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 معلومات إدارية .1

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي
(HSBC US Dollar Murabaha Fund) 

 اسم الصندوق .أ

  مدير الصندوق .ب 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 ، شارع العليا )حي المروج(7267بي سي  إتش إسمبنى 
 ، 2255-12283الرياض 

 .المملكة العربية السعودية
 920022688الرقم الموحد 

 +96612992385فاكس 
 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 اسمه

 عنوانه

 مدير الصندوق من الباطن )إن وجد( .ج 

 اسمه وجديال 

 عنوانه

 أمين الحفظ .د 

 البالد المالية 

 البالد المالية، المركز الرئيسي 

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

 920003636الرقم الموحد 
 +966112906299فاكس 

 capital.com-www.albiladالموقع اإللكتروني: 

 
 حفظ أصول الصندوق 
  ه تأدية التزاماته التعاقدية تجاحفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد

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

 الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق 
 ح مالكييعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصال 

 الوحدات

 اسمه

 عنوانه

 

 

 

 

 

 

 مسؤولياته

 المحاسب القانوني .ه 

 شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان

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

 المملكة العربية السعودية
+96612914350هاتف   

 

 اسمه

 عنوانه
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 معلومات الصندوق .2

 االستثمار وسياساتهأهداف  .أ

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على االستثمارات وبدرجة مخاطر منخفضة إن الصندوق هو صندوق استثمار "مفتوح" 

من خالل االستتتثمار في عمليات المرابحة والصتتكوك. وستتوف يلتزم الصتتندوق التزاماً تاماً بتوجيهات االستتتثمار الشتترعية 

ما يحتفظ الصتتندوق بجزم من أو بكل أصتتول الصتتندوق في شتتكل نقد ستتائل أو في أدوات الشتترعية. كلجنة الرقابه من قبل 

 مالية قصيرة األجل التي تستوفي المعايير الشرعية إلى أن يتم إعادة استثمارها.

 

 واألرباح سياسة توزيع الدخل .ب

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

 أداء الصندوقج. 

 مريكي()دوالر أ أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضية 

2018 2017 2016  

18,414,280 17,428,207 13,244,466 
صافي قيمة أصول الصندوق 

 نهاية السنة

14.6889 14.4440 14.3525 
صافي قيمة الموجودات للوحدة 

 في نهاية السنة

 أعلى قيمة موجودات للوحدة 14.3525 14.4440 14.6889

 أقل قيمة موجودات للوحدة 14.2715 14.3527 14.4443

1,253,817 1,206,609 922,801 

عدد الوحدات المصدرة في نهاية 

 السنة

- - - 
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

 )إن وجد(

 نسبة المصروفات 0.23% 0.35% 0.37%

 

 

  الصندوقعائدات 

  سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات

الصندوق عائد 1.70% 0.97% 0.66%  

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  

1.70% 0.64% 0.57% 0.23% 0.15% 0.09% 0.17% 0.16% 0.57% 1.40% 3.53% 
 عائد

 الصندوق
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 مقابل الخدمات والعموالت 

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

 رسوم االشتراك - -

0.37% 64,185 
 رسوم إدارة الصندوق

 )شامل ضريبة القيمة المضافة (

 رسوم أمين الحفظ - -

 رسوم المحاسب القانوني - -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين - -

 رسوم رقابية - -

0.0054%  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 943 

0.001%  الربح/الخسارة من التحويل 182 

 رسوم التطهير الشرعي - -

 

 أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق .د

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

 

 خالل الفترةأي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ه.          

  الصندوق  وقد تم تحديث مستندات، أمين الحفظ حيث تم التعاقد مع شركة البالد املاليةحدث تغيير في 

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

 

 

  في الشروط واالحكام كالتالي: التعديل يتلخص

 سبب التغيير الصيغة املقترحة الحاليةالصيغة  الفقرة

فقرة حقوق مالكي 

 الوحدات

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

 مالك يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول  قيمة

 يف بما الوحدات مالك صفقات بجميع وسجل   قيمتها، وصافي الوحدات

 "له تقديمه تم تقرير  آلخر  الحقة مدفوعة توزيعات أي   ذلك

 يقصناد الئحة متطلبات عليه تنص ما حسب التقارير  على الحصول  "

 "االستثمار

مذكرة و  تنويه: تم تطبيق التغير حيثما ينطبق في الشروط واالحكام

 املعلومات

 الئحة مع لتتماش ى

 االستثمار  صناديق

 عن الصادرة املحدثة

 السوق  هيئة مجلس

 املالية

الفرعية "ز" الفقرة 

 الرئيسيةالفقرة من 

" من مذكرة 12"

املعلومات نوع 

العالقة لعضو في 

مجلس إدارة مدير 

 الصندوق 

 الداخلية املراجعة لجنة رئيس الشايع عبدالرحمن عبدالعزيز  محمد"

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

 الداخلية املراجعة لجنة رئيس الشايع عبدالرحمن عبدالعزيز  محمد"

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

د
 
 عبدالعزيز  محمد تقل

 رئيس منصب الشايع

 ساب إدارة مجلس

 تكافل
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الفرعية "ز" الفقرة 

 الرئيسيةالفقرة من 

" من مذكرة 12"

املعلومات نوع 

العالقة لعضو في 

مجلس إدارة مدير 

 الصندوق 

 ةالعام املؤسسة محافظ نائب السيف عبداللطيف علي عبداللطيف"

 عضو ) الرائدة االستثمارات لشركة التنفيذي والرئيس للتقاعد،

 (".مستقل

 "بديل شخص تعيين وعدم الحاليين باألعضاء االكتفاء"

 عبداللطيف استقالة

 عبداللطيف علي

 مجلس من السيف

 الصندوق  مدير  إدارة

 مقابل فقرة

 والعموالت الخدمات

 مذكرة من والرسوم

 وملخص املعلومات

 املعلومات

 تختلف) بقيمة إدارة رسوم الصندوق  مدير  إلى الصندوق  يدفع سوف"

