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 إدارية معلوماتً.أ

 

 

 السعودية لألسهم المرن سي بي إس إتش صندوق
(HSBC Saudi Freestyle Equity 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 أيً.ب

 الفترة خالل( الخاص للصندوق

 استقالة معالي المحافظ/ إحسان عباس حمزة بافقيه من مجلس إدارة الصناديق 

 يتلخص التعديل في مستندات الصناديق كالتالي: 

 أعضاء املجلس الجديد أعضاء املجلس السابق الفقرة

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 

 )رئيس املجلس( . دانيل ليما1

 . هيثم فهد الراشد )عضو غير مستقل(2

 سان عباس حمزة بافقية )عضو مستقل(. اح3

 )عضو مستقل( . علي صالح علي العثيم4

 )عضو مستقل( . طارق سعد التويجري 5

 )رئيس املجلس( . دانيل ليما1

 . هيثم فهد الراشد )عضو غير مستقل(2

 )عضو مستقل( . علي صالح علي العثيم3

 )عضو مستقل( . طارق سعد التويجري 4

 

 

 اريفتعديل في الرسوم والمص 

 الصيغة املعدلة الفقرة

 الخدمات مقابل

 واألتعاب والعموالت

 النسبة/املبلغ املفروض وطريقة الحساب وتكرار دفع الرسوم الرسوم واملصاريف

 الصندوق  إدارة رسوم

 مقابل األصول  قيمة صافي من سنويا %1.7بقيمة  إدارة رسوم الصندوق  مدير إلى الصندوق  يدفع سوف

 في خصمها ويتم األصول، قيمة صافي على بناء تقويم تاريخ كل في الرسوم هذه تستحقو  الصندوق. إدارة

 لتقديره املطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق  .كل شهر نهاية
ً
ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 ملالكي الوحدات

 رسوم أمين الحفظ
املحفوظة تستحق في كل يوم  صول األ  قيمة صافي من سنويا %0.03يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 

 دوالر أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق. 8تقويم تخصم في نهاية كل شهر باإلضافة إلى مبلغ 

 رسوم الخدمات اإلدارية
 إدارية تبلغ 

ً
للمدير اإلداري تستحق في كل  األصول  قيمة صافي من سنويا %0.05يدفع الصندوق رسوما

 كل شهر. يوم تقويم و تخصم في نهاية 

 النفقات التشغيلية

يتم احتساب الرسوم االخرى بالتكلفة الفعلية املتكبدة للخدمات املقدمة كل يوم تقويم، وعلى سبيل 

 املثال رسوم الخدمات التالية:

 القيمة التقديرية ريال سعودي تفاصيل الرسوم

  30,000 القانوني املحاسب رسوم

 

 

 %0.2لن تتجاوز في مجموعها 

 قيمة أصول الصندوق  من صافي

 7,500 الرسوم الرقابية

رسوم السوق املالية السعودية 

 )تداول(

5,000 

 20,000حتى مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
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 املستقلين

املؤشر  قياس رسوم

 االسترشادي

 35,000حتى 

 الهيئة أعضاء مكافآت

 الشرعية

6,000 

 بناًء على التكلفة الفعلية املصاريف األخرى 

 

 التعامل مصاريف

والتي  السعودي او عموالت التحويل االسهم سوق  في والبيع الشراء عموالت جميع الصندوق  يتحمل

بالصندوق او للبنك املنفذ لعمليات  الخاصة العمليات بهذه القيام سيتولى الذي للوسيط بدفعها سيقوم

  ريفاملصا عن هذه اإلفصاح وسيتم ألخرى  فترة من و تتفاوت .التحويل

  التمويل مصاريف
 من املصاريف هذه و تتفاوت املمول  للبنك بدفعها سيقوم والتي التمويل مصاريف جميع الصندوق  يتحمل

 هذه املصاريف عن اإلفصاح وسيتم ألخرى  فترة

 القيمة الضرائب و ضريبة

 املضافة 

  الصندوق  سيكون 
ً
 يكون  )حسبما خرى ورسوم ا ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة تحصيل عن مسؤوال

 املشرع متطلبات حسب خصمها وسيتم تقدم للصندوق  التي بالخدمات يتعلق فيما تطبيقها(  واجب

  .املضافة القيمة لضريبة شاملة غير أعاله الرسوم موزعة على عدد ايام السنة. جميع يومي أساس على احتساب الرسوم أعاله يتم

 

 ارير الصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار.كل ما ذكر أعاله سيتم االفصاح عنه في تق

 

و  التعامل مصاريف )باستثناء الصندوق، أمين الحفظ، الخدمات اإلدارية و النفقات التشغيلية إدارة هذا ويجدر االشارة بأن مجموع رسوم

ي قيمة اصول الصندوق خالل السنة من متوسط صاف %2لن يتجاوز مجموعها  التمويل( املضافة و مصاريف القيمة الضرائب و ضريبة

 من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. %2املالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسوم من هذه البنود تتجاوز قيمتها 

 املصطلحات

املستقلين، النفقات التشغيلية: هي جميع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتصل بأنشطة الصندوق الخاصة، ويشمل مراجعي الحسابات 

أتعاب ونفقات مجلس إدارة الصندوق، رسوم قياس املؤشر االسترشادي، الرسوم الرقابية، رسوم السوق املالية السعودية )تداول(، تكاليف 

مصاريف اجتماع مالك الوحدات، الرسوم القانونية/النظامية األخرى، جميع نفقات إعداد وطباعة التقارير والتقارير االلكترونية األخرى وأية 

أخرى يمكن قبولها بشكٍل عادي كنفقاٍت تشغيلية حسب ماتم تعريفه في مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب املسموح بها في الئحة صناديق 

 االستثمار.

