
 

 

 

 

 

 

 

 ة صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودي 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية م  

 القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 



 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 القوائم المالية

 م 2019  ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 

 

 

 الصفحة الفهرس

 

 

 1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  

 3 قائمة المركز المالي 

  

 4 الشامل قائمة الدخل 

  

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

  

 6 قائمة التدفقات النقدية

  

 7 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة المركز المالي 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  
 

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م 2019

 ديسمبر 31 
 م 2018

     

     الموجودات

 1,129,922  9,582,334 10 نقد لدى البنك

 354,114,714  310,951,436 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 4,559,024  4,865,453  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 359,803,660  325,399,223  إجمالي الموجودات

     

 المطلوبات
 

   

 4,403,406  698,773 13 مصروفات مستحقة

 4,403,406  698,773  إجمالي المطلوبات

     

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي 

 الوحدات

 

324,700,450  355,400,254 

     

 19,596,665  14,700,798  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

وفقا  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 للتعامل

17 

22.09  18.14 

     

وفقا  -الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة صافي 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي 

17 

22.09  18.14 

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

  

 

 

 



 

4 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة الدخل الشامل

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2018  م2019 إيضاح 

     إيرادات استثمار

     

صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة أو 

 

12 62,576,593 

 

33,834,210 

 14,663,023  11,364,031  دخل توزيعات أرباح

 48,497,233  73,940,624  إجمالي الربح

     

     المصروفات

     

 7,069,312  5,918,192 14 أتعاب إدارة

 --  208,481         مصروفات أخرى

 7,069,312  6,126,673  إجمالي المصروفات

     

 41,427,921  67,813,951  صافي ربح السنة

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 41,427,921  67,813,951  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية. 19( إلى ) 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من ) 
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 سي المرن لألسهم السعودية صندوق إتش إس بي  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

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

   ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2018  م2019 

    

الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في بداية صافي 

 344,986,662  355,400,254 السنة

    

 41,427,921  67,813,951 صافي ربح السنة

    

    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

    

 102,015,007  28,191,532 متحصالت من إصدار وحدات 

 (133,029,336)  (126,705,287) السترداد الوحدات المدفوع 

 ( 31,014,329)  (98,513,755) صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في 

 355,400,254  324,700,450 نهاية السنة

    

 

 معامالت الوحدات:

 

 ديسمبر: 31ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في فيما يلي 

 

  م 2018  م2019 

  )بالعدد( 

     

  21,162,824  19,596,665 الوحدات في بداية السنة

     

  5,763,264  1,397,368 وحدات مصدرة خالل السنة 

  (7,329,423)  (6,293,235) وحدات مستردة خالل السنة

  (1,566,159)  (4,895,867) الوحدات صافي النقص في  

     

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

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 قائمة التدفقات النقدية 

   ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 م 2018  م2019 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

 41,427,921  67,813,951  صافي ربح السنة 

     

     تسويات لـ:

     

أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
 
12 (17,217,140)  (16,353,349 ) 

  50,596,811  25,074,572 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

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

 الخسارة

 

60,380,418  (3,202,762) 

 2,292,948  (306,429)  )الزيادة(/النقص في ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

 2,888,391  (3,704,633)  )النقص(/ الزيادة في المصروفات المستحقة 

 27,053,149  106,966,167  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

     

 102,015,007  28,191,532  متحصالت من إصدار وحدات 

 (133,029,336)  (126,705,287)  المدفوع السترداد الوحدات 

 ( 31,014,329)  (98,513,755)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 (3,961,180)  8,452,412  النقد وما في حكمهصافي الزيادة/ )النقص( في 

     

 5,091,102  1,129,922  في بداية السنة النقد وما في حكمه 

     

 1,129,922  9,582,334  في نهاية السنةالنقد وما في حكمه 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.19( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية  

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 عام 1
 

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

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

 

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

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

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

 بمؤشرات السوق.

 

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

 استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.