 ( آلخر صندوق  من النسبة
 
 إدارة مقابل األصول  قيمة صافي من سنويا

 املرفق، املالي اإلفصاح ملخص في مذكور  هو  ما حسب الصندوق 

 ختاري كل في الرسوم هذه وتستحق.  اإلدارية الرسوم احتساب وسيتم

 ".شهرال نهاية في تسديدها ويتم األصول، قيمة صافي على بناء تقويم

 تختلف" بقيمة إدارة رسوم الصندوق  مدير  إلى الصندوق  يدفع سوف"

 " آلخر صندوق  من النسبة
 
 إدارة مقابل األصول  قيمة صافي من سنويا

 املرفق، املالي اإلفصاح ملخص في مذكور  هو  ما حسب الصندوق 

 ختاري كل في الرسوم هذه وتستحق.  اإلدارية الرسوم احتساب وسيتم

. شهرال نهاية في تسديدها ويتم األصول، قيمة صافي على بناء تقويم

  الصندوق  ملدير  ويجوز 
 
 رسوم كامل أو  جزء إعادة املطلق لتقديره وفقا

 ."الوحدات ملالكي الصندوق  إدارة

 ةالخاص واملستندات الشروط في ينطبق اينما اعاله تطبيق سيتم)

 (بالصندوق 

 نم املستثمرين لجذب

 حسم توفير  خالل

 والذي اإلدارة لرسوم

 حجم يزيد بدوره

 الصندوق  أصول 

 مدير  يساعد والذي

 بتنويع الصندوق 

 وتحقيق االستثمارات

 أعلى عوائد

 أهداف"  3 فقرة

 "االستثمار صندوق 

 وأحكام شروط من

 ومن الصندوق 

 و  ، املعلومات مذكرة

  املعلومات"  أ فقرة

 حول  الرئيسية

 " االستثمار  صندوق 

 ملخص من

 .الصندوق 

 األمريكي بالدوالر  ومقوم مفتوح استثماري  صندوق  هو  الصندوق  هذا"

 مخاطر  وبدرجة االستثمارات على عائد تحقيق إلى الصندوق  يهدف

 اون بالتع والصكوك املرابحة عمليات في االستثمار  خالل من منخفضة

) السعودية العربية اململكة( محلية معروفه مالية مؤسسات مع

 يةالعرب اململكة خارج(دولية أو ( الخليجي التعاون  مجلس دول ) وإقليمية

 املعايير  مع يتوافق بما) الخليجي التعاون  مجلس ودول  السعودية

 مع وذلك للصندوق، الشرعية الهيئة قبل من املعتمدة الشرعية

 صول الح من املستثمرين تمكن والتي عالية سيولة درجة على املحافظة

 داةأ الصندوق  يعتبر  حيث قصيرة زمنية فترة خالل استثماراتهم على

 بأداء مقارنة الصندوق  أداء قياس يتم. والسيولة النقد إلدارة مثالية

 أسعار  على الحصول  ويمكن( LIBOR) ليبور  شهر  1 سعر  متوسط

(LIBOR )بلومبرغ موقع طريق عن وتفاصيله  

www.bloomberg.com." 

 األمريكي بالدوالر  ومقوم مفتوح استثماري  صندوق  هو  الصندوق  هذا"

 مخاطر  وبدرجة االستثمارات على عائد تحقيق إلى الصندوق  يهدف

 اون بالتع والصكوك املرابحة عمليات في االستثمار  خالل من منخفضة

) السعودية العربية اململكة( محلية معروفه مالية مؤسسات مع

 يةالعرب اململكة خارج(دولية أو ( الخليجي التعاون  مجلس دول ) وإقليمية

 املعايير  مع يتوافق بما) الخليجي التعاون  مجلس ودول  السعودية

 أن ويمكن للصندوق، الشرعية الهيئة قبل من املعتمدة الشرعية

 ال  املثال سبيل على الصادرة املالية األوراق في استثمارات تشمل

 يس  بي إس إتش قبل من املدارة أو  الصادرة االستثمار  صناديق الحصر 

 درجة على املحافظة مع وذلك ، تابعيها من أي أو  السعودية العربية

 هماستثمارات على الحصول  من املستثمرين تمكن والتي عالية سيولة

 لنقدا إلدارة مثالية أداة الصندوق  يعتبر  حيث قصيرة زمنية فترة خالل

 شهر  1 سعر  متوسط بأداء مقارنة الصندوق  أداء قياس يتم. والسيولة

 عن وتفاصيله( LIBOR) أسعار  على الحصول  ويمكن( LIBOR) ليبور 

 ".www.bloomberg.com  بلومبرغ موقع طريق

 ةالخاص واملستندات الشروط في ينطبق اينما اعاله تطبيق سيتم)

 (بالصندوق 

 الصندوق  مدير  رغبة

 فرص اغتنام في

 خالل من متنوعة

 بعض في االستثمار 

 بي إس إتش صناديق

 العربية س ي

 .السعودية

 

 

 

 أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة .ه

 ال يوجد. 

 

 مدير الصندوق .3

 
 أنشطة االستثمار خالل الفترة .أ

 خالل العام، وسع الصندوق نطاق هيكله األساسي في االستثمار مع األطراف "الصناديق" النظيرة على المستوى اإلقليمي. 

 

 

http://www.bloomberg.com/
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 تجاوزات قيود االستثمار .ب

 ال يوجد.

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة .ج

، رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي نسبة فائدة الصناديق الفيدرالية أربع مرات خالل العام في شهر مارس 2018خالل  

نقطة أساس في كل مرة. أيضا ارتفعت نسبًيا معدل اإلقراض بين المصارف في لندن  25ويونيو وسبتمبر وديسمبر بمقدار 

الل العام، مع ارتفاع معدل اإلقراض بين المصارف في لندن بالدوالر "اليبور" بالدوالر األمريكي لمدة شهر واحد خ

في نهاية العام. ومع ارتفاع معدالت الفائدة، أيضا  %2.50في بداية العام إلى نسبة  %1.56األمريكي لمدة شهر من نسبة 

بينما كانت عائدات  2018في  %1.70حقق استثمار الصندوق في المرابحة عائدات مرتفعة. حقق الصندوق عائدات بنسبة 

 . %2.02المؤشر االسترشادي بنسبة 

 

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

 الصندوق خالل الفترة

روط واألحكام وجميع ال يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره، وعلى المستثمر الحرص على قرامة الش

المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو أخذ المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار 

 القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 

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

 بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى(

 ال ينطبق

 

 أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة .و

 ال ينطبق

 

 استثمار مدير الصندوق أو طرف نظير في الصندوق .ز

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

 

 ممارسات التصويت السنوية .ح

 ال ينطبق.