 املصطلحات
وم املذكورة في جدول املدير اإلداري:  تم تعيين شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية لتقديم الخدمات اإلدارية للصندوق مقابل الرس

 الرسوم واملصاريف.

 الخدمات مقابل

 والرسوم والعموالت

 رسوم ادارة الصندوق 

   %1.70 بقيمة إدارة رسوم الصندوق  مدير إلى الصندوق  يدفع سوف
 
 في مذكور  هو ما الصندوق حسب إدارة مقابل األصول  قيمة صافي من سنويا

 ويتم األصول، قيمة صافي على بناء تقويم كل تاريخ في الرسوم هذه وتستحق  .اإلدارية لرسوما احتساب وسيتم املرفق، املالي اإلفصاح ملخص

 لتقديره املطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق ألي من مالكي الوحدات. نهايةكل  في تسديدها
ً
 شهر. ويجوز ملدير الصندوق وفقا



 

6 
 

 رسوم الحفظ 

سنويا من صافي قيمة األصول املحفوظة تستحق في كل يوم تقويم تخصم في نهاية كل شهر باإلضافة  %0.03يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ 

 دوالر أمريكي لكل صفقة يقوم بها الصندوق. 8إلى مبلغ 

 رسوم الخدمات اإلدارية 

 إدارية تبلغ 
ً
ل يوم تقويم و تخصم في نهاية سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق للمدير اإلداري تستحق في ك %0.05يدفع الصندوق رسوما

 كل شهر. 

 النفقات التشغيلية 

كل يوم تقويم، وعلى سبيل املثال تتضمن هذه الرسوم الخدمات  الرسوم االخرى بالتكلفة الفعلية املتكبدة للخدمات املقدمة احتساب يتم

 التالية:

ية )تداول( ، مكافأة أعضاء مجلس االدارة املستقلين ، رسوم رسوم املحاسب القانوني ، الرسوم الرقابية ، رسوم السوق املالية السعود

تكاليف إعداد و طباعة و التقارير  والتقارير  مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية ،  قياس املؤشر االسترشادي ، تكاليف اجتماع مالك الوحدات ،

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.2تجاوز قيمتها االلكترونية  ، املصاريف األخرى التي تتكبد مقابل تشغيل الصندوق والتي لن ت

لن يتجاوز  الصندوق، رسوم أمين الحفظ، رسوم الخدمات اإلدارية و النفقات التشغيلية إدارة هذا ويجدر االشارة بأن مجموع رسوم

 %2م تتجاوز في قيمتها من متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خالل السنة املالية، وسوف يتحمل مدير الصندوق أي رسو  %2مجموعها 

 من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %0.2قيمتها 

 التعامل مصاريف

 القيام سيتولى الذي للوسيط بدفعها والتي سيقوم السعودي او عموالت التحويل االسهم سوق  في والبيع الشراء عموالت جميع الصندوق  يتحمل

 تقارير في املصاريف عن هذه اإلفصاح وسيتم ألخرى  فترة من و تتفاوت .بالصندوق او للبنك املنفذ لعمليات التحويل الخاصة العمليات بهذه

  الصندوق.

  التمويل مصاريف

هذه  عن اإلفصاح وسيتم ألخرى  فترة من املصاريف هذه و تتفاوت املمول  للبنك بدفعها سيقوم والتي التمويل مصاريف جميع الصندوق  يتحمل

  الصندوق. تقارير في صاريفامل

 املضافة القيمة وضريبة الضرائب

  الصندوق  سيكون 
ً
 بالخدمات يتعلق فيما تطبيقها(  واجب يكون  )حسبما ورسوم اخرى  ضرائب وأي املضافة القيمة ضريبة تحصيل عن مسؤوال

 املشرع. متطلبات حسب خصمها وسيتم تقدم للصندوق  التي

 الوحدات خالل مالكو قبل من أو الصندوق  أصول  من دفعت التي الصفقات ومقابل واملصاريف سومالر  جميع يوضح افتراض ي مثال .ه

 سعودي ريال 100,000 اشتراك ملبلغ الصندوق  بعملة استثمارية سنة
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الرسوم )ريال  مبلغ مئوية نسبة واملصاريف الرسوم