 

بإجراء بعض المراجعات لشروط وأحكام الصندوق. تتعلق التغييرات الرئيسية في الشروط واألحكام قام مدير الصندوق  

بهيكل الرسوم وتعزيز أهداف االستثمار. قام الصندوق بتحديث أحكامه وشروطه التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة 

 (. 2019يوليو  1هـ )الموافق  1440شوال   27السوق المالية بتاريخ 

 

 للوائح النظامية ا 2
 

 عن هيئة السوق المالية.  الصادرة يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( 

 

 ويوم التقييم(  يوم التداولاالشتراك/ االسترداد ) 3
 

ً يومي األحد والثالثاء الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات  "(. يتم تحديد قيمة يوم التداول)"مرتين أسبوعيا

ً يومي اإلثنين واألربعاء محفظة الصندوق  "(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات )حقوق يوم التداول)"مرتين أسبوعيا

ودات الصندوق بعد  ملكية( الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة لموج

 خصم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

 

 أسس اإلعداد 4
 

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

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

 االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 

 عملة العرض والنشاط  5
 

  للصندوق.الوظيفية عملة التم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 أسس القياس  6

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

 المحاسبي.تقيد بالقيمة العادلة( باستخدام مبدأ االستحقاق 

أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في 

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

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

 

  يتم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي حسب السيولة. 

 

 استخدام األحكام والتقديرات  7
 

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

المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند 

تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على 

امل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة الخبرة التاريخية وعو

 ضمن الظروف.  

 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة بصورة 

 يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق. مستمرة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  8
 

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

 كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

 

 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( 

  

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

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

 

 

 محاسبة تاريخ التداول

 

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

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

العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها اللوائح أو تلك المتعارف عليها في 

 السوق.

 

 اشتراك واسترداد الوحدات

 

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

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

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس   بي سي العربية السعودية م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .8
 

 العمالء  مع العقود من اإليرادات

 

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

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

 

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

 

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

 المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي )إن وجدت(.

 

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

 المرجح للتكلفة. 

 

 دخل توزيعات أرباح

 

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

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

لى دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون ع

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

 

 أتعاب اإلدارة

 

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

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

 

 الزكاة والضريبة

 

بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي زكاة 

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

 المرفقة. 

 

 يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. 
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .8

 
 قياس القيمة العادلة  

 

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

المشـاركين في السـوق بتاريخ القياس في السـوق الرئيسـية لألصـل أو االلتزام أو في غير السـوق الرئيسـية، السـوق األكثر 

ـــندوق في ذـلك التـ  ــل أو االلتزام التي من خاللـها يكون مـتاـحا للصــ اريخ. إن القيـمة الـعادـلة للمطلوـبات تعكس  مالءـمة لألصــ

 مخاطر عدم األداء. 

 

يقوم الصـندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باـستخدام الـسعر المتداول في الـسوق النـشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار 

ــطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافم لتقديم معلومات عن   ــوق نشـ ــوق على أنها سـ السـ

بقياس األداة المتداولة في الـسوق النـشطة وفقا لـسعر متوـسط ألن الـسعر يوفر األـسعار على أـساس مـستمر. يقوم الصـندوق 

 تقريبا معقوال لسعر التخارج.  

 

في حال عدم وجود سـعر متداول في سـوق نشـط، فإن الصـندوق يسـتخدم أسـاليب تقييم تزيد من اسـتخدام المدخالت القابلة  

ابلة للمالحظة. إن أـسلوب التقييم المختار يتـضمن جميع العوامل للمالحظة ذات الـصلة وتقلل من اـستخدام المدخالت غير الق 

 التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 

 

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

 التغيير. 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

 اإلثبات والقياس األولي

 

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

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

 األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

 

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

إثبات تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ليست 

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

 

 تصنيف الموجودات المالية

 

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

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

 

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة: 
 

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

تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ  -
 والفائدة على أصل المبلغ القائم. 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف يتم قياس 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

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

ينتج عن شروطها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل   -
 المبلغ المستحق.

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

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

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

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

 

 تقييم نموذج األعمال

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

ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما  

 يلي: 

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  -

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

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

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

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

 هذه المخاطر؛ 

يما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية ف  -كيفية مكافأة مديري األعمال   -

 التعاقدية المحصلة؛ و  

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

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

 أهداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. 

 

ا إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسه

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

 بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

 

 ةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائد

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

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

اطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخ

 باإلضافة إلى هامش الربح.  
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

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

الشروط التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت 

اقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ الصندوق باالعتبار أو مبلغ التدفقات النقدية التع

 ما يلي: 

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

 خصائص الرافعة المالية؛   -

 شروط السداد والتمديد؛   -

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

 الموجودات(؛ و 

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

 

 إعادة التصنيف 

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

 إلدارة الموجودات المالية. 

