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 إدارية معلومات .أ

 

 

المتنوعة لألصول المتوازن سي بي إس إتش صندوق  
(HSBC Multi-Assets Balanced Fund)       

 

 الصندوق اسم

 

  الصندوق مدير 

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة

 (المروج حي) العليا شارع ،7267 سي بي إس إتش مبنى
  ،2255-12283 الرياض
 السعودية العربية المملكة

 920022688 الموحد الرقم
 +966112992385 فاكس

 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع

 اسمه

 عنوانه

 (وجد إن) الباطن من الصندوق مدير 

 اسمه يوجد ال

 عنوانه

 (وجد إن) االستثمار مستشار 

 اسمه يوجد ال

 عنوانه
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 بالنسبة) الصندوق مستندات أو( العام للصندوق بالنسبة) المعلومات ومذكرة وأحكام شروط على حدثت تغييرات أي .ب

 الفترة لخال( الخاص للصندوق

 التغييرات التالية : 2018حدث في النصف االول من عام 

 ضافة ضريبة القيمة المضافة لتشمل مقابل رسوم الخدمات المقدمة للصناديقا. 

 تعيين شركة البالد المالية أمين حفظ مستقل. 

 لتزام تم تحديث شروط وأحكام الصندوق وإصدار مذكرة المعلومات وملخص المعلومات " المستندات " لال

 .بمتطلبات الئحة االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية
 

 الفترة خالل االستثمار أنشطة .ج
، في مجال صناديق المرابحة وصندوق الصكوك، تعرض صندوق إتش إس بي سي 2018خالل النصف األول من العام 

ي للمرابحة باللاير السعودي وصندوق المتوازن لألصول المتنوعة )الصندوق( إلى االستثمار في صندوق إتش إس بي س

إتش إس بي سي للصكوك؛ بينما في مجال صناديق األسهم، استثمر الصندوق بشكل رئيسي في صندوق إتش إس بي سي 

ي ألسهم الشركات المرن لألسهم السعودية وصندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية وصندوق إتش إس بي س

السعودية وصندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية وصندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة 

وصندوق إتش إس بي سي المرن ألسهم الصين والهند. إضافة إلى ذلك، وفي نهاية الفترة، استثمر الصندوق أيضا نسبة 

 تقريبا في أسهم مصرف الراجحي. .  4%

 

 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن رتقري .د
. وسجل 2018سجلت الصناديق المشتركة األساسية التي يملكها الصندوق أداًء متبايًنا خالل النصف األول من العام 

حتى تاريخه )كما في نهاية يونيو  %4.87صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة عائًدا إيجابيا بنسبة 

. بالنسبة للصناديق المشتركة %5.86بالعائد الذي حققه المؤشر االسترشادي والذي بلغت نسبته  ( مقارنة2018

، أكثر صندوقين مشتركين )من حيث األداء اإليجابي حتى 2018األساسية المملوكة في الصندوق كما في نهاية يونيو 

ي سي ألسهم الشركات السعودية وإتش إس بي تاريخه( ساهما في تحقيق أداًء إيجابًيا للصندوق كانا صندوقي إتش إس ب

سي المرن لألسهم السعودية.  وخالل النصف األول من العام، حقق صندوقي إتش إس بي سي ألسهم الشركات السعودية 

 على التوالي.  %15.68و  %17.56وإتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية عائًدا بنسبة 

 

 لفترةا خالل التقويم أو التسعير في خطأ أي .ه
 يوجد ال

 

 أنشطة بشأن كافية معلومات على ومبني مدروس قرار اتخاذ من الوحدات مالكي تمكن أن شأنها من أخرى معلومة أي .و
 الفترة خالل الصندوق

 المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام وشروط التقرير هذا في ذكره تم ما غير الصندوق عن أخرى معلومات يوجد ال
 األخرى المستندات وجميع واألحكام الشروط قراءة على الحرص المستثمر وعلى بالصندوق، اصةالخ المالية والقوائم
 اتخاذ قبل القانوني المستشار أو/و الضرائب مستشار أو/و االستثماري المستشار من المشورة أخذ أو/و بالصندوق الخاصة

 .استثماري قرار أي
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 يستثمر الصندوق كان إذا) الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه دوقالصن على المحتسبة اإلدارة رسوم نسبة .ز

 (أخرى استثمار صناديق في كبير بشكل

مالرسو  الصناديق                

الدولية األسهم صناديق    

الخليجية لألسهم سي بي إس إتش صندوق     2.30%              

المرن والهند الصين ألسهم يس بي إس إتش صندوق     2.30%              

شئةالنا العالمية األسواق ألسهم سي بي إس إتش صندوق     2.30%              

العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق   1.55%             

المحلية األسهم صناديق    

السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق  1.70%             

السعودية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  1.70%             

المرابحات صناديق    

السعودي باللاير للمرابحة سي بي إس إتش صندوق   0.45%             

األخرى دولية صناديق      

للصكوك سي بي إس إتش صندوق  1.00%              

 

 ةالفتر خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي .ح
 يوجد ال
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 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة  
 (صندوق مشترك مفتوح)

 المدار من قبل إتش إس بي سي العربیة السعودیة
 القوائم المالیة األولیة المختصرة

م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح)

 (غیر مراجعة) قائمة المركز المالي األولیة
 (لایر سعودي) 

 
  

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 

 ینایر ۱
 م۲۰۱۷

 
     

     الموجودات
 ۲٬۷٤٥٬۲۱٥ ٦٥۱٬٥۲٦ ٤٬۱۹٤٬۳٤٤ ۱۰ نقد وما في حكمھ

 ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦ ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳ ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷ ۱۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۲۹۹٬۹۲۸ ۳۲٤٬۹۲۲ ۳٤۹٬۹۱٦  ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 ۳۰۰٬۷٤٥٬۰۲۹ ۳۲۱٬٥۷٥٬٤٥۱ ۳٤۰٬٤۸۳٬۷٦۷  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ۱٬٦۰۱٬٥۸٦ ۷۳۲٬۸۹٤ ۲٥۳٬۳۷٤ ۱٤ مصروفات مستحقة
 ۱٬٦۰۱٬٥۸٦ ۷۳۲٬۸۹٤ ۲٥۳٬۳۷٤  إجمالي المطلوبات

     
 ۲۹۹٬۱٤۳٬٤٤۳ ۳۲۰٬۸٤۲٬٥٥۷ ۳٤۰٬۲۳۰٬۳۹۳  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

     
 ۱۹٬۷۸٦٬۱۳۰ ۱۹٬۹۲۳٬٦٦٤ ۲۰٬۱٤٦٬۸۷۷  وحدات مصدرة (بالعدد)