 سعودي(

 أصول  صافي

الصندوق )ريال 

 سعودي(

 الخصم تكرار

  100,000   االشتراك مبلغ

مره واحدة عند   2,000 %2 اإلشتراك رسوم

االشتراك وتخصم من 

 مالك الوحدات

  98,000   االشتراك قيمة صافي

مره واحده سنويا   1,666 %1.7 الصندوق  إدارة رسوم

وتخصم من اصول 

 الصندوق 

   29.4 %0.03 رسوم الحفظ 

   49 %0.05 رسوم الخدمات اإلدارية 

تخصم بناء على   196 %0.20 غيلية  )كحد أعلى(النفقات التش

 التكلفه الفعلية

تخصم بناء على   0 0  التمويل مصاريف

 التكلفه الفعلية

) من  املضافة القيمة وضريبة الضرائب

إجمالي قيمة الخدمات املقدمة 

 للصندوق(

تخصم بناء على   99.96 5%

 التكلفه الفعلية

تخصم بناء على   39.2 %0.04 )افتراضية )نسبة التعامل مصاريف

 التكلفه الفعلية

   9.8 %0.01 مصاريف التطهير )نسبة افتراضية(

   2,089 %2.1 الصندوق  مصروفات إجمالي

 خصم بعد االستثمار قيمة صافي

 السنة نهاية في الرسوم إجمالي

 ربح وجود عدم بإفتراض 95,911  

 للصندوق  خسارة أو

 
 ع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين عن طريق الصندوق.يتم دف الصندوق  إدارة مجلس

 .الصندوق  طريق عن الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت دفع يتم الهيئة الشرعية

 مللخص الغالف صفحة

 املعلومات
 اسم املستند "ملخص املعلومات الرئيسة".
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إقرار من مالك 

 الوحدات

ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة واملالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيهم لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام 

واملوافقة عليهم، واإلقرار باإلطالع على خصائص الوحدات التي تم االشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه االتفاقيات 

 والتوقيع عليها.

مقابل الخدمات 

 والعموالت والرسوم

 من صافي قيمة األصول مقابل إدارة الصندوق حسب ما هو  %1.70سوف يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق رسوم إدارة بقيمة 
 
سنويا

مذكور في ملخص اإلفصاح املالي املرفق، وسيتم احتساب الرسوم اإلدارية وتستحق هذه الرسوم في كل تاريخ تقويم بناًء على صافي قيمة 

 لتقديره املطلق إعادة جزء أو كامل رسوم إدارة الصندوق ألي من مالكي  األصول، ويتم تسديدها
ً
في نهاية الشهر. ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 الوحدات.

 مدير الصندوق 
نائب العضو املنتدب ملصرفية الشركات واملصرفية املؤسسية في بنك ساب وعضو مجلس إدارة شركة  -ماجد كمال الدين بن خضر نجم 

 س ي العربية السعودية )عضو غير مستقل(.إتش إس بي 

 

 

 

 الفترة خالل االستثمار أنشطةً.ج
خالل النصف األول من العام خفض الصندوق من انكشافه على قطاع البتروكيماويات ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى 

طاع خالل الربع األول االنخفاض الكبير في أسعار وهوامش المنتجات البتروكيماوية والتي ألقت بظاللها على أرباح الق

. إضافة إلى ذلك، قام الصندوق بجني أرباح في القطاع المصرفي %41القطاع بما يقارب  من العام حيث انخفضت أرباح

 وذلك بعد األداء القوي لمؤشر القطاع المصرفي خالل النصف األول من العام. 

 

 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقريرً.د
 

، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم السعودية المتوافق مع الشريعة بنسبة 2019من العام  خالل النصف األول

 9,361.96متقلًبا بالنسبة للسوق حيث وصل ألعلى نقطة وهي  2019تقريبا. وكان النصف األول من العام  12.93%

النفط حيث تراجعت أسعار النفط بعد متأثًرا بتقلبات أسعار  نقطة. 8,821.76ثم أنهى النصف األول من العام عند 

دوالر أمريكي للبرميل وهوه أعلى سعر يصل إليه خالل النصف األول من العام الحالي ثم أنهى النصف  74وصولها 

. من الجدير بالذكر، انضمام السوق السعودي 2019دوالر أمريكي للبرميل بنهاية يونيو  64عند  2019األول من العام 

اق الناشئة حيث تمت على عدة مراحل خالل النصف األول من العام الحالي مما جذب مستثمرين الى مؤشرات األسو

مليار دوالر أمريكي( ومن المتوقع أن يكون وزن  14مليار لاير سعودي ) 54أجانب خالل الفترة بتدفقات نقدية بلغت 

هاء انضمام السوق بشكل كامل خالل مع انت %3حوالي  MSCIالسوق السعودي في المؤشر العالمي لألسواق الناشئة 

 .العام الحالي

بدرجة أقل من المؤشر االسترشادي بنسبة  %12.35، ارتفع أداء الصندوق بنسبة 2019وبنهاية النصف األول من العام 

تقريبا. ويرجع سبب أداء الصندوق أقل من المؤشر االسترشادي إلى الحد األقصى المفروض على االستثمار في  0.58%

والتي حدت من قدرة مدير الصندوق على اتخاذ رؤى إيجابية بشأن أسهم معينة يزيد وزنها  %20واحد وهي نسبة  سهم

 .  %20في المؤشر االسترشادي على 

 

 الفترة خالل التقويم أو التسعير في خطأ أيً.ه
 .يوجد ال

 

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

ال يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية الخاصة 

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

 خذ المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.أ
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 يستثمر الصندوق كان إذا) الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسوم نسبةً.ز

 (أخرى استثمار صناديق في كبير بشكل

 

 الصناديق                  مالرسو

المحلية األسهم صناديق    

 البناء شركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  1.70%             
السعودية واألسمنت  

 

 

 

