرباح

 

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

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

ذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية ه

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

 

 أتعاب اإلدارة

 

المتفق عليه مع مدير الصندوق. يتم احتساب هذه األتعاب في كل تاريخ تقييم بنسبة أتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر 

 مئوية سنوية من صافي قيمة موجودات الصندوق. ويتم تحميل هذه المصروفات على قائمة الدخل الشامل. 

 

 الزكاة والضريبة

 

دفع أي زكاة وضريبة ي  البموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق  

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

 

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

 

 قياس القيمة العادلة  

 

القيمة العادلة هي القيمة التي ســيتم اســتالمها مقابل بيع أصــل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضــمن معاملة منتظمة بين 

االلتزام أو في غير الســوق الرئيســية، الســوق األكثر المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس في الســوق الرئيســية لألصــل أو  

مالءمة لألـصل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للـصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر 

 عدم األداء. 
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بيع أصــل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضــمن معاملة منتظمة بين القيمة العادلة هي القيمة التي ســيتم اســتالمها مقابل 

المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس في الســوق الرئيســية لألصــل أو االلتزام أو في غير الســوق الرئيســية، الســوق األكثر 

العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر  مالءمة لألـصل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للـصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة 

 عدم األداء. 

 

يقوم الصــندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باســتخدام الســعر المتداول في الســوق النشــطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار 

ـــطة إذا ـكاـنا مـعامالت الموجودات أو المطلوـبات تتم بتكرر وحجم ـكاف  لتـقديم معلومـ  ــوق نشــ ــوق على أنـها ســ ات عن  الســ

ألن السـعر يوفر  اإلغالق األسـعار على أسـاس مسـتمر. يقوم الصـندوق بقياس األداة المتداولة في السـوق النشـطة وفقا لسـعر 

 تقريبا معقوال لسعر التخارج.  

 

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

ة ذات الصــلة وتقلل من اســتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أســلوب التقييم المختار يتضــمن جميع العوامل للمالحظ 

 التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 

 

يقوم الصندوق بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية سنة التقرير التي حدث خاللها 

 التغيير. 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

 اإلثبات والقياس األولي

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

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

 التاريخ الذي نشأت فيه. 

 

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

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

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

 

 تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 

يتم قياس األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة: 
 

النقدية  يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات  -
 و التعاقدية؛

ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي   -
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفا كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة  يتم قياس أدوات الدين بالقيمة الع

 من خالل الربح أو الخسارة. 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

 
 

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

ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي   -
 المستحق.

 
وق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصندوق أن عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حق

يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل 
 استثمار على حدة.

 

 الخسارةالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

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

 

 تقييم نموذج األعمال

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

 إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تم أخذها بالحسبان تشمل: يعكس بشكل أفضل طريقة 

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً. وبالتحديد، ما إذا كانا استراتيجية اإلدارة تركز  -

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

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

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

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

 المخاطر؛ 

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

 التعاقدية المحصلة؛ و  

قعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. تكرار حجم وتوقيا المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتو -

إال أن المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف 

 الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. 

 

غرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها إن الموجودات المالية المحتفظ بها ب

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

 

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

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

بل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل  "العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقا

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

 هامش الربح. 

 

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

التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم ما إذا كانا الموجودات المالية تتضمن آجاالً تعاقدية قد تؤدي إلى تغيير توقيا أو مقدار 

 التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤها لهذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق باالعتبار ما يلي: التدفقات النقدية 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيا التدفقات النقدية.  -

 خصائص الرافعة المالية؛   -

 آجال السداد والتمديد؛   -

الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )دون حق الرجوع لترتيبات  -

 الموجودات(؛ و 

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

 

 إعادة التصنيف 

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

 الموجودات المالية. 

 

 تصنيف المطلوبات المالية

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

 أو الخسارة. 

 

 التوقف عن اإلثبات

 

عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل  

( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام  1الذي تم التوقف عن إثباته( ومجموع )

رة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في الربح أو ( أي ربح أو خسا2جديدة تم تحمله( و )

 الخسارة. 

 

 يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء االلتزامات التعاقدية.