     
وفقًا للمعاییر  -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

 ۱٥٫۱۲ ۱٦٫۱۰ ۱٦٫۸۹ ۱۷ الدولیة للتقریر المالي

     
 ۱٥٫۱۲ ۱٦٫۱۰ ۱٦٫۸۹ ۱۷ وفقًا للتداول  -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

     
     

 
 

 ) جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.۲۱) إلى (۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 

تم توقیع القوائم المالیة األولیة المختصرة واإلفصاحات المرفقة في التقریر بالنیابة عن مجلس إدارة الصندوق وفقًا لالعتماد 
 الصادر:

 
 
 
 

                                                                                     
 تشیستي كي موینودین   ثاقب مسعود

رئیس القسم المالي                                           رئیس قسم االستثمارات  
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 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)قائمة الدخل الشامل األولیة 
 (لایر سعودي) 

 
 لفترة الستة أشھر   

 یونیو  ۳۰المنتھیة في  
  

 إیضاح
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸

    
    إیرادات االستثمار

األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو صافي 
 الخسارة

۱۲ 
۱٥٬۲٤۲٬۲٤۸ ۱٥٬٥٤۱٬۲۸۹ 

 ۷۳۷٬۱۱٤ ۱٬۱۱۷٬۲۲٥  دخل توزیعات أرباح
 ۱٦٬۲۷۸٬٤۰۳ ۱٦٬۳٥۹٬٤۷۳  إجمالي اإلیرادات

    
    المصروفات
 ٦٥۱٬۲۰۷ ۷٦۱٬۹۰۷ ۱٤ أتعاب إدارة

 ۱۱٬۸٦۹ ۱۰٬۷۹۲  خسارة صرف عمالت أجنبیة، صافي
 ٦٦۳٬۰۷٦ ۷۷۲٬٦۹۹  إجمالي المصروفات

    
 ۱٥٬٦۱٥٬۳۲۷ ۱٥٬٥۸٦٬۷۷٤  صافي ربح الفترة

    
 -- --  اآلخر الشامل الدخل

    
 ۱٥٬٦۱٥٬۳۲۷ ۱٥٬٥۸٦٬۷۷٤  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    
    
    
    

 ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.) جزًء ال یتجزأ من ۲۱) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 

 
 

تم توقیع القوائم المالیة األولیة المختصرة واإلفصاحات المرفقة في التقریر بالنیابة عن مجلس إدارة الصندوق وفقًا لالعتماد 
 الصادر:

 
 
 
 

                                                                                    
 تشیستي كي موینودین   ثاقب مسعود

رئیس القسم المالي                                           رئیس قسم االستثمارات  
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 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

  العائدة لمالكي الوحدات األولیة (حقوق الملكیة) في صافي الموجودات األولیة قائمة التغیرات
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 

 م۲۰۱۸ 
 

 م ۲۰۱۷
 

 
العائدة لمالكي الوحدات في  (حقوق الملكیة) صافي قیمة الموجودات

 بدایة الفترة
 ۳۲۰٬۸٤۲٬٥٥۷ ۲۹۹٬۱٤۳٬٤٤۳ 

    
 ۱٥٬٦۱٥٬۳۲۷ ۱٥٬٥۸٦٬۷۷٤  صافي ربح الفترة

    
    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 ۳۳٬۹۷۹٬۱۰۹ ٤٤٬٤٥۸٬۷۷۸  إصدار وحدات خالل الفترة
 )۳۱٬٤۲٤٬۲٥۰( )٤۰٬٦٥۷٬۷۱٦(   استرداد وحدات خالل الفترة

 ۲٬٥٥٤٬۸٥۹ ۳٬۸۰۱٬۰٦۲  صافي االشتراكات من قبل مالكي الوحدات
    

العائدة لمالكي الوحدات كما في  (حقوق الملكیة) صافي الموجودات
 یونیو ۳۰

 ۳٤۰٬۲۳۰٬۳۹۳ ۳۱۷٬۳۱۳٬٦۲۹ 

 
 معامالت الوحدات

 
 یونیو: ۳۰فیما یلي ملخًصا لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في 

 
      
  م ۲۰۱۷ م۲۰۱۸   
    
  (بالعدد)   
      
  ۱۹٬۷۸٦٬۱۳۰ ۱۹٬۹۲۳٬٦٦٤  الوحدات في بدایة الفترة 
      
  ۲٬۱۹٤٬۸٥٦ ۲٬٦۸۷٬۰۲۲  وحدات مصدرة خالل الفترة 
  )۲٬۰۳۱٬۱٦۷( )۲٬٤٦۳٬۸۰۹(  وحدات مستردة خالل الفترة 
  ۱٦۳٬٦۸۹ ۲۲۳٬۲۱۳  صافي الزیادة في الوحدات 
      
  ۱۹٬۹٤۹٬۸۱۹ ۲۰٬۱٤٦٬۸۷۷  الوحدات كما في نھایة الفترة 
      

 
 
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.) ۲۱) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة) قائمة التدفقات النقدیة األولیة
 (لایر سعودي) 

 
 

 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في  
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
   
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۱٥٬٦۱٥٬۳۲۷ ۱٥٬٥۸٦٬۷۷٤ صافي ربح الفترة

   
   مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة الخسارة/الربح تسویات لمطابقة صافي

   
محققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  أرباح) غیر(/ خسائر  

 الخسارة
۲٬۹٤٦٬٤۳۹ )۷٬۹۲٦٬۹۲٤( 

 ۱۸٬٥۳۳٬۲۱۳  ۷٬٦۸۸٬٤۰۳ 
   صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 )۸٬٥۲۲٬۳۹٥( )۱۸٬۲۸٦٬۹٤۳( استثمارات
 )۱٬٦٥۳٬۲٥۱( )۲٤٬۹۹٤( ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 )۸۷٥٬۰٥۰( )٤۷۹٬٥۲۰( مستحقةمصروفات 
 )۳٬۳٦۲٬۲۹۳( )۲٥۸٬۲٤٤( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

   
   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۳۳٬۹۷۹٬۱۰۹ ٤٤٬٤٥۸٬۷۷۸ المتحصل من الوحدات المباعة
 )۳۱٬٤۲٤٬۲٥۰( )٤۰٬٦٥۷٬۷۱٦( قیمة الوحدات المستردة
 ۲٬٥٥٤٬۸٥۹ ۳٬۸۰۱٬۰٦۲ األنشطة التمویلیة صافي النقد الناتج من

   
 )۸۰۷٬٤۳٤( ۳٬٥٤۲٬۸۱۸ الزیادة/(النقص) في النقد وما في حكمھ

   
 ۲٬۷٤٥٬۲۱٥ ٦٥۱٬٥۲٦ الرصید في بدایة الفترة

   
 ۱٬۹۳۷٬۷۸۱ ٤٬۱۹٤٬۳٤٤ الرصید في نھایة الفترة

   
   