 

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

 ال يوجد.

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .ي

  .الموافقة على جميع حاالت تعارض المصالح في نشاط إدارة األصول 

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

 لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية. 

 عودية. سالموافقة على تعديل الشروط واألحكام الخاصة بالصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية ال 

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

 العربية السعودية. 

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

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

  مراجع أدام الصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية للتأكد من تماشي أدام الصناديق مع

  األهداف االستثمارية المحددة للصندوق. 

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

 م. 2018إتش إس بي سي العربية السعودية خالل العام 

 .الموافقة على حدود الطرف النظير المستخدمة لصناديق المرابحة والصناديق ذات الدخل الثابت 
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 مين الحفظبيان أ .4

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

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

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

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

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

 

 بيان المحاسب القانوني .5

:   بيان مبني على رأيه اآلتي       

  أن القوائم القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام

 الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

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

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

 ال ينطبق، الفترة المحاسبية لتلك القوائم. 

 المسؤوليات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبدامه لهذا الرأي

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي 

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية(

 القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 قائمة المركز المالي

 م2018ديسمبر  31كما في 

 )دوالر أمريكي(

  

  

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 يناير 1

 م2017

     

     الموجودات

 758,264 1,051,175 211,317 10 نقد لدى البنوك

 11,450,000 15,534,980 17,267,083 11 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 -- -- 867,788 12 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -- 801,608 --  استثمارات متاحة للبيع

 1,001,365 -- --  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 35,244 41,447 74,727  ذمم مدينة أخرى 

 13,244,873 17,429,210 18,420,915  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

 407 1,003 6,635 13 مصروفات مستحقة

 407 1,003 6,635  إجمالي المطلوبات

     

 18,414,280  الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحداتصافي 

 

17,428,207 

 

13,244,466 

     

 922,801 1,206,609 1,253,817  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

وفقاً للمعايير  -صافي الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 14.35 14.44 14.69 18 الدولية للتقرير المالي

     

وفقا  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 14.35 14.44 14.69 18 للتداول

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 م2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

   

 م2017 م2018 إيضاح 

    إيرادات االستثمار

 160,307 343,475  دخل العموالت الخاصة من االستثمارات
 -- 16,361  ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 160,307 359,836  إجمالي اإليرادات

    

    المصروفات

 54,766 64,185 14 أتعاب اإلدارة

 -- 943 10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 -- 182  عمالت أجنبية ترجمةخسارة 
 4,157 --  إطفاء العالوات

 58,923 65,310  إجمالي المصروفات

    

 101,384 294,526  صافي ربح السنة

    

 -- --  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

    

 101,384 294,526  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح( 

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

 م2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي( 

 

 م2017 م2018 

   

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

 13,244,466 17,428,207 إدراجه سابقاً(

   

 -- (1,974) (20م )إيضاح 2018يناير  1في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

   

 13,244,466 17,426,233    صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة )المعدل(

   

 101,384 294,526 صافي ربح السنة

   

   اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 4,696,190 3,605,273 متحصالت من إصدار وحدات

 (613,833) (2,911,752) المدفوع السترداد الوحدات

 4,082,357 693,521 صافي التغيرات من معامالت الوحدات

   

 17,428,207 18,414,280 ديسمبر 31صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في 

   

 

 معامالت الوحدات

 

 ديسمبر: 31فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

 

  م2017 م2018  

  )بالعدد(  

    

  922,801 1,206,609 الوحدات كما في بداية السنة 

     

  326,475 246,974 وحدات مصدرة خالل السنة 

  (42,667) (199,766) مستردة خالل السنةوحدات  

  283,808 47,208 صافي الزيادة في الوحدات 

     

  1,206,609 1,253,817 الوحدات كما في نهاية السنة 

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 للمرابحة بالدوالر األمريكيصندوق إتش إس بي سي 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 قائمة التدفقات النقدية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي( 

   

 م2017 م2018 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 101,384 294,526  صافي ربح السنة

    

    تسويات لـ:

    

 -- (20,761)  غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأرباح 

 -- 943  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 4,157 --  إطفاء العالوات

  274,708 105,541 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 1,530,000 (450,000)  المطفأة في استثمارات بالتكلفة/ النقص  (الزيادة)

 -- (847,027)  الزيادة في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (805,765) 801,608  في استثمارات متاحة للبيع / النقص )الزيادة(

 1,001,365 --  النقص في استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 (6,203) (33,280)  زيادة في ذمم مدينة أخرى

 596 5,632  الزيادة في مصروفات مستحقة

 1,825,534  (248,359)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 4,696,190 3,605,273  متحصالت من إصدار وحدات

 (613,833) (2,911,752)  المدفوع السترداد الوحدات

 4,082,357 693,521  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    

 5,907,891 445,162  الزيادة في النقد وما في حكمه

    

 10,678,264 16,586,155  الرصيد كما في بداية السنة

    

 16,586,155 17,031,317 10 الرصيد كما في كما في نهاية السنة

    

   التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة 

 119,756 382,975 دخل عمولة خاصة مستلم

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 عام 1

 

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي )"الصندوق"( هو صندوق استثمار أنشئ بموجب اتفاقية بين إتش إس بي سي العربية 

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

 

الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي والمحافظة على رأس المال من خالل االشتراك في محفظة مدارة بصورة مهنية من الودائع قصيرة يهدف 

األجل بالدوالر األمريكي والودائع واألدوات النقدية. ويستثمر الصندوق طبقا للتوجيهات الشرعية لالستثمار حسب تعليمات لجنة الرقابة 

 الشرعية.

  

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

 الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.
 