 

 المقاصة 

 

ة ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالي

وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقا الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما يكون لدى الفرع النية  

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

 

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

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

 

 النقد وما في حكمه

 

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

االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة  

 االلتزامات قصيرة األجل.
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 الوحدات القابلة لالسترداد
 

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

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

  جب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛إن الوحدات القابلة لالسترداد يجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما ي -

يجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون على   -

 الُمصدر إلعادة الشراء؛ 

جوهري  إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل -

 إلى ربح أو خسارة الُمصدر. 

 

 أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد . 9
 

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

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

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:2020يناير  1المفعول اعتباراً من 

 

 البيان المعيار/ التعديالت

 تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 8الدولي 

 تعريف األهمية النسبية

تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير 

 الدولية للتقرير المالي.

 المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.إطار 

ومعيار  9الدولي للتقرير المالي تعديالت على المعيار 

 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39المحاسبة الدولي  

 1المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 

 

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

 

 ولكنها غير سارية المفعول بعدالمعايير الصادرة 

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

 الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول، وال يتوقع أن ينتج عن تطبيقها تأثير جوهري.
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 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 الجديد )يتبع( أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار  . 9
 

 المعيار /

 التفسير

 

 

 البيان

يسري مفعولها اعتباراً من 
الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 التاريخ التالي

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

16 

 م 2021يونيو  1 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

 م 2023يناير  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 متداولة

 م 2022يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

، والمعيار 39، ومعيار المحاسبة الدولي 9

، والمعيار الدولي  7الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي للتقرير  4للتقرير المالي 

 16المالي 

تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل 

 2المرحلة  -الفائدة 

 م 2021يناير  1

الممتلكات واآلالت والمعدات:  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 المتحصالت قبل االستخدام المقصود

 م 2022يناير  1

 م 2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 كالنقد لدى البن . 10
 

 يمثل هذا البند أرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  . 11
 

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

 
 م 2019ديسمبر  31كما في  م2020ديسمبر  31كما في  

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

     حقوق الملكية

 74,246,815 53,114,820   73,286,270    54,375,522  بنوك

 44,787,581 34,926,838   60,767,256    50,635,310  المواد األساسية

 9,703,750 9,775,839   32,258,129    30,789,002  خدمات االتصاالت

 55,112,018 43,212,102   32,201,725    28,113,469  الطاقة

 19,791,521 14,595,215   21,987,124    19,316,039  تأمين

 40,888,932 31,395,622   18,675,612    12,463,119  التجزئة

 22,194,077 21,562,829   18,546,562    10,994,215  معدات وخدمات الرعاية الصحية

 -- --   16,980,786    16,856,467  مرافق خدمية

 -- --   9,813,505    7,995,159  األغذية والمشروبات

العلوم الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية 

 -- --   8,548,736    7,554,866  والحياة

 26,140,436 22,208,132   4,887,911    4,543,423  خدمات استهالكية

 2,534,972 2,453,162   4,715,387    4,764,632  إدارة العقارات والتطوير العقاري

 6,658,618 5,144,711     --      --  رأس المالسلع 

     صناديق استثمارية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات 

 -- -- البناء واإلسمنا السعودية

               

7,000,000  

               

8,892,716  

   310,951,436   245,389,270   302,669,003    248,401,223  اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

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

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م2019 م 2020 

   

 45,359,453 47,006,212 أرباح محققة للسنة 

 17,217,140 ( 11,294,387) )خسائر(/أرباح غير محققة للسنة 

 62,576,593 35,711,825 اإلجمالي 

   

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

 لتكلفة األوراق المالية. 

 

 المصروفات المستحقة  . 13
 

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

 

 مع األطراف ذات العالقة المعامالت . 14
 

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

ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل 

 االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشكل القانوني.يوجه 
  

تتكون األطراف ذات العالقة بالصندوق من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق ومجلس إدارة 

 الصندوق وإداري الصندوق( والبنك السعودي البريطاني )"البنك"( )المساهم الرئيسي لمدير الصندوق(. 

 

يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة  

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

ير الصندوق. تما هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مد

 الصندوق.

 

من صافي قيمة الموجودات  ٪1.70يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقاً لنسبة تبلغ 

( من  ٪0.03م: 2019) ٪0.03( وأتعاب حفظ تبلغ ٪0.05م: 2019) ٪0.05(، ورسوم إدارية تبلغ ٪1.70م: 2019)

 صافي قيمة الموجودات.  

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

 االشتراك. ال يقوم الصندوق بتحميل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات. 