 

 تصنيف المطلوبات المالية

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

 الربح أو الخسارة. 

 

 وقف عن اإلثباتالت
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على  

( المقابل المالي المستلم )بما في ذلك أي موجودات 1جزء من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي )

( أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباته في الدخل 2الحصول عليها ناقصا أي مطلوبات جديدة مفترضة( و )جديدة يتم 

 الشامل اآلخر يتم إثباته في قائمة الدخل الشامل. 
 

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

 المقاصة 

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

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

 ديد المطلوبات في آن واحد. النية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتس

 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير 

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

 الصندوق.

  



 

13 

 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 في حكمهوما نقد ال

 

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

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

 إدارة االلتزامات قصيرة األجل. 

 

 ات المستردةالوحد

 

يصنف الصندوق األدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية  

 لألدوات.

 

لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تخول هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات 

تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد  المتبقية. ويتم 

للمستثمرين الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق 

 في كل تاريخ استرداد وكذلك في حالة تصفية الصندوق.

 

 حدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية: يتم تصنيف الو

 

 تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق؛ -

 تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى؛ -

 ات األدوات األخرى لها سمات متطابقة؛جميع األدوات المالية في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئ -

بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قيمة األداة النقدية أو أصل مالي آخر، ال   -

 تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنه باعتباره التزاًما؛ و 

لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة، أو   إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة -

التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة 

 على مدى عمر األداة. 

 

لوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكية  يتم إثبات التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد ا

 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.
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 معايير جديدة تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق   . 9

 
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها، 

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

 :م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك2019يناير  1سارية المفعول اعتباراً من 

 
 البيان  المعيار/ التعديالت 

 عقود اإليجار   16مالي المعيار الدولي للتقرير ال
 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة   28معيار المحاسبة الدولي 

 تعديالت الخطة أو تقليصها أو تسويتها   19معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة   11و  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 23و  12الدولي 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  

 م.2017 –م 2015

المقدمة بالتعويضات  تعديالت متعلقة بخصائص المدفوعات  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 السلبية وتعديل المطلوبات المالية 

 

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

 

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

 ناتجة عن هذا التطبيق.وال يُتوقع وجود آثار جوهرية  الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول

 

 

 التفسير  المعيار /

 
 

 البيان 

يسري مفعولها اعتباراً من  
الفترات التي تبدأ في أو بعد  

 التالي التاريخ 

 م2020يناير  1 تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 8المحاسبة الدولي 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية 

عمليات قضايا ما قبل االستبدال في سياق  9و  7المعيار الدولي للتقرير المالي 
 تصحيح معدل الفائدة المعروض بين البنوك

 م2020يناير  1

 م2022يناير  1 تصنيف المطلوبات  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 

 

  نقد لدى البنكال . 10
 

ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف  بنوكلدى  نقدمن  نقد لدى البنكيتكون رصيد ال

 دولية.
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 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  . 11
 

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

 

 م 2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

     حقوق الملكية

 137,159,686 110,076,948 74,246,815 53,114,820 بنوك

 - - 55,112,018 43,212,102 الطاقة 

 98,076,781 83,934,053 44,787,581 34,926,838 المواد األساسية

 22,563,272 19,634,374 40,888,932 31,395,622 التجزئة

 15,485,274 14,428,471 26,140,436 22,208,132 استهالكيةخدمات 

 27,024,740 26,391,179 22,194,077 21,562,829 معدات وخدمات الرعاية الصحية 

 32,805,403 28,553,375 19,791,521 14,595,215 تأمين

 - - 9,703,750 9,775,839 خدمات االتصاالت

 - - 6,658,618 5,144,711 سلع رأس المال 

 - - 2,534,972 2,453,162 إدارة العقارات والتطوير العقاري

 10,663,450 10,754,953 - - نقل

 10,336,108 11,996,335 - - األغذية والسلع األساسية بالتجزئة

     

     صناديق استثمارية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم 

 - - 8,892,716 7,000,000 شركات البناء واإلسمنت السعودية

 354,114,714 305,769,688 310,951,436 245,389,270 اإلجمالي

 

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

 م 2018  م2019 

 17,480,861  45,359,453 أرباح محققة للسنة

 16,353,349  17,217,140 أرباح غير محققة للسنة

 33,834,210  62,576,593 اإلجمالي

    

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

 لتكلفة األوراق المالية. 