 اللوائح التنظيمية 2

 

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

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

صفر  6م( )"الالئحة المعدلة"(. يرى مدير الصندوق بأن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 2016مايو  23هـ )الموافق: 1437شعبان  16

 م(. 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438

 

ي ف م، قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. يتعلق أبرز تغيير2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

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

 م(.2018سبتمبر  30

 

 االشتراك/ االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( 3

 

عامل"( في سوق األسهم السعودي. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات في كل يوم عمل )"يوم الت

في كل يوم عمل )"يوم التعامل"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات 

 مة للصندوق في يوم التقييم.)القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائ

 

 أسس اإلعداد 4
 

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

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

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

ً لمعايير المحاسبة 2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع السنوات وحتى السنة المنتهية في  م، كان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية وفقا

م تعد القوائم 2018ديسمبر  31حاسبين القانونيين. إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للم

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

 للتقرير المالي ألول مرة".
 

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

 .19والذي يتم عرض في إيضاح 

 

 .      عملة العرض والنشاط5

 النشاط للصندوق. يتم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي الذي يعتبر أيضاً عملة
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 أسس القياس   6

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

لموارد الالزمة ا باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لديه

لالستمرار في أعماله في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغا بشأن قدرة 

 الصندوق على االستمرار. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية. 

 ائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.يتم عرض حسابات القوائم المالية في ق
 

 استخدام األحكام والتقديرات الهامة 7
 

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

تطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما ت

تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة 

 لظروف.المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن ا
 

الت اتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق. وفيما يلي أهم المج

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

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 يثبت الصندوق مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لودائع المرابحة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 

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

 شهرا:  12دى كخسائر ائتمانية متوقعة على م

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

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

 

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

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

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

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12حدوثها خالل 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .8

 

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

 م، فقد تمت اإلشارة إلى هذه السياسات بالتحديد.2018يناير  1لم يذكر خالف ذلك. وعندما تنطبق السياسات فقط بعد أو قبل المعروضة، ما 

 

 العمالت االجنبية ترجمة

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار التحويل بتاريخ تلك المعامالت. ويتم إدراج أرباح وخسائر  ترجمةيتم 

يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية  الصرف األجنبي الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل.

 ر األمريكي على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير.إلى الدوال

 

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

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

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( 

 

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

 على عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة.

 

 اشتراك واسترداد الوحدات

 

ك ايتم تسجججيل الوحدات المكتتبة والمسججتردة بصججافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه اسججتالم طلبات االشججتر

 واالسترداد.
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 النقد وما في حكمه

هر أو السيولة ذات استحقاق ثالثة أش يتكون النقد وما في حكمه، لغرض قائمة التدفقات النقدية، من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية

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

 قصيرة األجل، بخالف الضمانات النقدية المقدمة فيما يخص معامالت قروض األوراق المالية والمشتقات.

 

 محاسبة تاريخ التداول

 

ندوق صجججيتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشجججراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يتعهد فيه ال

جودات ن يتم تسججججليم تلك الموبشججججراء الموجودات أو بيعها. العمليات المتعلقة بشججججراء الموجودات المالية أو بيعها هي العمليات التي تتطلب أ

 خالل فترة زمنية تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 

 الوحدات المستردة

 

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

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

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

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

 الشراء؛

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

 

 تحقق اإليرادات

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

 

االسججتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسججارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة يتضججمن صججافي الربح من 

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

 المالية المباعة على المكشوف.

 

حساب صافي الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح  يتم

 للتكلفة.

 

 الدخل من العموالت الخاصة

 

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

 

 

 دخل توزيعات أرباح

 

ة جويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك اإليرادات. بالنسبة لألوراق المالية المدر

ون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يك

المساهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية 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 مئوية سنوية من أتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر 

 . الشامل االخر صافي قيمة موجودات )حقوق ملكية( الصندوق. ويتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل

 

 

  



8 

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 مفتوح()صندوق استثماري 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 

 الزكاة وضريبة الدخل
 

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

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

 والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.

 

 قياس القيمة العادلة 

ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضجججمن معاملة منتظمة بين المشجججاركين في "القيمة العادلة" هي القيمة التي سجججيتم اسجججتالمها مقابل بيع أصجججل 

ن مالسججوق بتاريخ القياس في السججوق الرئيسججية لألصججل أو االلتزام أو في غير السججوق الرئيسججية، السججوق األكثر مالءمة لألصججل أو االلتزام التي 

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

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

سجججعار على أسجججاس مسجججتمر. يقوم الصجججندوق نشجججطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافت لتقديم معلومات عن األ

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

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

ند عاستخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان 

 سعير العملية. ت

 

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

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

 م2018يناير  1السياسات المطبقة قبل 

 

 استثمارات متاحة للبيع
  

 االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وتحميلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. أي تغييرات في القيمة العادلة باستثناءيتم قياس 

 خسائر االنخفاض في القيمة يتم تسجيلها في قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات.

 

 ها لتاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ ب
 

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

ما في تاريخ كناقصا مخصص أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم احتساب معامالت االستثمارات 

 المتاجرة.

 

 م2018يناير  1السياسات المطبقة من 

 

 اإلثبات والقياس األولي

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

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

 

ة الدخل ميتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسججججججارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في قائ

يمة العادلة من خالل الربح أو الخسجججارة بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة الشجججامل. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية التي ليسجججت بالق

 التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

 

 التصنيف
 

خر ل اآلمتصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا

 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

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

 

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

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

 المبلغ القائم. 

 

سجججتثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشجججامل اآلخر إذا اسجججتوفت كال الشجججرطين أدناه وال يتم تخصجججيصجججها يتم قياس اال

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 

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

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

 المبلغ القائم. 

 

عند اإلثبات األولي لالسججتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصججندوق أن يختار بشججكل نهائي 

 عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. 

 

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

 

 يصنف الصندوق الموجودات المالية ضمن الفئات التالية.

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

النقد وما في حكمه واالسججتثمارات في الصججكوك / السججندات وودائع سججوق المال وودائع المرابحة،  -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -

 المستحقة من الوسطاء والذمم المدينة األخرى.  

 

 ألخرى واالسترداد المستحق، المصنفةتتضمن المطلوبات المالية رسوم اإلدارة المستحقة والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة ا

 كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة.