 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أيً.ح
 متاحة تكون والتي خالله من عملياتال بتنفيذ يقوم الذي الوسيط طريق عن المصدرة واألبحاث التقارير الصندوق مدير يستلم
 . بهم للقاء الصندوق مدير طلب على بناء المدرجة الشركات مع اجتماعات ترتيب إلى باإلضافة الوسيط، عمالء لجميع



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

 صندوق استثماري مفتوح
 (المدار من قبل شركة اتش اس بي سي العربیة السعودیة)

 القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

 مع
 مراجع الحسابات المستقل فحص تقریر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

۲ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة              

 (صندوق استثماري مفتوح)
 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 
 (لایر سعودي)

 
 

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  

     الموجودات
 ۱٬۱۲۹٬۹۲۲  ۲۰٬۷٦۷٬۳۲٥ ۱۰ نقد وما في حكمھ

 ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤  ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰ ۱۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٤٬٥٥۹٬۰۲٤  ۱۱۱  ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 ۳٥۹٬۸۰۳٬٦٦۰  ۳۳۰٬٥٤۳٬۸۰٦  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ٤٬٤۰۳٬٤۰٦  ۲٬۸۲۷٬۰۹٦ ۱۳ مصروفات مستحقة
 ٤٬٤۰۳٬٤۰٦  ۲٬۸۲۷٬۰۹٦  إجمالي المطلوبات

     

 ۳۲۷٬۷۱٦٬۷۱۰  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
 

۳٥٥٬٤۰۰٬۲٥٤ 
     

 ۱۹٬٥۹٦٬٦٦٥  ۱٦٬۰۸٤٬۱٦٥  (بالعدد)وحدات مصدرة 
     

 ۱۸٫۱٤  ۲۰٫۳۸ ۱۷ وفقاً للتداول -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 
     

وفقاً للمعاییر  -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 
 ۲۰٫۳۸ ۱۷ الدولیة للتقریر المالي

 
۱۸٫۱٤ 

 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.۱۹إلى ( )۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 

  



 

۳ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة 

 (صندوق استثماري مفتوح)
 قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة  

 یونیو
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ إیضاح 

     إیرادات االستثمار
 ٥۲٬٥۲۸٬۲٦۳  ۳۷٬۱۸۳٬۱۰۱ ۱۲ الربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي 

 ۸٬۸٤۸٬۲۸٤  ۷٬۳٦۳٬۱۷۸  دخل توزیعات األرباح
 ٦۱٬۳۷٦٬٥٤۷  ٤٤٬٥٤٦٬۲۷۹  إجمالي اإلیرادات

     
     المصروفات

 ۳٬٤۹۲٬٥۸٤  ۳٬۰۳۸٬٥۹۹  أتعاب اإلدارة
     

 ٥۷٬۸۸۳٬۹٦۳  ٤۱٬٥۰۷٬٦۸۰  صافي ربح الفترة
     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 ٥۷٬۸۸۳٬۹٦۳  ٤۱٬٥۰۷٬٦۸۰  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

 
 من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.) جزءاً ال یتجزأ ۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

٤ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثماري مفتوح)

(غیر األولیة  في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحاملي الوحدات المختصرة قائمة التغیرات
 مراجعة)

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

 

لفترة الستة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

  یونیو
  م۲۰۱۹

لفترة الستة أشھر 
 ۳۰المنتھیة في 

  یونیو
 م۲۰۱۸

     
صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات كما في بدایة 

 الفترة
  

۳٥٥٬٤۰۰٬۲٥٤  
 

۳٤٤٬۹۸٦٬٦٦۲ 
     

 ٥۷٬۸۸۳٬۹٦۳  ٤۱٬٥۰۷٬٦۸۰  صافي ربح الفترة
     

     اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
 ۷٤٬۱٥٥٬۰٤٤  ۱۳٬٦۹٤٬٥۰٥  متحصالت من إصدار وحدات

 )٥٤٬٥٦۲٬۷٥٦(  )۸۲٬۸۸٥٬۷۲۹(  المدفوع السترداد الوحدات
 ۱۹٬٥۹۲٬۲۸۸  )٦۹٬۱۹۱٬۲۲٤(  صافي التغیرات من معامالت الوحدات

     
 ٤۲۲٬٤٦۲٬۹۱۳  ۳۲۷٬۷۱٦٬۷۱۰  یونیو ۳۰الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات كما في صافي 

     
 

 معامالت الوحدات
 

 یونیو: ۳۰فیما یلي ملخصا لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في 
 

لفترة الستة أشھر    
 ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۹یونیو 

لفترة الستة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۸یونیو 

 

  (بالعدد)   
       
  ۲۱٬۱٦۲٬۸۲٤  ۱۹٬٥۹٦٬٦٦٥  الوحدات في بدایة الفترة 
       
  ٤٬۲٥۳٬٤٦٦  ٦۸٤٬٦۲٤  وحدات مصدرة خالل الفترة 
  )۳٬۰۱۳٬۰۰۰(  )٤٬۱۹۷٬۱۲٤(  وحدات مستردة خالل الفترة 
  ۱٬۲٤۰٬٤٦٦  )۳٬٥۱۲٬٥۰۰(  الوحداتصافي (النقص)/الزیادة في  
       
  ۲۲٬٤۰۳٬۲۹۰  ۱٦٬۰۸٤٬۱٦٥  الوحدات كما في نھایة الفترة 
       

 
 

المختصرة. ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٥ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثماري مفتوح)