 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.) جزًء ال ۲۱) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٥ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 عام ۱
 

صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار أنشئ بموجب اتفاقیة بین إتش 
ي رأس تحقیق نمو فإس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین (مالكي الوحدات). یھدف الصندوق إلى 

المال على المدى الطویل والضروري للحفاظ على رأس المال. یقوم مدیر الصندوق بتخصیص رأس المال في األوراق 
المالیة المتوافقة مع الشریعة االسالمیة مثل معامالت المرابحة والصكوك واألسھم سواء بشكل مباشر أو من خالل صنادیق 

 إدارتھا لتحقیق ھدف المحفظة. مشتركة أو حسابات اختیاریة تتم
 

یُدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل كإداري للصندوق. كما تعمل شركة البالد المالیة كأمین حفظ الصندوق. 
 یعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وینعكس ذلك على سعر الوحدة.

 
 السلطة التنظیمیة ۲

 
یتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") والتي تفّصل متطلبات جمیع صنادیق االستثمار العاملة 

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳داخل المملكة العربیة السعودیة والتي صدرت عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
م) ("الالئحة المعدلة"). یرى مدیر الصندوق ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق: ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م). تم تعدیل الالئحة في ۲۰۰٦

 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۸صفر  ٦بأن الالئحة المعدلة كانت ساریة منذ 
 

م، قام مدیر الصندوق ببعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. یتعلق أبرز ۲۰۱۸یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 ۱٥ر في الشروط واألحكام بتغیر أمین الحفظ. تم تحدیث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتھا ھیئة السوق المالیة بتاریخ تغیی

 م).۲۰۱۸ أبریل ۱ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب 
 

 االشتراك/ االسترداد (یوم التعامل ویوم التقییم) ۳
 

یمة االثنین والخمیس ("یوم التعامل"). یتم تحدید قالصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات مرتین في األسبوع یومي 
محفظة الصندوق یومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع ("یوم التقییم"). یتم تحدید صافي قیمة موجودات الصندوق 
بغرض بیع وشراء الوحدات بتقسیم صافي قیمة الموجودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) 

 إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في یوم التقییم.على 
 

 أسس اإلعداد ٤
 

"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة  ۳٤یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 
العربیة السعودیة ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام 

 ات. الصندوق ومذكرة المعلوم
 

ال تتضمن القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم 
ینایر  ۱م. قام الصندوق اعتباراً من ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱قراءتھا جنبًا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للصندوق كما في 

اإلیرادات من العقود  ۱٥الدولي للتقریر المالي والمعیار األدوات المالیة  ۹الدولي للتقریر المالي م بتطبیق المعیار ۲۰۱۸
 .۸مع العمالء والسیاسات المحاسبیة لتلك المعاییر الجدیدة المفصح عنھا في إیضاح رقم 

 
إعداد قوائمھ المالیة وفقًا لمعاییر م، كان الصندوق یقوم ب۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالنسبة لجمیع الفترات وحتى السنة المنتھیة في 

المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. إن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة لفترة 
لمالي ة للتقریر ام تعد القوائم المالیة األولي للصندوق والمعدة وفقًا للمعاییر الدولی۲۰۱۸یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في 

"تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". یوجد شرح عن كیفیة  ۱كما تم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
تأثیر تطبیق االنتقال إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي على المركز المالي واالداء المالي والتدفقات النقدیة للصندوق والذي 

 .۱۸عرض في إیضاح یتم 
 

  



 

٦ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 عملة العرض والنشاط  ٥
 

 األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یعتبر عملة النشاط الرئیسیة للصندوق.یتم عرض ھذه القوائم المالیة 
 

 أسس القیاس  ٦
 

 تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.
أجرى مدیر الصندوق تقییًما لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة لالستمرار في 
أعمالھ في المستقبل القریب. فضًال عن ذلك، ال یعلم مدیر الصندوق بأي شكوك جوھریة قد تثیر شًكا بالغًا بشأن قدرة 

 القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس استمراریة نشاط الصندوق. الصندوق على االستمرار. وعلیھ، یستمر إعداد 
 یتم عرض حسابات القوائم المالیة في قائمة المركز المالي وفقًا لسیولتھا.

 
 یتم عرض حسابات القوائم المالیة في قائمة المركز المالي وفقًا لسیولتھا.

 
 استخدام األحكام والتقدیرات ۷

 
القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي یتطلب استخدام بعض األحكام والتقدیرات إن إعداد ھذه 

واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي على المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمھا 
یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للصندوق. 

الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا ستكون 
 معقولة في ظل الظروف.

 
ستمر. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة بصورة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس م

 مستمرة. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ۸
 

فیما یلي السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة، تم تطبیق ھذه السیاسات 
ینایر  ۱خالف ذلك. وعندما تنطبق السیاسات فقط بعد أو قبل بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة، ما لم یذكر 

 .۱۸م، فقد تمت اإلشارة إلى ھذه السیاسات بالتحدید في إیضاح رقم ۲۰۱۸
 

 ترجمة العمالت األجنبیة
تم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك ی

 .المعامالت. ویتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة
 

یتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار التحویل 
 .في تاریخ التقریر
العمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة الترجمة في الربح أو الخسارة كصافي أرباح/(خسائر) صرف أجنبي،  یتم إثبات فروقات

باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي یتم إثباتھا كمكون من صافي 
 ادلة من خالل الربح أو الخسارة.األرباح/(الخسائر) من األدوات المالیة بالقیمة الع

 
 (حقوق الملكیة) صافي قیمة الموجودات 

 
لكل وحدة كما ھو مفصح عنھا في قائمة المركز المالي بتقسیم صافي  (حقوق الملكیة) یتم احتساب صافي قیمة الموجودات  

 موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نھایة الفترة.
 

 الوحداتاشتراك واسترداد 
 

ھ استالم للوحدة بیوم التقییم الذي یتم فی (حقوق الملكیة)یتم تسجیل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قیمة الموجودات
 طلبات االشتراك واالسترداد.



 

۷ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۸
 

 النقد وما في حكمھ
خ ثالثة أشھر أو أقل من تارییتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى البنوك وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق 

االقتناء والتي تخض������ع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم اس������تخدامھا من قبل الص������ندوق عند إدارة 
 االلتزامات قصیرة األجل، بخالف الضمانات النقدیة المقدمة فیما یخص معامالت قروض األوراق المالیة والمشتقات.