 

 تقييم نموذج األعمال 

يجري الصجججندوق تقييما للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسجججتوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشجججكل أفضجججل 

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

 

ا. وبالتحديد، ما إذا كانت اسججتراتيجية اإلدارة تركز على اكتسججاب السججياسججات واألهداف المحددة للمحفظة وتشججغيل هذه السججياسججات عملي -

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

 الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 

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

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

فأة مديري األعمال  - قدية فيما إذا كانت المكافآت تسججججججتند إلى القيمة العادلة للموجودات ا -كيفية مكا لمدارة أو التدفقات النقدية التعا

 المحصلة؛ و 

تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إال أن المعلومات  -

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

 ية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. الموجودات المال

 

عادلة من لإن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أسججاس القيمة العادلة يتم قياسججها بالقيمة ا

ة تعاقدية وبيع م االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقديخالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يت

 موجودات مالية. 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

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

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

نه  قائم خالل فترة محددة من الزمن ولمخاطر على أ ية المرتبطة بأصجججججججل المبلغ ال ية للنقود وللمخاطر االئتمان مالي للقيمة الزمن بل ال المقا

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

قدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، يأخذ الصندوق باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. وهذا عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعا

كذلك  نيشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كا

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

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

 خصائص الرافعة المالية؛  -

 شروط السداد والتمديد.  -

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

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

 

يحتفظ الصندوق بمحفظة االستثمارات على المدى الطويل والتي من خاللها ال يوجد للصندوق أي خيار القتراح تعديل سعر الفائدة بتواريخ 

ز يإعادة ضبط دورية. قرر الصندوق أن التدفقات النقدية التعاقدية لهذه االستثمارات هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة ألن الخيار يم

الفائدة بطريقة تأخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر االئتمانية، ومخاطر وتكاليف اإلقراض األسججججاسججججية األخرى المرتبطة سججججعر 

 بأصل المبلغ القائم. 

 

 إعادة التصنيف 

جودات ير نموذج أعماله إلدارة الموال يتم إعادة تصجججنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في السجججنة التي يقوم فيها الصجججندوق بتغي

 المالية.

 

 التوقف عن اإلثبات

 هيقوم الصججججججندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيام

شبتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي  كل يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية ب

جوهري أو التي بموجبها ال يقوم الصجججججندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشجججججكل جوهري وال يقوم 

 بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية.

 

، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصججججل )أو القيمة الدفترية المخصججججصججججة لجزء من األصججججل الذي تم عند التوقف عن إثبات األصججججل المالي

وض المقبوض )يشجججمل أي أصجججل جديد تم الحصجججول عليه ناقصجججاً أي التزام جديدة تم تحمله( و )1التوقف عن إثباته( ومجموع ) ( أي 2( العت

الشجججامل اآلخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسجججارة. بالنسجججبة للمعامالت التي ال يقوم ربح أو خسجججارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضجججمن الدخل 

الصندوق باالحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ويقوم باإلبقاء على السيطرة على الموجودات، 

 لتي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته المستمرة ا

 
 

 المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي حالي 

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

 في آن واحد.

يتم عرض اإليرادات والمصجججروفات على أسجججاس الصجججافي فقط عندما يتم السجججماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو لألرباح 

  والخسائر الناتجة عن الصندوق لمعامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(8

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 يقوم الصندوق بإثبات مخصصات الخسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 

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

 وم دولياً بـ "درجة االستثمار".للتعريف المفه

 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

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

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

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

 في السداد وقت االعتراف األولي للتعرض للمخاطر.

 
 تعريف التعثر في السداد

 يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر في السداد عندما:

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

 تسييل الورقة المالية )إن وجدت(؛ أو

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

 عن السداد أم ال. يأخذ الصندوق في االعتبار المؤشرات التالية: متعثرةركة المستثمر فيها عند تقييم ما إذا كانت الش

 الجانب النوعي: على سبيل المثال خرق الشروط التعاقدية؛ -

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

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

 عن السداد، وقد تتغير أهميتها بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. متعثرةمعطيات تقييم ما إذا كانت احدى األدوات المالية 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

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

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

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

 النقدية المستقبلية المقدرة.

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

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

 القيمة الدفترية للموجودات.

 

 الشطب

ه أو بجزء ليتم شطب القيمة الدفترية االجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل المالي بمجم

 منه.
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 9

 

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

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

 لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق.
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 أمريكي( )دوالر

 

 

 النقد وما في حكمه 10

 

 فيما يلي تفاصيل النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية:

 

 

 م2018ديسمبر  31 

ديسمبر  31

 م2017يناير  1 م2017

    

 758,264 1,051,175 211,317 نقد لدى البنوك

ً  90ودائع المرابحة ذات استحقاق أصلي أقل من   9,920,000 15,534,980 16,820,000 يوما

 17,031,317 16,586,155 10,678,264 

 

 استثمارات بالتكلفة المطفأة 11

 

 

 
 إيضاح

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31

 م2017
 م2017يناير  1

ً  90ذات استحقاق أصلي أقل من  -ودائع مرابحة   9,920,000 15,534,980 16,820,000 10 يوما

 1,530,000 -- 450,000  يوماً  180و  90تستحق خالل  -ودائع مرابحة 

  17,270,000 15,534,980 11,450,000 

 -- -- (2,917)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 11,450,000 15,534,980 17,267,083  اإلجمالي

 

قام الصندوق بعمل ودائع مرابحة مع األطراف األخرى لديها تصنيفات ائتمانية صادرة عن وكاالت التصنيف )واردة بالتفصيل في إيضاح 

 ٪1.27م: 2017ديسججمبر  31سججنويا ) ٪3(. إن متوسججط سججعر العمولة الخاصججة الفعلي على ودائع سججوق المال كما في نهاية السججنة هو 16

 سنوياً(. ٪0.86م: 2017يناير  1سنويا وفي 

 

م، تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كجزء من تطبيق الصندوق ألول مرة للمعيار الدولي للتقرير 2018ديسمبر  31كما في 

 : متطلبات االنخفاض في القيمة.9المالي 

 

موديز  قعة من ودائع المرابحة باستخدام مقاييس تصنيفتعتمد الطرق واالفتراضات التي يطبقها الصندوق بتقدير الخسائر االئتمانية المتو

الخسائر  دوالتي يتم تعديلها حسب البيانات المحددة للدولة، والتقديرات التطلعية ومتغيرات االقتصاد الكلي مثل نمو إجمالي الناتج المحلي لتحدي

 االئتمانية المتوقعة كما في نهاية سنة التقرير.