 

 مصروفات مستحقة  . 13
 

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 14
 

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

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

 محتمل يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشكل القانوني.
  

تتمثل األطراف ذات العالقة بالصندوق في إتش إس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق، ومجلس الصندوق، وأمين  

اديق االستثمار الُمدارة بواسطة مدير الصندوق والبنك السعودي البريطاني )"البنك"( الحفظ وإداري الصندوق(، وصن

 )مساهم رئيسي في مدير الصندوق(.
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  . 14
 

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

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

متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مدير الصندوق. تمت هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة 

 من الصندوق.

 

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

وأتعاب  م: صفر(2018) ٪0.05 وفقاً لنسبة تبلغ األتعاب اإلداريةمن صافي قيمة الموجودات(.   ٪1.70م: 2018)

 .م: صفر( من صافي قيمة الموجودات2018)  ٪0.03الحفظ وفقاً لنسبة تبلغ 

 

لية للصندوق كاستثمار للصندوق ويتم خصمها دوًما من رسوم ٪ في القوائم الما2ال يتم إدراج رسوم االشتراك حتى 

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

 

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

 

 

 المعامالتطبيعة  الطرف ذو العالقة

 مبلغ المعاملة

 الرصيد الختامي خالل السنة

 م 2018 م2019 م 2018 م2019  

إتش إس بي سي 

العربية السعودية 

 )مدير الصندوق(

 705,401 95,138 7,069,312 5,918,192 أتعاب إدارة الصندوق

 -- 15,401 -- 82,765 رسوم إدارية 

أتعاب أعضاء مجلس 

 اإلدارة
10,082 -- 6,959 -- 

البنك السعودي 

 نقد لدى البنك  البريطاني
-- -- -- 12,370 

 

قام مدير الصندوق خالل السنة بمراجعة شروط وأحكام الصندوق بحيث يتحمل الصندوق اآلن رسوم اإلدارة ومكافآت 

 أعضاء مجلس الصندوق.

 

 معامالت في وحدات الصندوق:فيما يلي الصناديق الُمدارة بواسطة مدير الصندوق والتي كان لديها 

 

 الرصيد الختامي استرداد إصدار مبالغ/وحدات السنة اسم الصندوق
      

إتش إس بي سي الدفاعي  

 لألصول المتنوعة 

 -- 7,296,955 -- مبالغ 2019
 -- 376,047 -- وحدات 

 6,819,917 2,519,241 5,900,000 مبالغ 2018

 376,047 139,407 347,844 وحدات  

إتش إس بي سي المتوازن 

 لألصول المتنوعة 

 17,759,343 24,174,193 -- مبالغ 2019

 804,052 1,207,477 -- وحدات 

 36,480,692 12,539,836 30,450,000 مبالغ 2018

 2,011,529 694,383 1,764,832 وحدات  

إتش إس بي سي المتنامي 

 لألصول المتنوعة 

 18,130,304 16,934,494 -- مبالغ 2019

 820,847 845,059 -- وحدات 

 30,212,543 3,287,343 18,300,000 مبالغ 2018

 1,665,906 181,429 1,053,564 وحدات  

 

 ال توجد عمولة خاصة مستحقة مقابل األرصدة النقدية في الحسابات البنكية ذات الصلة لدى األطراف ذات العالقة. 
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 سي المرن لألسهم السعودية صندوق إتش إس بي 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 إدارة المخاطر المالية . 15
 

 استخدامه لألدوات المالية:يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة 

 

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة و -

 مخاطر السوق -

 

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

 إدارة رأس مال الصندوق.

 

 إطار إدارة المخاطر

 

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

 االستثمارية للصندوق من األسهم المدرجة. 

 

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

توزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فيها الصندوق بمراقبة االلتزام باستثمار 

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

 تماشيًا مع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

 

 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 والذمم المدينة. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم 

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

 الدولة ومخاطر القطاع.  

 

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

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

 

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

 الصندوق.