 
 الوحدات المستردة

 د الوحدات المستردة كأدوات حقوق الملكیة حیث أنھا تلبي بعض الضوابط المشددة.  تتضمن ھذه الضوابط ما یلي:تع

 إن الوحدات المستردة یجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبیة في صافي الموجودات؛ -
 الفئة مماثلة؛إن الوحدات المستردة یجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما یجب أن تكون خصائص  -

ال یجب أن یكون ھناك أي التزامات تعاقدیة لتسلیم النقد أو أي موجودات مالیة أخرى بخالف االلتزام الذي یكون على  -
 الُمصدر إلعادة الشراء؛

إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرھا یجب أن تستند بشكل جوھري إلى ربح أو خسارة 
لُمصدر.ا  

 
 محاسبة تاریخ التداول

 
یتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء الموجودات المالیة وبیعھا بتاریخ التداول، أي التاریخ 

یعھا ھي بالذي یتعھد فیھ الصندوق بشراء الموجودات أو بیعھا. العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء الموجودات المالیة أو 
 العملیات التي تتطلب أن یتم تسلیم تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا اللوائح أو تلك المتعارف علیھا في السوق.
 

 تحقق اإلیرادات
 

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

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع التغیرات في القیمة العادلة المحققة یتضمن صافي الربح من االستثمارات 
وغیر المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت)، ولكن یستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزیعات األرباح ومصروفات 

 توزیعات األرباح على األوراق المالیة المباعة خالل فترة قصیرة األجل.
 

حساب صافي الربح / (الخسارة) المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طریقة یتم 
 المتوسط المرجح للتكلفة.

 
 دخل توزیعات أرباح

 
یة تاریخ ثبوت الحق باستالم تلك اإلیرادات. بالنسبة لألوراق المالب في قائمة الدخل الشاملویتم إثبات دخل توزیعات األرباح 

المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالیة غیر المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو 
صنفة ت األرباح من األوراق المالیة المالتاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات األرباح. یتم إثبات دخل توزیعا

 .قائمة الدخل الشاملبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في 
 

 أتعاب إدارة الصندوق   
 

أتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر المتفق علیھ مع مدیر الصندوق. یتم احتساب ھذه األتعاب في كل تاریخ تقییم بنسبة  
 سنویة من صافي قیمة موجودات الصندوق. ویتم تحمیل ھذه التكالیف على قائمة الدخل.مئویة 

 
 الزكاة وضریبة الدخل

 
بموجب النظام الحالي للضریبة المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق غیر مطالب بدفع أي ضریبة. تعد الزكاة 

 وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.وضریبة الدخل التزاًما على مالكي الوحدات 
 



 

۸ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي) 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۸
 

 الموجودات المالیة 
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسات المطبقة قبل 
 

 االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة
 

یتم تصنیف االستثمارات بأنھا "مقتناة بغرض المتاجرة" في حالة تم شراؤھا لغرض إعادة بیعھا على المدى القصیر, ویتم قید 
المقتناة بغرض المتاجرة مبدئیاً بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء زائد جمیع النفقات التي أنفقھا الصندوق بغرض االستثمارات 

اء نشراء األوارق المالیة، وبعد قیدھا مبدئیاً یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، ویتم قید األرباح أو الخسائر الناجمة في قائمة الدخل باستث
الذي یظھر بشكل منفصل في قائمة الدخل, ویتم تحدید األرباح أو الخسائر المحققة تحت التصرف دخل توزیعات األرباح و

 واألرباح أو الخسائر غیر المحققة على أساس متوسط التكلفة.
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة بعد 
 

 اإلثبات والقیاس األولي
العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو التاریخ  یتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة

الذي یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في 
 التاریخ الذي نشأت فیھ.

 
من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة مع إثبات تكالیف المعاملة یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

في قائمة الدخل الشامل. یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة التي لیست بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة 
 العادلة زائدًا تكالیف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائھا أو إصدارھا.

 
 الموجودات المالیة 

 
 التصنیف

تص�����نف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاس�����ھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا اس���توفت كال الش���رطین أدناه وال یتم تخص���یص���ھا بالقیمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة: 

 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  -
تنشأ الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ  -

 والفائدة على أصل المبلغ القائم. 
 

یتم قیاس االس��تثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر إذا اس��توفت كال الش��رطین أدناه 
 تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  وال یتم

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع  -
 موجودات مالیة، و 

ات ألص�����ل مدفوعتنش�����أ الش�����روط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط  -
 المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. 

 
عند االثبات األولي لالس��تثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للص��ندوق 
أن یختار بش����كل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ض����من الدخل الش����امل اآلخر. یتم ھذا الخیار على 

 أساس كل استثمار على حدة. 
 ت المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.یتم تصنیف جمیع الموجودا

 



 

۹ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۸

 
 تقییم نموذج األعمال 

 
یجري الص������ندوق تقییًما للھدف من نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات فیھ على مس������توى المحفظة ألن ذلك 

 یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال وتوفیر المعلومات لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما یلي: 

الس�یاس�ات واألھداف المحددة للمحفظة وتش�غیل ھذه الس�یاس�ات عملیاً. وبالتحدید، ما إذا كانت اس�تراتیجیة اإلدارة تركز  -
على اكتس����اب إیرادات عمولة تعاقدیة، والحفاظ على بیانات أس����عار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات المالیة مع 

 تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع الموجودات؛  مدة المطلوبات التي تمول ھذه الموجودات أو
 یتم تقییم طریقة أداء المحفظة ورفع تقریر بھا إلى مدیري الصندوق؛  -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ض������من نموذج األعمال) وكیفیة إدارة  -

 ھذه المخاطر. 
ما إذا كانت المكافآت تس������تند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدیة  -كیفیة مكافأة مدیري األعمال  -

 التعاقدیة المحصلة؛ و 
تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. إال  -

باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكلي لكیفیة تحقیق أھداف أن المعلومات حول نش������اط المبیعات ال تؤخذ 
 الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة. 

 
 إن الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي یتم تقییم أداءھا على أس����اس القیمة العادلة یتم قیاس����ھا

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنھ لم یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولم یتم االحتفاظ بھا 
 لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة. 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة 
 

لغرض ھ��ذا التقییم، یعّرف "أص��������ل المبلغ" على أن��ھ القیم��ة الع��ادل��ة للموجودات الم��الی��ة عن��د اإلثب��ات األولي. تعرف 
"العمولة/الفائدة" على أنھا المقابل المالي للقیمة الزمنیة للنقود وللمخاطر االئتمانیة المرتبطة بأص��ل المبلغ القائم خالل فترة 

اإلقراض األس���اس���یة األخرى (مخاطر الس���یولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك على أنھا محددة من الزمن ولمخاطر وتكالیف 
 ھامش ربح. 