 

 صص الخسائر االئتمانية المتوقعة لودائع المرابحة:فيما يلي ملخصاً لحركة مخ

 

ديسمبر  31 
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 

 م2017يناير  1

 --  --  --  الرصيد في بداية السنة

 --  --  1,974  م2018يناير  1الخسائر االئتمانية المتوقعة المعترف بها في 

 --  --  943  المحمل للسنة

 --  --  2,917  الرصيد في نهاية السنة
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  12
 

 االستثمارات من التعرضات أدناه كما في تاريخ التقرير:تتكون 

 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

    

 

 التكلفة القيمة السوقية التكلفة القيمة السوقية التكلفة

القيمة 

 السوقية

       

       صندوق استثماري

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال 

 السعودي
849,819 867,788 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 867,788 849,819 اإلجمالي

 

 

 مصروفات مستحقة 13

 

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

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14

 

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

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

  إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشكل القانوني.

 

وق ومجلس إدارة الصند، ة )مدير الصندوق وإداري الصندوق(العالقة للصندوق في إتش إس بي سي العربية السعوديتتمثل األطراف ذات 

 والبنك السعودي البريطاني )"ساب"( )المساهم الرئيسي لمدير الصندوق(. 

 

ف ذات العالقة للضوابط المنصوص يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطرا

ها دعليها في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتما

 من قبل مدير الصندوق. تمت هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.

 

 ٪0.75م: 2017من صافي قيمة الموجودات ) ٪0.75بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقاً لنسبة تبلغ  يقوم مدير الصندوق

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

 اإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظيمية والمؤشرات وغيرها.ال الحصر أتعاب الحفظ و
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة)يتبع( 14

 

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

 

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

 
 

 الطرف ذو العالقة
 

 طبيعة المعاملة
 المعامالتمبلغ 

 خالل السنة
 

 الرصيد الختامي

 م2017 م2018 م2017 م2018  
إتش إس بي سي العربية 

 1,003 6,635 54,766 64,185 أتعاب إدارة السعودية )مدير الصندوق(

      

 1,051,175 20,000 -- -- نقد وما في حكمه ساب

 3,615,000 -- -- -- ودائع مرابحة 

 7,741 -- 12,922 10,261 الدخل من ودائع مرابحة 

 

ديسمبر  31وحدة ) 204,667قام صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي المدار بواسطة مدير الصندوق باالشتراك في 

 م: ال شيء( في الصندوق.2017

 
 

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

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 15

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

 التكلفة المطفأة م2018ديسمبر  31

بالقيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
    

    الموجودات

 --  17,028,400 نقد وما في حكمه

 867,788  450,000 االستثمارات

 --  74,727 ذمم مدينة أخرى

 867,788  17,553,127 إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات

 --  6,635 مصروفات مستحقة

 6,635 إجمالي المطلوبات المالية

 
 -- 

 

 م2017ديسمبر  31

قروض وذمم 
مدينة/التكلفة 

 المطفأة

 

 متاحة للبيع
    

    الموجودات

 --  16,586,155 نقد وما في حكمه

 801,608  -- االستثمارات

 --  41,447 ذمم مدينة أخرى

 801,608  16,627,602 إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات

 --  1,003 مصروفات مستحقة

 1,003 إجمالي المطلوبات المالية

 
 -- 
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 )يتبع( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 15

 

 

 م2017يناير  1

وذمم قروض 
مدينة/التكلفة 

 المطفأة

 

بها حتى  محتفظ
 تاريخ االستحقاق

    

    الموجودات

 --  10,678,264 نقد وما في حكمه

 1,001,365  1,530,000 االستثمارات

 --  35,244 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 1,001,365  12,243,508 إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات

 --  407 مصروفات مستحقة

 --  407 إجمالي المطلوبات المالية

 

 

 إدارة المخاطر المالية 16

 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة  -

 مخاطر السوق -

 التشغيلمخاطر  -

 

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

 الصندوق.
 

 إطار إدارة المخاطر 
ن ميحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة االستثمارية للصندوق          

 المرابحة واالستثمارات في الصناديق المشتركة. إيداعات

 

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

 المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجوداتي الحاالت التي تكون فيها ف ودات المستهدفة ومكون المحفظة.بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموج

المستهدفة، فإن مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا مع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية 

 المقررة.
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 القوائم الماليةإيضاحات حول 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16
 مخاطر االئتمان

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

يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي وودائع المرابحة والذمم المدينة األخرى. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم 

الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر البلد ومخاطر 

 القطاع. 

سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك إن 

 من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

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

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

 

ديسمبر  31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 يناير 1

 م2017
    

 758,264 1,051,175 211,317 نقد لدى البنوك
 11,450,000 15,534,980 17,267,083 بعد خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة -المطفأة استثمارات بالتكلفة 

 1,001,365 -- -- استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 35,244 41,447 74,727 ذمم مدينة أخرى

 13,244,873 16,627,602 17,553,127 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

 

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

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

 االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.

 
 تحليل جودة االئتمان

 لدى الصندوق ودائع مرابحة )اإلجمالي( لدى أطراف أخرى ذات جودة ائتمانية مصنفة وفقاً لوكالة موديز كما يلي:

 

 

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 

1A  --   4,784,980  

2A 2,000,000  4,320,000    

3A 4,950,000  410,000  

Aa2 3,480,000   --   

3Aa --   3,210,000  

1Baa 6,840,000  2,810,000  

  15,534,980  17,270,000 اإلجمالي 
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16

 
 المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة

استحقاق قصيرة شهراً وتعكس آجال  12تم قياس االنخفاض في قيمة ودائع مرابحة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

للتعرضات. يأخذ الصندوق في االعتبار أن هذه التعرضات بها مخاطر ائتمان منخفضة استناداً للتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف 

 األخرى.