 

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

    
 

 الطرف ذو العالقة 
  31الرصيد الختامي كما في   مبلغ المعامالت خالل السنة  طبيعة المعامالت 

 ديسمبر 

 م2019 م 2020 م2019 م 2020  
شركة إتش إس بي سي  
العربية السعودية )مدير 

 الصندوق( 

5,918,12 5,656,516 أتعاب إدارة الصندوق 

9 
51,129 95,138 

 15,401 15,617 82,765 166,380 رسوم إدارية 

 6,959 16,118 10,082 20,000 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 -- 8,904,393 -- -- كنقد لدى البن 

 -- 325,000 -- -- كنقد لدى البن  ساب  
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 لألسهم السعودية صندوق إتش إس بي سي المرن 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  . 14
 

 التالية المدارة بواسطة مدير الصندوق لديها معامالت في وحدات الصندوق:إن الصناديق االستثمارية 

 السنة اسم الصندوق

المبلغ/ 

 االسترداد اإلصدار الوحدة

الرصيد الختامي 

 31كما في 

 ديسمبر

      

صندوق إتش إس بي سي 

 الدفاعي لألصول المتنوعة

 5,637,523 477,753 5,690,000 المبالغ م2020

 227,634 19,484 247,118 الوحدات 

 -- 7,296,955 -- المبالغ م 2019

 الوحدات   
-- 376,047 -- 

صندوق إتش إس بي سي 

 المتوازن لألصول المتنوعة

 39,767,482 -- 17,499,767 المبالغ م2020

 1,605,748 -- 801,696 الوحدات 

 17,759,343 24,174,193 -- المبالغ م 2019

 الوحدات   
-- 1,207,477 804,052 

صندوق إتش إس بي سي 

 المتنامي لألصول المتنوعة

 31,756,924 -- 10,321,309 المبالغ م2020

 1,282,295 -- 461,448 الوحدات 

 18,130,304 16,934,494 -- المبالغ م 2019

 820,847 845,059 -- الوحدات  

 

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

 

 إدارة المخاطر المالية . 15
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 

 مخاطر االئتمان؛ -

 مخاطر السيولة؛ و -

 مخاطر السوق. -

 

وإجراءات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى  يعرض هذا اإليضاح معلومات حول أهداف وسياسات 

 إدارة رأس مال الصندوق.

 

 إطار إدارة المخاطر

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

 االستثمارية للصندوق من األسهم المدرجة. 

 

ستثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف الصندوق االستثمارية. تقوم لجنة تم منح مدير ا

االستثمار للصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فيها المحفظة  

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

 األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 15

 
 مخاطر االئتمان

 

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

 الصندوق لخسارة مالية. 

 

  يأخذ ، يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي والذمم المدينة. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر

 .المرموقة االئتماني التصنيف وكاالت من الخارجية االئتمانية التصنيفات االعتبار في الصندوق

 

 

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن 

 التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

 

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

 الصندوق.

 

قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية. "مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء  

 ها تعاقديًا.بالتزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق علي

 

بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا، يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان 

 تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية. 

 

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

 

 31كما في 
 م2020ديسمبر 

 31كما في  
 م 2019ديسمبر 

 9,582,334  10,132,098 كنقد لدى البن

 4,865,453  4,785,184 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 14,447,787  14,917,282 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 

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

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

 إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى. 

 

 جودة االئتمانتحليل 

 

( A2و   2019:A1)A3و  A1يتم االحتفاظ بالنقد للصندوق لدى البنك السعودي البريطاني وبنك البالد ذات التصنيف 

 على التوالي استناداً إلى تصنيفات وكالة موديز. 

 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

المدينة هي قصيرة األجل بطبيعتها وذات تعرض محدود لمخاطر االئتمان. األدوات المالية مثل النقد وما في حكمه والذمم 

 بالتالي لم يتم تكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة في هذه القوائم المالية.

 

  



 

18 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .15
 

 مخاطر السيولة

 

بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء 

 تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى.

 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر 

 أنه يُسمح للصندوق باالقتراض لتلبية طلبات االسترداد. يتم اعتبار السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. إال

األوراق المالية الخاصة بالصندوق على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنها جميعها مدرجة. يراقب مدير الصندوق 

 مات قد تنشأ.متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزا

 

 مخاطر السوق

 

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

 األسهم على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.