 
عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألص����ل المبلغ والفائدة، یأخذ الص����ندوق باالعتبار الش����روط 

المالیة تتض���من ش���رط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر توقیت أو مبلغ التعاقدیة لألداة. وھذا یش���مل تقییم ما إذا كانت الموجودات 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، یأخذ الصندوق باالعتبار ما یلي: 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 خصائص الرافعة المالیة.  -
 شروط السداد والتمدید.  -
بات  - بدون حق الرجوع لترتی یة من موجودات محددة ( قد قات الن تدف بال ندوق  بة الص������ حد من مطال الش������روط التي ت

 الموجودات)؛ و 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.  -الخصائص التي تعدل األخذ باالعتبار القیمة الزمنیة للنقود  -

 
 ودات المالیة الموج

 
یحتفظ الصندوق بمحفظة االستثمارات ذات السعر الثابت على المدى الطویل والتي من خاللھا ال یوجد للصندوق أي خیار 
القتراح تعدیل س��عر الفائدة بتواریخ إعادة ض��بط دوریة. قرر الص��ندوق أن التدفقات النقدیة التعاقدیة لھذه االس��تثمارات ھي 

الخیار یمیز س���عر الفائدة بطریقة تأخذ باالعتبار القیمة الزمنیة للنقود، والمخاطر  فقط مدفوعات ألص���ل المبلغ والفائدة ألن
 االئتمانیة، ومخاطر وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم. 

 
 إعادة التصنیف 

عمالھ فیھا الص������ندوق بتغییر نموذج أ ال یتم إعادة تص������نیف الموجودات المالیة بعد إثباتھا األولي، إال في الفترة التي یقوم
  إلدارة الموجودات المالیة.



 

۱۰ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  ۸

 
 التوقف عن اإلثبات

 
یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو 

خاطر ومنافع ملكیة میع معند قیامھ بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل ج
الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي بموجبھا ال یقوم الصندوق بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة 

 الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على الموجودات المالیة.
 

ن القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على جزء عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بی
) المقابل المالي المستلم (بما في ذلك أي موجودات جدیدة ۱من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع ما یلي (

ثباتھ في الدخل الشامل اآلخر ) أي ربح أو خسارة متراكم تم إ۲یتم الحصول علیھا ناقًصا أي مطلوبات جدیدة مفترضة) و (
یتم اثباتھ في الربح أو الخسارة. بالنسبة للمعامالت التي ال یقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة 
الموجودات المالیة بشكل جوھري ویقوم باإلبقاء على السیطرة على الموجودات، یستمر الصندوق في إثبات الموجودات 

 تھ المستمرة التي تحدد بقدر تعرضھ للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.بقدر مشارك
 

 المقاصة
یتم إجراء مقاص��ة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الص��افي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود 

یعتزم الصندوق تسویتھا على أساس الصافي أو حق نظامي حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما 
 بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.

یتم عرض اإلیرادات والمص����روفات على أس����اس الص����افي فقط عندما یتم الس����ماح بذلك بموجب المعاییر الدولیة للتقریر 
 تداول الصندوق.  المالي أو لألرباح والخسائر الناتجة عن الصندوق لمعامالت مماثلة مثل نشاط

 
 قیاس القیمة العادلة 

"القیمة العادلة" ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین 
ألكثر االمش��اركین في الس��وق بتاریخ القیاس في الس��وق الرئیس��یة لألص��ل أو االلتزام أو في غیر الس��وق الرئیس��یة، الس��وق 

مالءمة لألص������ل أو االلتزام التي من خاللھا یكون متاًحا للص������ندوق في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس 
 مخاطر عدم األداء.

ستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم اعتبار  یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة با
على أنھا س�����وق نش�����طة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقدیم معلومات عن  الس�����وق

األسعار على أساس مستمر. یقوم الصندوق بقیاس األداة المتداولة في السوق النشطة وفقًا لسعر متوسط ألن السعر یوفر 
 تقریبًا معقوالً لسعر التخارج. 

نش���طة، یس���تخدم الص���ندوق أس���الیب تقییم بحیث یتم تحقیق أقص���ى اس���تخدام للمدخالت القابلة  في حالة عدم وجود س���وق
للمالحظة ذات الص���لة وتقلیل اس���تخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أس���لوب التقییم المختار یتض���من جمیع العوامل 

 التي یأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة. 
الصندوق بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا یقوم 

 التغییر. 
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۹
 
 ۱ھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي یس���ري مفعولھا على الفترات الس���نویة التي تبدأ في أو بعد 

م مع الس���ماح بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الص���ندوق لم یقم بالتطبیق المبكر لھذه المعاییر الجدیدة أو التعدیالت ۲۰۱۹ینایر 
 یة حیث ال یوجد لھا تأثیر كبیر على القوائم المالیة للصندوق. عند إعداد ھذه القوائم المال

 
  



 

۱۱ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 حكمھالنقد وما في  ۱۰

 
یتكون رص���ید النقد وما في حكمھ من النقد لدى البنوك ذات تص���نیفات ائتمانیة لدرجة االس���تثمار مص���نفة من قبل وكاالت 

 تصنیف دولیة.
 

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۱۱
 

 تتكون االستثمارات من مستویات القطاع أدناه كما في تاریخ التقریر:
 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱        م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

 البیان
 من %

 القیمة السوقیة التكلفة القیمة
 من %

 القیمة السوقیة التكلفة  القیمة
 من %

 القیمة السوقیة التكلفة القیمة
          
 وحدات في صنادیق فرعیة 

 (مدارة بواسطة مدیر الصندوق) 
       

صندوق إتش إس بي سي 
 ۸۸٬٥۱٤٬٥۸۳ ۸٥٬٦٦٦٬۲٥۷ ۲۹٫۷ ۹۹٬٥٤٦٬۳۳٥ ۹٥٬٥٥۲٬٥۷۷ ۳۱ ۱۰۸٬٤۱۹٬۱۸۷ ۱۰۳٬٦۸۷٬۰٤۷ ۳۲٫۲۷ للمرابحة بالریال السعودي 

صندوق إتش إس بي سي 
 ۳۹٬۱۱٤٬٤٦٦ ۲٦٬٥۸۲٬۸۱٦ ۱۳٫۱ ۱٥٬۳٤۱٬۰۲۰ ۱۰٬٥۳٦٬۰۰۹ ٤٫۸ ٥۱٬۰۲٥٬۹۲۰ ٤۰٬۹۸٦٬۰۰۹ ۱٥٫۱۹ المرن لألسھم السعودیة