 

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

 تزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق عليها تعاقديًا.بال

 

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

 عاقدية. تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية الت
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 15

 
 )يتبع( االئتمانمخاطر 

 

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

 

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 1,129,922  9,582,334 نقد لدى البنك

 4,559,024  4,865,453 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 5,688,946  14,447,787 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 للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى. يتم بشكل 

 االئتمان على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى. عام إدارة مخاطر 

 

 تحليل جودة االئتمان

 

  A1م: A2 (2018و  A1بتصنيف  وبنك البالد للصندوق لدى البنك السعودي البريطاني نقد لدى البنكيتم االحتفاظ بال

 استناداً لتصنيفات وكالة موديز. على التوالي،  ( A2و 

 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

والذمم المدينة هي قصيرة األجل بطبيعتها وذات تعرض محدود لمخاطر االئتمان.  نقد لدى البنكاألدوات المالية مثل ال

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

 

 مخاطر السيولة

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 مخاطر السوق

 

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

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

 

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

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

 مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .15
 

 )يتبع( السوق مخاطر 

 

 مخاطر العمالت

 

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

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

لى الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق مخاطر االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة ع

www.hsbcsaudi.com .ال تعتبر الشروط واألحكام جزًء من القوائم المالية . 

 

 مخاطر أسعار األسهم

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

 

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

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

 

 تحليل الحساسية

اض/االزدياد المحتمل بشكل معقول يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخف

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

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

 

 م 2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر  31 

صافي األرباح / )الخسائر( من االستثمارات المحتفظ 
 بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 +5٪ 15,547,572   +5٪ 17,705,736 

- 5٪ (15,547,572)  - 5 ٪ (17,705,736 ) 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .16
 

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

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

 

 للموجودات أو المطلوبات أو  في السوق الرئيسي 

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

عامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافم لتقديم معلومات عن األسعار على أساس  على أنها سوق نشطة إذا كانت م

ً لسعر السوق ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر   مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقا

 التخارج. 
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 السعودية صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(  .16
 

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

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

تحويل بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة  المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.  يقوم الصندوق بإثبات ال

 التقرير التي حدث خاللها التغيير.

 
 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية: 

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

 للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

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

 االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و

 ات. : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوب 3المستوى 

 

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

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

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

 

 م2019ديسمبر  31  

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

 

 المستوى   القيمة الدفترية

1  

المستوى 

2  

المستوى 

 اإلجمالي  3

استثمارات بالقيمة العادلة  

 310,951,436 من خالل الربح أو الخسارة  

 

310,951,436  --  --  310,951,436 

          

 310,951,436  --  --  310,951,436  310,951,436 اإلجمالي

 

 

 

 م 2018ديسمبر  31  

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

 

 المستوى   القيمة الدفترية 

1  

المستوى 

2  

المستوى 

 اإلجمالي  3

استثمارات بالقيمة العادلة  

 354,114,714 من خالل الربح أو الخسارة  

 

354,114,714  --  --  354,114,714 

          

 354,114,714  --  --  354,114,714  354,114,714 اإلجمالي

 

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

 الربح أو الخسارة. 

 

والذمم المدينة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبات  نقد لدى البنكتعتبر األدوات المالية األخرى مثل ال

 ا الدفترية القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى. مالية تقارب قيمته
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 صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(  

دار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية   م 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 آخر يوم تقييم  .17
 

م( وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا  2018ديسمبر  31م: 2018م )2019ديسمبر  31آخر يوم تقييم للسنة كان 

ً للمعايير لاير سعودي(. إن صافي قيمة  18.14م: 2018لاير سعودي للوحدة ) 22.09اليوم بلغت  الموجودات وفقا

لاير   18.14م: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 22.09م بلغ 2019ديسمبر  31الدولية للتقرير المالي للوحدة في 

 سعودي(.

 

 األحداث الالحقة .18
  

التجارية "( عبر العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال  19-م، تفشى الفيروس التاجي )"كوفيد2020منذ أوائل شهر يناير  

بشكل كبير على أسواق األسهم في جميع أنحاء العالم حتى تاريخه، وقد  19-والنشاط االقتصادي. أثرت جائحة كوفيد

م، حيث من المحتمل أن تؤثر على المكاسب والتدفقات النقدية 2020تستمر في التأثير في األشهر القادمة من عام 

حدث غير قابل للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. ال يزال نطاق للصندوق. يعتبر مدير الصندوق أن هذا التفشي 

م، سيقوم مدير الصندوق بتقييم التأثيرات 2020ومدة هذا التفشي غير مؤكدين، ومع تطوره على الصعيد العالمي في عام  

 المحتملة على الصندوق واالستجابة وفقاً لذلك. 
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 م(. 2020مارس  26هـ )الموافق  1441شعبان  2الصندوق في  مجلسالقوائم المالية من قبل تم اعتماد هذه 