 

خسارة م. تعكس مقاييس ال2016-م1983شهراً إلى مصفوفة تحول وكالة موديز للفترة  12تستند احتماالت التعثر في السداد على مدى 

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

 

(. دوالر امريكي 1,974م: 2018يناير  1م )2018ديسمبر  31كما في  دوالر امريكي 2,917سجل الصندوق خسارة ائتمانية متوقعة بمبلغ 

 ستثمارات بالتكلفة المطفأة.لم تكن هناك خالل السنة حركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة لال

 
 مخاطر السيولة

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

 مالية.

 

بات عرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلتنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات في كل يوم عمل وبالتالي فهي تت

 تاسترداد مالكي الوحدات. ولكن، تعتبر إيداعات المرابحة واالستثمارات في الصناديق االستثمارية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة ألنها ذا

 فترة قصيرة األجل. 
 

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

 
 مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وهامش االئتمان 
 الزائد، على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية.

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

مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واالجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق 
 بانتظام من قبل مدير الصندوق.

 

 طر العمالت األجنبيةمخا

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. العملة الوظيفية 

القيمة م باستثناء االستثمار ب2018ديسمبر  31للصندوق هي الدوالر األمريكي وليس هناك تعرضات لمخاطر العمالت األجنبية كما في 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالريال السعودي. إن الريال السعودي مرتبط بالفعل بالدوالر األمريكي بسعر ثابت وبالتالي فإن 

 أرباح/خسائر صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية.

 

 مخاطر أسعار العمولة

معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات تنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في 

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

 

 

 التسعير وتاريخ االستحقاق التعاقدي أيهما أواًل: فيما يلي ملخص لمركز فروق معدالت العموالت للصندوق تم تحليله حسب تاريخ إعادة

 

 م2018ديسمبر  31

 أقل من شهر

 3إلى  1من  
 أشهر

أشهر  3من  
 إلى سنة

  

 اإلجمالي

        الموجودات

 17,270,000  450,000  9,345,000  7,925,000 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 17,270,000  450,000  9,345,000  7,925,000 إجمالي الموجودات المحملة بعمولة

        

        المطلوبات

 --  --  --  -- إجمالي المطلوبات التي تحمل عمولة

 17,270,000  450,000  9,345,000  7,925,000 إجمالي فرق معدل العموالت
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16

 

 مخاطر أسعار العمولة )يتبع(

 

 

 م2017ديسمبر  31

 أقل من شهر

 3إلى  1من  
 أشهر

أشهر  3من  
 إلى سنة

  

 اإلجمالي

        الموجودات

 15,534,980  --  4,830,000  10,704,980 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 15,534,980  --  4,830,000  10,704,980 إجمالي الموجودات المحملة بعمولة

        

        المطلوبات

 --  --  --  -- إجمالي المطلوبات التي تحمل عمولة

 15,534,980  --  4,830,000  10,704,980 إجمالي فرق معدل العموالت

 
 

 م2017يناير  1

 أقل من شهر

 3إلى  1من  
 أشهر

أشهر  3من  
 إلى سنة

  

 اإلجمالي

        الموجودات

11,450,00  1,530,000  6,720,000  3,200,000 استثمارات بالتكلفة المطفأة

11,450,00  1,530,000  6,720,000  3,200,000 إجمالي الموجودات المحملة بعمولة 0

0         

        المطلوبات

 --  --  --  -- إجمالي المطلوبات التي تحمل عمولة

11,450,00  1,530,000  6,720,000  3,200,000 إجمالي فرق معدل العموالت

0  

 تحليل الحساسية

ي الصلة والتي ذيعكس تحليل الحساسية كيفية تأثر صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات بالتغيرات في متغير المخاطر 

 كانت محتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير.

 

نقاط أساس ممكن إلى حد معقول مع مراعاة البيئة االقتصادية التي يعمل فيها الصندوق.  10قررت اإلدارة أن تقلب أسعار العمولة بمقدار 

الكي الوحدات ذات الزيادة المحتملة بشكل معقول في يعرض الجدول أدناه األثر على صافي موجودات )حقوق الملكية( للصندوق العائدة لم

ديسمبر. وقد تم تقدير أثر هذه الزيادة أو التخفيض من خالل حساب التغيرات في القيمة العادلة  31نقاط أساس في  10أسعار العمولة بواقع 

 ً نخفاض المطلوبات. يعود التأثير بشكل رئيسي إلى ا لسندات الدين التي تحمل فائدة ثابتة والموجودات األخرى التي تحمل فائدة ثابتة ناقصا

عمالت لالقيمة العادلة لألوراق المالية ذات الدخل الثابت. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً مخاطر تحويل ا

 األجنبية.

 

 التأثير على صافي الموجودات )حقوق الملكية( بالريال السعودي

ديسمبر  31

  م2018

ديسمبر  31

  م2017

     

  722  15,647 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

 

 وكان من شأن تخفيض أسعار الفائدة بنفس المبلغ أن يؤدي إلى تأثير يعادل المبالغ المبينة لكن معاكس لها أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 بالدوالر األمريكيصندوق إتش إس بي سي للمرابحة 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16

 

 مخاطر التشغيل

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

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

 ة االستثمار.المتعارف عليها لسلوك إدارغير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير 
 

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

 االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات. 
 

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

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

 الخدمة في المجاالت التالية:
 

 اإلجراءات الرقابيةتوثيق الضوابط و -

 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ 

 مطابقة المعامالت ومراقبتها.  

 التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها. 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -

 التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.االلتزام بالمتطلبات  -

 وضع خطط للطوارئ. -

 التدريب والتطوير المهني. -

 المعايير األخالقية والتجارية. -

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

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 

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

 

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

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

 السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أوفي  -

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

 

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

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

 ماالقتصادية. يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدا

ل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلي

 تؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.
 