إتش إس بي سي  صندوق
 ٤۹٬٥۹۱٬٤۷۸ ٤۹٬۹۸۸٬۰۰۳ ۱٦٫۷ ٤۸٬۹۹٥٬٦۲۸ ٤۹٬۹۸۸٬۰۰۳ ۱٥٫۳ ٤۸٬٤٤۰٬۷٦۹ ٤۹٬۹۸۸٬۰۰۳ ۱٤٫٤۲ للصكوك

صندوق إتش إس بي سي 
 -- -- -- ۱۳٬۲۸۳٬۹٤۱ ۱۳٬٤۱٤٬۹۱٦ ٤٫۱ ٤٥٬٤۳۲٬٤۹۸ ٤۱٬۲٥٦٬۰٤۲ ۱۳٫٥۲ ألسھم الشركات السعودیة

صندوق إتش إس بي سي 
 ۳٤٬٦٦۸٬٦۸٤ ۲٥٬۷٤۷٬۸۷۱ ۱۱٫٦ ٦۳٬۹٦۷٬۱۱۰ ٤٦٬۳٤٥٬٦۹۱ ۲۰ ۳۸٬۸۰٥٬٤۹٤ ۲۷٬۸٦۰٬۰۰٦ ۱۱٫٥٥ لمؤشر األسھم العالمیة

صندوق إتش إس بي سي 
ألسھم األسواق العالمیة 

 الناشئة
۳٫٥٤ ۱۰٬۰۰۳٬۷۲۹ ۱۱٬۸۹۸٬۲۳٥ ۸٫۱ ۲۰٬۸۱۰٬۱٤۰ ۲٥٬۸۸٤٬۰۸۹ ۷٫۷ ۲٥٬٤۸۰٬۲٥۲ ۲۲٬٦٥٤٬۲۲۰ 

صندوق إتش إس بي سي 
 ۲۹٬٤٥٤٬۰٦۸ ۱۸٬۰٥٦٬٥۱۸ ۹٫۹ ۲۹٬٥۰٤٬۳۸٦ ۱۸٬۰٥٦٬٥۱۸ ۹٫۲ ۱۱٬۳٥۳٬۹٥۸ ٦٬۲۳٤٬٥٥۹ ۳٫۳۸ لألسھم الخلیجیة

صندوق إتش إس بي سي 
 ۲٦٬۷٤۱٬۱۱۲ ۲۳٬٥۷٦٬۸۰۱ ۹٫۰ ۱۳٬۲٦۱٬۸۲۰ ۱۳٬۲۳۳٬۳٤۸ ٤٫۱ ٦٬۰۳٦٬۷۷۲ ٦٬۲۰۸٬۷٥۰ ۱٫۸۰ لألسھم الصین والھند المرن 

          
 ۲۹۰٬۷۳۸٬٦۱۱ ۲٥٥٬۰۹۸٬٥۱۸ ۹۷٫۷ ۳۰۹٬۷۸٤٬۳۲۹ ۲٦۷٬۹۳۷٬۲۰۲ ۹٦٫٦ ۳۲۱٬٤۱۲٬۸۳۳ ۲۸٦٬۲۲٤٬۱٤٥ ۹٥٫٦۷ اإلجمالي 

          
          ألسھم
 -- -- -- ۱۰٬۸۱٤٬٦۷٤ ۱۱٬۰۲۱٬٤۳۳ ۳٫٤ ۱٤٬٥۲٦٬٦۷٤ ۱۱٬۰۲۱٬٤۳۳ ٤٫۳۳ البنوك

 ٦٬۹٦۱٬۲۷٥ ٦٬۹٤٤٬۱۲٥ ۲٫۳ -- -- -- --- -- -- خدمات تجاریة ومھنیة
          

 ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦ ۲٦۲٬۰٤۲٬٦٤۳ ۱۰۰ ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳ ۲۷۸٬۹٥۸٬٦۳٥ ۱۰۰٫۰۰ ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷ ۲۹۷٬۲٤٥٬٥۷۸ ۱۰۰٫۰۰ اإلجمالي
          

 
  صافي الربح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۱۲

 م  ۲۰۱۷ م  ۲۰۱۸ 
   

 ۷٬٦۱٤٬۳٦٥ ۱۸٬۱۸۸٬٦۸۷ أرباح محققة للفترة
 ۷٬۹۲٦٬۹۲٤ )۲٬۹٤٦٬٤۳۹( (خسائر)/ أرباح غیر محققة للفترة

 ۱٥٬٥٤۱٬۲۸۹ ۱٥٬۲٤۲٬۲٤۸ اإلجمالي
   

 
یتم احتساب األرباح المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استنادًا على متوسط تكلفة  

 األوراق المالیة.
 



 

۱۲ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 مصروفات مستحقة ۱۳

 
تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة لمدیر الصندوق (بما فیھا ضریبة القیمة المضافة) واالستردادات 

 لایر سعودي). ۷۱۸٬۷۱۲م: ۲۰۱۷لایر سعودي (یونیو  ۹۹٬۸٥۷المستحقة بمبلغ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۱٤
 

یتم اعتبار األطراف على أنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 
والتشغیلیة. عند تقییم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل یوجھ االنتباه التأثیر الھام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالیة 

 إلى جوھر العالقة ولیس مجرد الشكل القانوني.
  

تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في إتش إس بي سي العربیة السعودیة (مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وإداري 
 الصندوق) وشركة البالد المالیة (أمین حفظ الصندوق) والبنك السعودي البریطاني ("ساب") (المساھم الرئیسي لمدیر الصندوق). 

 
تیادي ألنشطتھ مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط یتعامل الصندوق خالل السیاق االع

المنصوص علیھا في اللوائح الصادرة عن ھیئة السوق المالیة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق علیھا بین 
 الطرفین ویتم اعتمادھا من قبل مدیر الصندوق.

 
من صافي قیمة الموجودات  ٪۰٫٤٥بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم أتعاب اإلدارة وفقًا لنسبة تبلغ یقوم مدیر الصندوق 

من صافي قیمة الموجودات).  كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق یتم إدراجھا ضمن  ٪۰٫٤٥م: ۲۰۱۷(
اإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظیمیة والمؤشرات أتعاب اإلدارة بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر أتعاب الحفظ و

 وغیرھا.
في القوائم المالیة للصندوق كاستثمار للصندوق ویتم خصمھا دوًما من رسوم  ٪۲ال یتم إدراج رسوم االشتراك حتى 

 االشتراك. ال یقوم الصندوق بتحمیل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.
 

المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تمت ھذه المعامالت أبرم الصندوق خالل الفترة 
على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق. یتم اعتماد جمیع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة 

 الصندوق.
 