 

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

إدارة مخاطر السوق في الوقا المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز 

 السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

 

 مخاطر العمالت

 

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

الصندوق غير معرض لمخاطر العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات بالعملة المحلية. تم إدراج مخاطر االستثمار 

. ال www.hsbcsaudi.comلى الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة ع

 تعتبر الشروط واألحكام جزًء من القوائم المالية. 

 

 مخاطر أسعار األسهم

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

 

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

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

 

 تحليل الحساسية

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

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

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

 

 م 2019ديسمبر  31كما في   م2020ديسمبر  31كما في  

      
صافي األرباح / )الخسائر( من االستثمارات 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 +5٪ 15,133,450   +5٪ 15,547,572 

- 5٪ (15,133,450)  -  5 ٪ (15,547,572 ) 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .16

 
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم 

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم 

 إما: 

 

 موجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئيسي لل •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات •
 
يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار 

مالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاف  لتقديم معلومات عن السوق على أنها سوق نشطة إذا كانا معا

األسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا السعر 

 يقارب بشكل معقول سعر التخارج.
 

الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة  في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن 

للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل 

تحويل بين مستويات القيمة التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.  يقوم الصندوق بإثبات ال

 العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
 

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:
 

: مدخالت تمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة 1المستوى  •

 ول إليها في تاريخ القياس؛يمكن للمنشأة الوص

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

 أو االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و

 : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.3المستوى  •

 

 األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  -الهرمي للقيمة العادلة  التسلسل

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة 

 العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. 

 

 م 2020ديسمبر   31كما في   

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

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل  

 302,669,003 الربح أو الخسارة  

 

302,669,003   --   --  302,669,003 

          

 302,669,003  --   --   302,669,003  302,669,003 اإلجمالي 

 

 

 م2019ديسمبر  31كما في   

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

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل  

 310,951,436 الربح أو الخسارة  

 

302,058,720  8,892,716  --  310,951,436 

          

 310,951,436 اإلجمالي 

 

302,058,720  

8,892,71

6  --  310,951,436 
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 ندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية ص

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(  .16
 

السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  خالل 

 الربح أو الخسارة. 

 

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل الذمم المدينة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية تقارب قيمتها 

 عادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى. الدفترية القيمة ال

 

 آخر يوم تقييم  .17
 

م( وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا اليوم 2019ديسمبر    31م:  2019م )2020ديسمبر    31آخر يوم تقييم للسنة كان  

ً للمعايير الدولية  لاير سعودي(. إن صافي 22.09م: 2019لاير سعودي للوحدة ) 24.77بلغا  قيمة الموجودات وفقا

 لاير سعودي(.  22.09م:  2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 24.77م بلغ 2020ديسمبر  31للتقرير المالي للوحدة في  

 

   19 –كوفيد   .18
 

 العدوى" من لثةتعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثا 19 -ال تزال جائحة كوفيد

 على الرغم من أنها كانا قد سيطرت سابقا على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود

 التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنا حكومة المملكة العربية على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد

 ن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غير المسبوقةالسعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآل

واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف  19 -والفعالة التي اتخذتها الحكومة.وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد

  .للعامةالحكومات في جميع أنحاء العالم. كما اعتمدت الحكومة عدد من اللقاحات و بدأت بتوفيرها 

 

، والتي يمكن 19-ال يزال مدير الصندوق على دراية بكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد

واصل مدير الصندوق مراقبة الوضع المستمر عن كثب على الرغم من أن الوباء يالشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقا. 

 . م2020الل عام لم يكن له تأثير كبير على األداء المالي للصندوق خ

 

 األحداث الالحقة .19
  
 

بعض التعديالت على الئحة صناديق االستثمار والمصطلحات المحددة   م2021مارس  1السوق المالية في   هيئة أصدرت

. ويعمل مدير م2021مايو  1المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية. يبدأ سريان هذه التعديالت اعتباًرا من 

 . للصندوق المالية القوائمهذه التعديالت، إن وجد، على  تأثيرالصندوق حاليًا على تقييم  

 

 يكن هناك أي أحداث الحقة أخرى بعد تاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت على/أو إفصاح في القوائم المالية.  لم
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 م(.2021 أبريل 7هـ )الموافق  1442 شعبان 25تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 

 