 نماذج التقييم

لصرف التي سعار اتستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أ

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

 القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.
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 يصندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريك

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(

 

 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية 17
 

رجات متفاوتة وتتطلب دوبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية 

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

 

 قياس.ليقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء ا
 

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

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

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

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

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

 

: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ال تستند على بيانات 3المستوى 

لى األسعار ع قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناءً 

 المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

رمي للقيمة المستوى في التسلسل الهيحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة في تاريخ التقرير حسب 

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

 

 

 

  

 

 م2018ديسمبر  31 

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

 
 القيمة

  1المستوى  الدفترية

المستوى 

 اإلجمالي  3المستوى   2

 استثمارات بالتكلفة المطفأة*
 

17,267,083 --  --  17,267,083  17,267,083 

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة 
867,788 

867,788  --  --  867,788 

 18,134,871  17,267,083  --  856,895 18,134,871 اإلجمالي

 

 م 2017ديسمبر  31 

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

 

 القيمة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  الدفترية

 استثمارات بالتكلفة المطفأة
 

15,534,980 

 

--  

 

--  

 

15,534,980  

 

15,534,980 

 متاحة للبيعاستثمارات 

 

801,608 801,608  --  --  801,608 

 16,336,588  --  --  801,608 16,336,588 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 العادلة لألدوات المالية )يتبع(القيمة  17
 * صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 

 خالل السنة، لم يتم أي تحويل في مستويات التسلسل الهرمي.

 

وودائع المرابحة، المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والذمم المدينة األخرى والمصروفات  تعتبر األدوات المالية مثل النقد لدى البنوك،

ة يالمستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمان

 المرتفعة لألطراف األخرى.

 

 آخر يوم تقييم 18

 

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

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

 مل حتى إشعار آخر.موجودات التعا

 

بلغ صافي قيمة عميم هيئة السوق المالية أعاله، بدال من توم( 2017ديسمبر  31م: 2017م )2018ديسمبر  31آخر يوم تقييم للسنة كان 

(. إن صافي قيمة الموجودات )حقوق 14.44م: 2017دوالر أمريكي للوحدة ) 14.69موجودات )حقوق الملكية( للتعامل في هذا اليوم 

دوالر أمريكي. صافي الموجودات )حقوق الملكية(  14.69م بلغ 2018ديسمبر  31الملكية( وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للوحدة في 

 للوحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ووفقا للتعامل ناقصا صافي قيمة الموجودات للوحدة ظل كما هو بسبب صغر مخصصات الخسائر

 . 9االئتمانية المتوقعة المقيدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 

 توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي 19

  

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

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

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

ً للمعايير الدولية للتقرير 2017ديسمبر  31المعروضة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  م وعند إعداد قائمة مركز مالي افتتاحي طبقا

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

 .20في إيضاح 
 

هيئة لإن التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، أي معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن ا

ركز معودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ليس له تأثير جوهري على الالس

ي لالمالي للصندوق والدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات والتدفقات النقدية وبالتا

 لم يتم تقديم كشوفات مطابقة إضافية.

 

 م2017يناير  1 

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

 

 القيمة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  الدفترية

 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 

9,920,000     9,920,000  9,920,000 

استثمارات محتفظ بها لتاريخ 

 االستحقاق

 

1,001,365 

 

--  

 

--  

 

1,001,365  

 

1,001,365 

 10,921,365  10,921,365  --  -- 10,921,365 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبيةأثر  20

 

 " األدوات المالية" 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

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

 المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. مبادئ 

 

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

 استنادًا إلى الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول.

 

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

 9الي ملم يتم تعديل فترات المقارنة. يتم إثبات الفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير ال -

م. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018يناير  1وق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في ضمن صافي الموجودات )حق

م 2018، وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 9م ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 2017

 . 9وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

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

 

 تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية. 

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

ً وكذلك فئات القياس يعرض  ً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا الجدول أدناه واإليضاحات المرفقة التالية فئات القياس األصلية وفقا

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

 

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

 لالنخفاض في القيمة.

 

 

 

 التصنيف وفقا  

لمبادئ المحاسبة 
 ً  المتعارف عليها سابقا

 ً  التصنيف الجديد وفقا

 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

القيمة الدفترية األصلية 
لمبادئ المحاسبة وفقاً 

 ً  المتعارف عليها سابقا

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقا 

للمعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9 

     

 1,051,175 1,051,175 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة نقد لدى البنوك

     

استثمارات بالتكلفة 

 المطفأة
 قروض وذمم مدينة

 15,533,006 15,534,980 التكلفة المطفأة

     

استثمارات متاحة 

 للبيع
 

 استثمارات متاحة للبيع

 

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 801,608 801,608 خالل الربح أو الخسارة

     

 

 ذمم مدينة أخرى

 

 41,447 41,447 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة
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 للمرابحة بالدوالر األمريكيصندوق إتش إس بي سي 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )دوالر أمريكي(
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية )يتبع( 20

 
  

 

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

 

قرير المالي تيعرض الجدول أدناه مطابقة القيم الدفترية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً مع القيم الدفترية بموجب المعيار الدولي لل

 م.2018يناير  1في  9للتقرير المالي عند التحول للمعيار الدولي  9

 

 الموجودات المالية

القيمة الدفترية كما 
ديسمبر  31في 

 م2017

إعادة 
 إعادة القياس التصنيف

القيمة الدفترية وفقا 
للمعيار الدولي للتقرير 

 1كما في  9المالي 
 م2018يناير 

     

 1,051,175 -- -- 1,051,175 نقد لدى البنوك

 15,533,306 (1,974) -- 15,534,980 استثمارات بالتكلفة المطفأة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 801,608 -- 801,608 -- الخسارة

 -- -- (801,608) 801,608 متاحة للبيع

 41,447 -- -- 41,447 ذمم مدينة

 

 

ألول مرة للخسائر االئتمانية المتوقعة والمدرجة في االستثمارات المقاسة بالتكلفة م، تتعلق إعادة القياس بالتطبيق 2018يناير  1كما في 

 المطفأة.

 

 التأثير على صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

صافي قيمة  
الموجودات 

 )حقوق الملكية(

  

 17,428,207 م(2017ديسمبر  31الرصيد الختامي وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً )

 (1,974) 9إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 17,426,233 م(2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 األحداث الالحقة 21

 

 تتطلب اإلفصاح عن أو تعديل حسابات فيها. ال توجد أحداث هامة بعد تاريخ قائمة المركز المالي

 

 اعتماد القوائم المالية 22
 

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

 

 