 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 مبلغ المعاملة
 دائن الفترةخالل 

    
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  

إتش إس بي سي 
العربیة السعودیة 
 (مدیر الصندوق)

 ۲۳٬۷۳۲ ۱٥۳٬٥۱۷ ٦٥۱٬۲۰۷ ۷٦۱٬۹۰۷ أتعاب إدارة الصندوق

 -- -- -- -- مصروفات تطھیر

 ٦٥۱٬٥۲٦ ٤٬۱۹٤٬۳٤٤ -- -- نقد وما في حكمھ (مساھم) ساب
مجلس إدارة 

 الصندوق
مجلس مكافآت أعضاء 

     اإلدارة
تم تحمیل وسداد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمصروفات األخرى خالل الفترة بواسطة إتش إس بي سي العربیة 

 ("مدیر الصندوق").السعودیة 
 

یتم إیداع النقد وما في حكمھ في حساب جاري لدى البنك السعودي البریطاني (ساب) باسم مدیر الصندوق (إتش إس بي 
 العربیة السعودیة). ال توجد فوائد مستحقة على ھذا الرصید.سي 

 
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۲۱٫٤۱م، تضمنت محفظة االستثمارات للصندوق استثمارات بمبلغ ۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
ملیون لایر سعودي) في وحدات الصنادیق المشتركة التي تتم إدارتھا بواسطة مدیر  ۳۰۹٫۷۸م: ۲۰۱۷ دیسمبر
  وق. الصند



 

۱۳ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 إدارة المخاطر المالیة ۱٥
 

 لألدوات المالیة:یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ 
 مخاطر االئتمان؛ -
 و مخاطر السیولة؛ -
 مخاطر السوق؛  -

 
یعرض ھذا االیضاح معلومات حول أھداف وسیاسات وعملیات الصندوق بھدف قیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة 

 رأس مال الصندوق.
 

 إطار إدارة المخاطر 
یحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقًا الستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة االستثماریة  

 للصندوق من األسھم المدرجة. 
 

جلس إدارة متم منح مدیر استثمار الصندوق السلطة التقدیریة إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم 
الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزیعات الموجودات المستھدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فیھا المحفظة مختلفة عن 
توزیعات الموجودات المستھدفة، فإن مدیر استثمار الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشیًا مع األھداف 

 ود الزمنیة المقررة.المحددة ضمن الحد
 

 مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.

 
یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي. یسعى مدیر الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طریق 

 لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف أخرى ذات سمعة طیبة.مراقبة التعرض 
 

 یعرض الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي.
 

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

ینایر  ۱
 م۲۰۱۷

    
 ۲٬۷٤٥٬۲۱٥ ٦٥۱٬٥۲٦ ٤٬۱۹٤٬۳٤٤ نقد وما في حكمھ

 ۲۹۹٬۹۲۸ ۳۲٤٬۹۲۲ ۳٤۹٬۹۱٦ بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقاسة 
 ۲٬۰٤٥٬۱٤۳ ۹۷٦٬٤٤۸ ٤٬٥٤٤٬۲٦۰ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

    
ال یوجد لدى الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة رسمیة. یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة مخاطر االئتمان 

والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. یتم بشكل عام إدارة ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة 
 مخاطر االئتمان على أساس التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألطراف األخرى.

 
 مخاطر السیولة

ت امخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزام
 مرتبطة بمطلوبات مالیة.

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فھي تتعرض لمخاطر 
السیولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. إال أنھ یُسمح للصندوق باالقتراض لتلبیة طلبات االسترداد. یتم اعتبار 

خاصة بالصندوق على أنھ قابلة للتحقق بشكل سریع حیث أنھا جمیعھا مدرجة في أسواق األسھم الخلیجیة. األوراق المالیة ال
یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على أساس دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي التزامات قد 

 تنشأ.
  



 

۱٤ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۱٥

 
 مخاطر السوق

األجنبیة وأسعار األسھم على إیرادات مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت 
 الصندوق أو القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات المالیة.

 
إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أھداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق. 

تثمار وفقًا للسیاسات واالجراءات المحددة.  یتم مراقبة مراكز یتم إدارة مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدیر االس
 السوق الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق.

 
 مخاطر معدل العموالت الخاصة

 تنشأ مخاطر اسعار العموالت في السوق عن امكانیة تأثیر التغیرات في أسعار العموالت على القیمة العادلة أو التدفقات
 النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة. ال یتعرض الصندوق لمخاطر معدالت العمولة الخاصة.

 
 مخاطر أسعار األسھم

 مخاطر األسھم ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق.
 

م التأكد من األسعار المستقبلیة. یقوم مدیر الصندوق إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عد
 بإدارة ھذه المخاطر من خالل التنویع في محفظتھ االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي والتركیز القطاعي.

 
 تحلیل الحساسیة 

ل االنخفاض/االرتفاع المحتمیعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي األسھم المستردة نتیجة 
في تاریخ التقریر. تتم التقدیرات على أساس االستثمار الفردي. إن  %٥بشكل معقول في أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 

  ھذا التحلیل یفترض بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیداً مخاطر أسعار الفائدة وتحویل العمالت األجنبیة.

 م۲۰۱۷  م۲۰۱۸ 
صافي األرباح / (الخسائر) من االستثمارات       

المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 

 +٥% ۱٦٬۷۹٦٬۹۷٥+   ٥% ۱٥٬۷۰۷٬٤٦۰ 
- ٥% )۱٦٬۷۹٦٬۹۷( %٥ -  )٥۱٥٬۷۰۷٬٤٦۰( 

 مخاطر العمالت
ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة 

 األجنبیة. الصندوق غیر معرض لمخاطر العمالت حیث أن جمیع الموجودات والمطلوبات بالعملة المحلیة.
 

تم إدراج مخاطر االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق 
www.hsbcsaudi.com تعتبر الشروط واألحكام جزًء من ھذه القوائم المالیة.. ال 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱٦

 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین 

العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام أطراف متعاملة في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة 
 في إحدى الحاالت التالیة:

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

 تفضیًال متاحة للصندوق.یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر 
  



 

۱٥ 
 

 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱٦
 

تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة للصندوق من الموجودات المالیة 
المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة والنقد وما في 

 حكمھ. 
 

 العادلة التسلسل الھرمي للقیمة
التسلسل الھرمي التالي عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا باستخدام طرق التقییم  یستخدم الصندوق

 التالیة:
 

 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى 
 

: طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة بصورة ۲المستوى 
 مباشرة أو غیر مباشرة. 