 (غیر مراجعة) المختصرة قائمة التدفقات النقدیة األولیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو ۳۰المنتھیة في  

 م۲۰۱۹ 
 

 م۲۰۱۸ 
 

    النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات 
 ٥۷٬۸۸۳٬۹٦۳  ٤۱٬٥۰۷٬٦۸۰  صافي ربح الفترة

    
    تسویات لـ:

    
 )۳۱٬۹۸۲٬۷۸۳(  )٤٬٦۳٦٬۱٦٦( أرباح غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۳٦٬۸۷۱٬٥۱٤  ۲٥٬۹۰۱٬۱۸۰ 
    والمطلوبات التشغیلیةصافي التغیرات في الموجودات 

 )۳٥٬٦٤۸٬٥۸۳(  ٤۸٬۹۷٤٬٥۱۰ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة النقص
 ٦٬۸٥۱٬۹۷۱  ٤٬٥٥۸٬۹۱۳ ذمم مدینة ودفعات مقدمة النقص
 )۷۸۷٬۹۰۷(  )۱٬٥۷٦٬۳۱۰( مصروفات مستحقة النقص

 )۳٬٦۸۳٬۳۳۹(  ۸۸٬۸۲۸٬٦۲۷ صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
    

    التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة
 ۷٤٬۱٥٥٬۰٤٤  ۱۳٬٦۹٤٬٥۰٥ متحصالت من إصدار وحدات

 )٥٤٬٥٦۲٬۷٥٦(  )۸۲٬۸۸٥٬۷۲۹( المدفوع السترداد الوحدات
 ۱۹٬٥۹۲٬۲۸۸  )٦۹٬۱۹۱٬۲۲٤( صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمویلیة

    
 ۱٥٬۹۰۸٬۹٤۹  ۱۹٬٦۳۷٬٤۰۳ صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

    
 ٥٬۰۹۱٬۱۰۲  ۱٬۱۲۹٬۹۲۲ نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

    
 ۲۱٬۰۰۰٬۰٥۱  ۲۰٬۷٦۷٬۳۲٥ نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

    
 
 

 المالیة األولیة المختصرة.) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم ۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 نبذة عامة ۱
 

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار أنشيء بموجب اتفاقیة بین شركة اتش اس 
 بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ (مالكي الوحدات). 

 
الصندوق إلى تحقیق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطویل ومن خالل االستثمار في األسھم السعودیة یھدف 

المتوافقة مع أحكام الشریعة السعودیة والمدرجة في تداول (سوق األسھم السعودي). ویستثمر الصندوق في محفظة أسھم تتم 
 وائد للمستثمرین دون االرتباط بمؤشر أو باألوزان المرتبطة بمؤشرات السوق.إدارتھا بطریقة نشطة ومرنة بغیة تحقیق ع

 
یُدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل كإداري للصندوق. شركة البالد المالیة ھي أمین حفظ الصندوق. یعاد استثمار 

 كل الدخل في الصندوق وینعكس ذلك على سعر الوحدة.
 

 اللوائح التنظیمیة ۲
 

ذو الحجة  ۳إدارة الصندوق بموجب الئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") التي صدرت عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یتم
ـ (الموافق  ۱٤۲۷ م) والتي تفّصل متطلبات جمیع صنادیق االستثمار العاملة داخل المملكة العربیة السعودیة. ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھ

م) ("الالئحة المعدلة"). یرى مدیر الصندوق بأن الالئحة ۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق:  ھـ۱٤۳۷شعبان  ۱٦تم تعدیل الالئحة في 
 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۸صفر  ٦المعدلة كانت ساریة منذ 

 
تغییر في ھیكل الرسوم وتعزیز أھداف قام مدیر الصندوق ببعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. یتعلق أبرز 

 ۱ھـ (الموافق ۱٤٤۰ شوال ۲۷. تم تحدیث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتھا ھیئة السوق المالیة بتاریخ االستثمار
 م).۲۰۱۹یولیو

 
 ویوم التقییم) داولاالشتراك/ االسترداد (یوم الت ۳

 
ل یوم ك "). یتم تحدید قیمة محفظة الصندوق فيداولالصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات في كل یوم عمل ("یوم الت

"). یتم تحدید صافي قیمة موجودات (حقوق ملكیة) الصندوق بغرض بیع وشراء الوحدات بتقسیم صافي قیمة قییمعمل ("یوم الت
الموجودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في یوم 

 التقییم.
 

 أسس اإلعداد ٤
 

ً لمعیار المحاسبة الدولي تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة  "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة  ۳٤وفقا
وائح ولتتماشى مع األحكام المطبقة للالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین 

 الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.صنادیق االستثمار 
 

ال تتضمن القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم 
 م.۲۰۱۸بر دیسم ۳۱قراءتھا جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للصندوق كما في 

 
  



 

۷ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 عملة العرض والنشاط   -٥
 

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

 أسس القیاس   . ٦
 
ح بتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الر

 خدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.أو الخسارة والتي تقید بالقیمة العادلة) باست
أجرى مدیر الصندوق تقییماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالھ 

 ىفي المستقبل القریب. باإلضافة إلى ذلك، ال یعلم مدیر الصندوق بأي شكوك جوھریة قد تثیر شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق عل
 االستمرار. وعلیھ، یستمر إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس االستمراریة. 
 تم عرض حسابات القوائم المالیة األولیة المختصرة في قائمة المركز المالي وفقا لسیولتھا.