 
: طرق تقییم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة وال تتم وفقاً لبیانات قابلة للمالحظة في ۳المستوى 

 السوق.
 

یعرض الجدول التالي األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة كما في تاریخ التقریر استناداً إلى التسلسل الھرمي للقیمة 
 العادلة:

 
 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 

استثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الربح 

 ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷ أو الخسارة 

 

۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷  --  --  ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷ 
          

 ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷  --  --  ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷  ۳۳٥٬۹۳۹٬٥۰۷ اإلجمالي
 

 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 

استثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الربح 

 ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳ أو الخسارة 

 

۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳  --  --  ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳ 
          

 ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳  --  --  ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳  ۳۲۰٬٥۹۹٬۰۰۳ اإلجمالي
 

 م ۲۰۱۷ینایر  ۱   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 

استثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الربح 

 ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦ أو الخسارة 

 

۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦  --  --  ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦ 
          

 ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦  --  --  ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦  ۲۹۷٬٦۹۹٬۸۸٦ اإلجمالي
 

 
 الل الفترة، لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.خ

 
أدوات مالیة أخرى مثل النقد وما في حكمھ والذمم المدینة األخرى. إن ھذه تعد موجودات مالیة ومطلوبات مالیة قصیرة 
 األجل التي تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى. 
 



 

۱٦ 
 

 
 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 

 (صندوق مشترك مفتوح) 
 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 

 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 آخر یوم تقییم ۱۷

 
م) وصافي قیمة موجودات التعامل في ھذا الیوم بلغت ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱۷م (۲۰۱۸یونیو  ۳۰آخر یوم تقییم للفترة كان 

لایر سعودي للوحدة). إن صافي قیمة الموجودات وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر  ۱٦٫۱۰م: ۲۰۱۷لایر سعودي للوحدة ( ۱٦٫۸۹
 لایر سعودي. ۱٦٫۸۹م بلغت ۲۰۱۸یونیو  ۳۰المالي للوحدة في 

 
 ر الماليتوضیح للتحول للمعاییر الدولیة للتقری ۱۸

 
 .، ھذه ھي البیانات المالیة للصندوق التي یتم إعدادھا وفقا للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي٤وكما ھو مبین في اإلیضاح رقم 

 
م وعند  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱عند إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  ۸تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح 

((تاریخ تحول الصندوق للمعاییر الدولیة للتقریر  ۲۰۱۷ینایر  ۱المركز المالي طبقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في  إعداد قائمة
 .۱۹كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  ۹المالي) باستثناء المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

 
اییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، والتي إن التحول المبادئ المحاسبیة المقبولة علیھا سابقا، أي المع

أصدرتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، أي تأثیر جوھري على المركز المالي 
 یتم حدات والتدفقات النقدیة. وبالتالي، الللصندوق والدخل الشامل وبیان التغیرات في صافي األصول المنسوبة إلى مالكي الو

إعداد بیان تسویة مستقل للتوفیق بین أرصدة الموازنة المالیة من المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمعاییر الدولیة للتقاریر 
 .المالیة

 
 تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ۱۹

 
 لیة: األدوات الما۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

م. وبناًء على ذلك قام الصندوق ۲۰۱۸ینایر  ۱"األدوات المالیة" للفترة من  ۹قام الصندوق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 . ۹بتقییم وقیاس جمیع أدواتھ المالیة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
وحیث أن استثمارات الصندوق محتفظ بھا بغرض المتاجرة و/أو تتم إدارتھا أو تقییمھا على أساس القیمة العادلة، فإنھا تظل 

. وبالتالي فإن تطبیق المعیار ۹مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
لم یؤِد إلى أي تغییر في تصنیف أو قیاس األدوات المالیة ال في الفترة الحالیة وال السابقة. لذلك، ال یتم  ۹ي الدولي للتقریر المال

إعداد قائمة تسویة منفصلة لتسویة أرصدة قائمة المركز المالي من معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین مع المعیار الدولي 
 . ۹للتقریر المالي 

 
بأثر رجعي، وبالتالي فقد  ۹معلومات الفترة السابقة، فقد اختار الصندوق االعفاء من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي بینما، ل

بموجب المبادئ المحاسبیة  ۹تم عرض معلومات المقارنة التي قد تكون مطلوبة للعرض وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 .۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱سموح بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي المتعارف علیھا وفقًا لما ھو م

 
 العمالء مع العقود من اإلیرادات: ۱٥المالي  للتقریر الدولي المعیار

قق "اإلیرادات من العقود مع العمالء" مما نتج عنھ تغیر في سیاسة تح ۱٥قام الصندوق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 اإلیرادات للصندوق فیما یتعلق بالعقود مع العمالء.

 
م أو ۲۰۱۸ینایر  ۱م وھو یسري على الفترات السنویة التي تبدأ من ۲۰۱٤في مایو  ۱٥صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 

الء، ویُلغي االرشادات الحالیة بعده. ویحدد ھذا المعیار نموذجاً شامالً واحداً للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العم
بشأن اإلیرادات، والتي وجدت حالیاً عبر معاییر وتفسیرات عدیدة ضمن المعاییر الدولیة للتقریر المالي. ھذا المعیار ینشئ نموذجاً 

، یتم ۱٥الي جدیداً من خمس خطوات وینطبق على اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. ووفقاً للمعیار الدولي للتقریر الم
 إثبات اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل الذي بموجبھ تتوقع المنشأة بأن یحق لھا تحویل البضائع أو الخدمات للعمیل.

 
عند تطبیق المعیار الجدید. كما  ۱٥اختار الصندوق التطبیق بأثر رجعي المعدل المسموح بھ وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۱على كافة العقود كما في  ۱٥رجعي المعدل إثبات األثر المتراكم لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  یتطلب التطبیق بأثر
 م في حقوق الملكیة. ۲۰۱۸ینایر 

 
على القوائم المالیة األولیة  ۱٥م، قامت إدارة الصندوق بتقییم أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱رة وال یوجد تعدیالت على حقوق الملكیة كما في المختص

 
 
 



 

۱۷ 
 

 
 صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة 

 (صندوق مشترك مفتوح) 
 (غیر مراجعة)اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 

 م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 الالحقةاألحداث  ۲۰
  

 ال توجد أحداث ھامة بعد تاریخ المركز المالي األولي تتطلب اإلفصاح عن أو تعدیل حسابات في ھذه القوائم المالیة.
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة  ۲۱
 

صرة المالیة األولیة المختتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس إدارة الصندوق تم اعتماد ھذه القوائم 
 ). م۲۰۱۸أغسطس  ۱٥الموافق  ھـ  (۱٤۳۹ذو الحجة  ٤من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
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