 
 استخدام األحكام والتقدیرات الھامة   .۷

إن إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي یتطلب استخدام بعض األحكام والتقدیرات 
واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي على المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمھا عند 

یة للصندوق. یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة تطبیق السیاسات المحاسب
التاریخیة وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یُعتقد أنھا معقولة ضمن 

 الظروف. 
 

على أساس مستمر. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة بصورة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا 
 مستمرة. 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۸

 
تتماشى السیاسات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة
 

 تأثیر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق المعیار الجدید ۹
 

م.  یستبعد المعیار الجدید نموذج ۲۰۱۹ینایر  ۱عقود اإلیجار اعتباراً من  ۱٦طبق الصندوق المعیار الدولي للتقریر المالي 
الذي یمیز بین عقود التأجیر التمویلي داخل  ۱۷اإلیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي المحاسبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود 

ي ك، یقترح المعیار الدولي للتقریر الماللقائمة المركز المالي وعقود التأجیر التشغیلي خارج قائمة المركز المالي. وبدالً من ذ
لم یكن ھاماً على القوائم  ۱٦عد تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز المالي. إن التأثیر ب ۱٦

 المالیة األولیة المختصرة للصندوق.
 

 
 

 
  



 

۸ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

 (صندوق استثماري مفتوح)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 نقد وما في حكمھ ۱۰

 
 یتكون النقد وما في حكمھ من النقد لدى البنوك ذات تصنیفات ائتمانیة لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنیف دولیة.
 

 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۱۱
  

 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تعرضات القطاعات التالیة كما في تاریخ التقریر:تتضمن 
 

 (مراجعة)  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ (غیر مراجعة) م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 القیمة العادلة  التكلفة القیمة العادلة  التكلفة 
 لایر سعودي  لایر سعودي لایر سعودي  لایر سعودي 

       األسھم
 ۱۳۷٬۱٥۹٬٦۸٦  ۱۱۰٬۰۷٦٬۹٤۸ ۱۰۱٬۷۹۱٬۸۳۷  ۷۲٬۸۳۰٬۰۹٦ بنوك

 ۹۸٬۰۷٦٬۷۸۱  ۸۳٬۹۳٤٬۰٥۳ ۷۱٬۰۰۳٬٦٦٤  ٦۰٬۰۲۰٬٦۳٥ المواد األساسیة
 ۲۲٬٥٦۳٬۲۷۲  ۱۹٬٦۳٤٬۳۷٤ ۳۲٬۳۸٥٬٤۲٦  ۲۷٬۸۹۲٬٦٤۳ التجزئة

 ۱٥٬٤۸٥٬۲۷٤  ۱٤٬٤۲۸٬٤۷۱ ۲٤٬٥۹۰٬۳۷۹  ۲٤٬۷۷۳٬۰٤٤ خدمات المستھلك
 ۲۷٬۰۲٤٬۷٤۰  ۲٦٬۳۹۱٬۱۷۹ ۲۰٬۳۲٤٬۲۰٦  ۱۷٬۱۰۱٬۸۹٥ وخدمات الرعایة الصحیةمعدات 

 ۳۲٬۸۰٥٬٤۰۳  ۲۸٬٥٥۳٬۳۷٥ ۱٦٬۸۹۲٬٤۸۸  ۱۲٬۹۸۰٬۸۲۷ تأمین
 --  -- ۱٦٬۰۲۳٬٦۹۰  ۱٥٬۸٦۹٬۳۰٤ خدمات االتصاالت

 --  -- ۱۰٬٤۰۳٬۱۸٤  ۹٬۹۹۰٬۹۳٦ سلع رأس المال
 --  -- ٥٬۲۸۰٬۹۸۷  ٥٬۰۳٥٬۳۲۱ الطاقة

 --  -- ٤٬۱۹۰٬۱۷۱  ۳٬۳۰۰٬٤۷۷ تجاریة ومھنیةخدمات 
 ۱۰٬۳۳٦٬۱۰۸  ۱۱٬۹۹٦٬۳۳٥ --  -- األغذیة والسلع األساسیة بالتجزئة

 ۱۰٬٦٦۳٬٤٥۰  ۱۰٬۷٥٤٬۹٥۳ --  -- النقل

       صنادیق استثماریة

صندوق إتش إس بي سي ألسھم 
 ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ شركات البناء واإلسمنت السعودیة

 
٦٬۸۹۰٬۳۳۸ -- 

 
-- 

 ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤  ۳۰٥٬۷٦۹٬٦۸۸ ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰  ۲٥٦٬۷۹٥٬۱۷۸ اإلجمالي
 

 صافي الربح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۱۲
 ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو
 م  ۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 

 ۲۰٬٥٤٥٬٤۸۰ ۳۲٬٥٤٦٬۹۳٥ أرباح محققة للفترة
 ۳۱٬۹۸۲٬۷۸۳ ٤٬٦۳٦٬۱٦٦ أرباح غیر محققة للفترة

 ٥۲٬٥۲۸٬۲٦۳ ۳۷٬۱۸۳٬۱۰۱ اإلجمالي
 
یتم احتساب األرباح المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استناداً على المتوسط المرجح لتكلفة 

 األوراق المالیة. 
 

 مصروفات مستحقة ۱۳
 

 ضریبة القیمة المضافة). شاملةلمدیر الصندوق (تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة 
 
 

 
 



 

۹ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

 (صندوق استثماري مفتوح)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  ۱٤

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

 ولیس مجرد الشكل القانوني. االنتباه إلى جوھر العالقة
 
تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في شركة اتش اس بي سي العربیة السعودیة (مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 

  .وإداري الصندوق)
 

ابط للضویتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة 
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. تتم ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.
 

من صافي قیمة الموجودات  ٪۱٫۷ق في كل یوم تقییم أتعاب اإلدارة وفقا لنسبة تبلغ یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندو
من صافي قیمة الموجودات).  كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق یتم إدراجھا ضمن أتعاب  ٪۱٫۷م: ۲۰۱۸(

 ة واألتعاب التنظیمیة وأتعاب المؤشر وغیرھا.اإلدارة بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجع
 

في القوائم المالیة األولیة المختصرة للصندوق كاستثمار للصندوق ویتم خصمھا دوما من  ٪۲ال یتم إدراج رسوم االشتراك حتى 
 رسوم االشتراك. ال یقوم الصندوق بتحمیل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.

 
 ترة المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. أبرم الصندوق خالل الف

 

 
 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٫۸۹م، تضمنت محفظة االستثمارات للصندوق استثمارات مبلغ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 
 م: ال شيء) في وحدات الصنادیق االستثماریة التي تتم إدارتھا بواسطة مدیر الصندوق.۲۰۱۷

 
 

 
  

 
مبلغ المعامالت لفترة الستة أشھر  طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 الرصید الختامي المنتھیة في

  
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۹
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۸

 یونیو ۳۰
  م۲۰۱۹

 (غیر مراجعة )

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة)
شركة اتش اس بي سي 
العربیة السعودیة 
 (مدیر الصندوق)

 أتعاب إدارة الصندوق
(شاملة ضریبة القیمة 

 ۷۰٥٬٤۰۱ ٤۸۸٬٦۹۸ ۳٬٤۹۲٬٥۸٤ ۳٬۰۳۸٬٥۹۹ المضافة)

 ۱٬۱۲۹٬۹۲۲ -- -- -- نقد وما في حكمھ 



 

۱۰ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

 (صندوق استثماري مفتوح)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱٥

 
یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر.إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل 

بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة 
 حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالیة:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو -
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -

 
جب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر تفضیًال متاحة للصندوق. یتم قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ی

باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركین یتصرفون 
ندوق أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع لمصلحتھم االقتصادیة. یستخدم الص

تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. التغیرات في 
 لة لألدوات المالیة.االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة العاد

 
 نماذج التقییم

تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من أسعار 
اثلة. ات ممالصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق نشط ألدو

 یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم أخرى.
 

وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر تداولھا وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة وتتطلب 
السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر درجات متفاوتة من األحكام بناًء على 

 على أداة معینة.
 
یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء 

 القیاس.
 

 المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.: مدخالت متداولة (غیر ۱المستوى 
 

والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة (األسعار) أو  ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 
سواق ألبصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في ا

النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، 
 أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من البیانات السوقیة.

 
لة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ال تستند : مدخالت غیر قاب۳المستوى 

على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم 
ة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثل

 الفروقات بین األدوات.
 

 األدوات المالیة  -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
یحلل الجدول التالي األدوات المالیة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف 

 اس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في قائمة المركز المالي. جمیع قیاسات القیمة العادلة أدناه متكررة.قی
 

 
  



 

۱۱ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱٥
 

 األدوات المالیة (یتبع) -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 

ل الھرمي للقیمة التسلسیعرض الجدول التالي األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة كما في تاریخ التقریر استنادا إلى 
 العادلة:

 (غیر مراجعة)م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰  
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  القیمة الدفتریة 

         
استثمارات بالقیمة العادلة 

من خالل الربح أو 
 الخسارة 

۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰ ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰  --  --  ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰ 

 ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰  --  --  ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰ ۳۰۹٬۷۷٦٬۳۷۰ اإلجمالي
 

 (مراجعة) م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  القیمة الدفتریة 

         
استثمارات بالقیمة العادلة 

 ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤  --  --  ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤ ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤ من خالل الربح أو الخسارة 

 ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤      ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤ ۳٥٤٬۱۱٤٬۷۱٤ اإلجمالي
 

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

طلوبات ومتعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد لدى البنوك والذمم المدینة األخرى والمصروفات المستحقة موجودات مالیة 
مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، نظرا لطبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف 

 األخرى.
 

 إدارة المخاطر المالیة ۱٦
 

 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:
 مخاطر االئتمان -
 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 
فظة االستثماریة المحیحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقا الستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتكون 

 للصندوق من األسھم المدرجة والصنادیق االستثماریة.
 

تم منح مدیر الصندوق السلطة التقدیریة إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم مجلس إدارة الصندوق 
 ت التي تكون فیھا المحفظة مختلفة عن توزیعاتبمراقبة االلتزام بتوزیعات الموجودات المستھدفة ومكون المحفظة. في الحاال

الموجودات المستھدفة، فإن مدیر استثمار الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشیا مع األھداف المحددة 
 ضمن الحدود الزمنیة المقررة.

  



 

۱۲ 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۱٦

 
 مخاطر االئتمان

إلى تكبد الصندوق  مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ أو تعھداتھ المبرمة مع الصندوق مما یؤدي
 لخسارة مالیة.

 
یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي والذمم المدینة. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق 
بدراسة وتجمیع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردیة للمدین، ومخاطر البلد ومخاطر 

 القطاع. 
 

االئتمان ھي تقلیل تعرضھ لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر  إن سیاسة الصندوق بشأن مخاطر
 في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معاییر ائتمان محددة.

 
ارة الخاصة بمجلس إدتتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدیر الصندوق للتأكد من تماشیھا مع إرشادات االستثمار 

 الصندوق.
 

قد ینتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسویة. "مخاطر التسویة" ھي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء بالتزاماتھا 
 بتقدیم النقد أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى المتفق علیھا تعاقدیًا.

 
صندوق من ھذه المخاطر من خالل إجراء تسویات عن طریق وسیط نظامي لضمان بالنسبة لكل المعامالت تقریبًا، یقلل ال

 تسویة الصفقة فقط عندما یكون الطرفان قد أوفیا بالتزامات التسویة التعاقدیة.
 

 یوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹
 )(غیر مراجعة 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) 
 ۱٬۱۲۹٬۹۲۲ ۲۰٬۷٦۷٬۳۲٥ نقد وما في حكمھ

 ٤٬٥٥۹٬۰۲٤ ۱۱۱ ذمم مدینة ودفعات مقدمة
 ٥٬٦۸۸٬۹٤٦ ۲۰٬۷٦۷٬٤۳٦ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

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

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

 
 تحلیل جودة االئتمان

 استناداً لتصنیفات وكالة مودیز. ) A۲م: A۲ )۲۰۱۸یتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمھ للصندوق لدى بنك البالد بتصنیف 
 

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
لیس لدى الصندوق أي انخفاض في قیمة الموجودات وبالتالي لم یتم عمل مخصص انخفاض في القیمة في القوائم المالیة األولیة 
المختصرة. أدوات مالیة أخرى مثل النقد وما في حكمھ والذمم المدینة ودفعات مقدمة ھي قصیرة األجل بطبیعتھا وذات تعرض 

 محدود لمخاطر االئتمان.
 

 مخاطر السیولة
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات 

 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 األوراق المالیة 

ة بالصندوق على أنھ قابلة للتحقق بشكل سریع حیث أنھا جمیعھا مدرجة في أسواق األسھم السعودیة. یراقب مدیر الخاص
 الصندوق متطلبات السیولة على أساس دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.



 

۱۳ 

 
 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسھم السعودیة

 استثماري مفتوح)(صندوق 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۱٦

 
 مخاطر السوق

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

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

قا للسیاسات واالجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز یتم إدارة مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدیر االستثمار وف
 السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدیر الصندوق.

 
 مخاطر أسعار األسھم

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

السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلیة. یقوم مدیر الصندوق إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار 
 بإدارة ھذه المخاطر من خالل التنویع في محفظتھ االستثماریة من حیث التركیز القطاعي.

 
 تحلیل الحساسیة 

المحتمل بشكل معقول في یعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االزدیاد 
في تاریخ التقریر. تتم التقدیرات على أساس االستثمار الفردي. إن ھذا التحلیل یفترض  ٪٥أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 

  بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیدا مخاطر أسعار الفائدة وتحویل العمالت األجنبیة.

(غیر  م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 ة

 (مراجعة) م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

) من االستثمارات ةرا/ (الخس مكسبصافي ال      
المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

 +٥% ۱٥٬٤۸۸٬۸۱۹   +٥% ۱۷٬۷۰٥٬۷۳٦ 
- ٥% )۱٥٬٤۸۸٬۸۱۹(  - ٥% )۱۷٬۷۰٥٬۷۳٦( 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبیة.الصندوق غیر معرض لمخاطر العمالت حیث أن جمیع الموجودات والمطلوبات بالعملة المحلیة. تم إدراج مخاطر 

. www.hsbcsaudi.comى الموقع اإللكتروني لمدیر الصندوق االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة عل
 ال تعتبر الشروط واألحكام جزء من القوائم المالیة األولیة المختصرة.

 
 آخر یوم تقییم  ۱۷

 
م) وصافي قیمة موجودات التعامل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹یونیو  ۲٦فترة كان التقییم ل تم اإلبالغ عنھ آخر یوم

لایر سعودي للوحدة). إن صافي قیمة  ۱۸٫۱٤م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للوحدة ( ۲۰٫۳۸في ھذا الیوم بلغت 
دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للوحدة ( ۲۰٫۳۸م بلغت ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الموجودات وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للوحدة في 

 لایر سعودي). ۱۸٫۱٤م: ۲۰۱۸
  

 األحداث الالحقة ۱۸
 

تصرة أو ة المخلم یكن ھناك أي أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة األولی
 في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۲بأستثناء ماتم االفصاح عنھ في المالحظة رقم  اإلیضاحات المرفقة

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة  ۱۹

 
أغسطس  ٤الموافق ( ۱٤٤۰ذي الحجة  ۳تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاریخ 

 .م)۲۰۱۹
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