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 إدارية معلومات .1

السعودية الصناعية الشركات ألسهم سي بي إس إتش صندوق  

  (HSBC Saudi Industrial Companies Equity Fund) 

 الصندوق اسم .أ

  الصندوق مدير .ب 

  السعودية العربية سي بيس إتش إ شركة

 (المروج حي) العليا شارع ،7267 سيي ب إس إتش مبنى
  ،2255-12283 الرياض
 .السعودية العربية المملكة
 920022688 الموحد الرقم
 +96612992385 فاكس
 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني الموقع

 اسمه

 عنوانه

 (وجد إن) الباطن من الصندوق مدير .ج 

 اسمه ال يوجد

 عنوانه

 (وجد إن) الصندوق مستشار .د 

 اسمه ال يوجد

 عنوانه

 الحفظ أمين .ه 

 البالد المالية 

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق
 .السعودية العربية المملكة
 920003636 الموحد الرقم
 +966112906299 فاكس
 capital.com-www.albilad: اإللكتروني الموقع

 
 الصندوق أصول حفظ 
 تجاه ةالتعاقدي التزاماته تأدية تؤيد والتي الضرورية المستندات جميع حفظ 

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

  الصندوق وأحكام لشروط وفقا   الصندوق
 مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد 

 الوحدات

 اسمه

 عنوانه

 

 

 

 

 

 

 مسؤولياته

 القانوني المحاسب .و 

 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

 

 

 

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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 الصندوق معلومات .2

 وسياساتهستثمار اال أهداف .أ

 يلالطو المدى إلى المتوسط المدى على المال رأس في نمو تحقيق إلى يهدف - مفتوح - ستثمارا صندوق هو الصندوق إن

 افقةومتو السعودي سهماأل سوق في مدرجة صناعية شركات أسهم من مكونةستثمارية ا محفظة في ستثماراال خالل من وذلك

 في الزائدة ةالنقدي السيولة ستثمارا الصندوق لمدير يمكن كما. للصندوق الرقابة لجنة قبل من والمعتمدة الشريعة معايير مع

 لتزمي وسوف. الصندوق عائد تحسين بغرض الشرعية المعايير مع ومتوافقة األجل قصيرة نقدية أدوات في الصندوق

 ةالشرعي التوجيهات وكذلك الصندوق، إدارة مجلس عن الصادرة - وجدت إن -ستثماراال بتوجيهات تاما   إلتزاما   الصندوق

 الشركات ألسهم سي بي إس إتش مؤشر بأداء مقارنة الصندوق اداء قياس يتم و .للصندوق الرقابة لجنة عن الصادرة

 .الشرعي السعودية الصناعية

 

 واألرباح الدخل توزيع سياسة .ب

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

 الصندوق أداء.  ج

 (سعودي لاير) الماضية سنوات الثالث خالل الصندوق أداء 

2018 2017 2016  

108,922,063 111,435,593 117,775,129 
صافي قيمة أصول الصندوق 

 نهاية السنة

7.7414 7.9593 7.7970 
صافي قيمة الموجودات للوحدة 

 في نهاية السنة

 أعلى قيمة موجودات للوحدة 7.8268 8.2021 9.3489

 أقل قيمة موجودات للوحدة 5.5281 7.5151 7.6386

14,070,076 14,000,643 15,105,120 
المصدرة في نهاية عدد الوحدات 

 السنة

- - - 
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة 

(وجد إن)  

 نسبة المصروفات 1.70% 1.70% 1.86%

 

 الصندوق عائدات 

 

  سنة واحدة ثالث سنوات خمس سنوات

 عائد الصندوق -%2.74 %1.37 -%27.79

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  

%2.74- 2.08%  2.10%  -21.74%  -8.98%  34.27%  6.74%  -3.85%  18.27%  45.27%  -58.36%  
 عائد الصندوق
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 والعموالت الخدمات مقابل 

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

االشراك مبلغ من %2 حتى  رسوم االشتراك 101,293 

1.79% 2,153,791 
إدارة الصندوقرسوم   

 )شامل ضريبة القيمة المضافة (

 رسوم أمين الحفظ - -

 رسوم المحاسب القانوني - -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين - -

 رسوم رقابية - -

 رسم ترخيص المؤشر - -

 رسوم االقتراض - -

الشرعي رسوم التطهير - -  

 مصاريف التعامل 77,865 0.065%

 

 الصندوق أداء في أثرت جوهرية تغييرات أي .ج

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

 

 أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة .ه

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

  الصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار  الصادرة عن هيئة السوق املاليةتحديث مستندات 

 

  في الشروط واالحكام كالتالي: التعديل يتلخص

 سبب التغيير الصيغة املقترحة الصيغة الحالية الفقرة

 فقرة حقوق مالكي الوحدات

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

 الوحدات مالك يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول 

 أي   ذلك في بما الوحدات مالك صفقات بجميع وسجل   قيمتها، وصافي

 "له تقديمه تم تقرير  آلخر  الحقة مدفوعة توزيعات

 تنص ما حسب التقارير  على الحصول  "

 "اراالستثم صناديق الئحة متطلبات عليه

ي التغير حيثما ينطبق فتنويه: تم تطبيق 

 ومذكرة املعلومات الشروط واالحكام

 صناديق الئحة مع لتتماش ى

 نع الصادرة املحدثة االستثمار 

 املالية السوق  هيئة مجلس

الفقرة من الفرعية "ز" الفقرة 

" من مذكرة املعلومات 12" الرئيسية

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

 الشايع عبدالرحمن عبدالعزيز  محمد"

 بشركة الداخلية املراجعة لجنة رئيس

 عضو ) السعودية العربية س ي بي إس إتش

 ("مستقل غير 

د
 
 الشايع عبدالعزيز  محمد تقل

 إدارة مجلس رئيس منصب

 تكافل ساب

الفقرة من الفرعية "ز" الفقرة 

" من مذكرة املعلومات 12" الرئيسية

نوع العالقة لعضو في مجلس إدارة 

 مدير الصندوق 

 العامة املؤسسة محافظ نائب السيف عبداللطيف علي عبداللطيف"

 (".لمستق عضو ) الرائدة االستثمارات لشركة التنفيذي والرئيس للتقاعد،

 ينتعي وعدم الحاليين باألعضاء االكتفاء"

 "بديل شخص

 علي عبداللطيف استقالة

 من السيف عبداللطيف

 الصندوق  مدير  إدارة مجلس
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 الفترة خالل التقويم أو التسعير في خطأ أي  .و

.يوجد ال  

 الصندوق مدير .3

 
 الفترة خالل االستثمار أنشطة .أ

خالل العام زاد الصندوق تخصيص أصوله في قطاع البتروكيماويات ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تحسن أسعار المنتجات 

والهوامش والتي ُترِجمت إلى إرتفاع أرباح القطاع بشكل عام. ومن الناحية األخرى، قلل الصندوق استثماره في قطاعي 

 ات المستقبلية لألرباح.  الصناعات الغذائية والزراعة بسبب تراجع التوقع

 

 االستثمار قيود تجاوزات .ب

 .ال يوجد

 
 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقرير .ج

، تراجع مؤشر  إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية المتوافق مع الشريعة بنسبة 2018خالل العام 

ا بالنسبة للسوق حيث وصل المؤشر ألعلى نقطة وهي  2018. وكان العام 0.71% ا متقلب  ثم أغلق العام  8,462.6عام 

ا 7,826.7عند  خالل العام على خلفية تحسن أسعار المنتجات والهوامش والتي  نقطة. وكان أداء قطاع البتروكيماويات جيد 

ساعدت في تحقيق نمو قوي في العائدات. ومع ذلك، واجه قطاعي الصناعات الغذائية والزراعة عوائق مثل ارتفاع تكاليف 

 التشغيل وضعف الطلب والتي نتج عنه تراجع العائدات. 

 

تقريبا. ويرجع  %1.97متراجعا  عن المؤشر االسترشادي بنسبة  %2.74وخالل العام، تراجع أداء الصندوق بنسبة 

المفروض على االستثمار في مجموعة شركات والذي  %25التراجع في األداء بصورة أساسية إلى الحد األقصى ونسبته 

لصندوق على زيادة نسبة االستثمار في أسهم تتأثر بهذا الحد تتطلبه الئحة صناديق االستثمار ، حيث حدت من قدرة مدير ا

 األقصى المفروض.  

 

 أنشأطة بشأأن كافية معلومات على ومبني مدروس قرار اتخاذ من الوحدات مالكي تمكن أن شأأنها من أخرى معلومة أي .د

 الفترة خالل الصندوق

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

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

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

 

 ستثمري الصندوق كان إذا) الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسوم نسبة .ه

 (أخرى استثمار صناديق في كبير بشكل

 .ينطبق ال

 

 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي .و

تكون  المصتتتدرة عن طريق الوستتتيط الذي يقوم بتنفيذ العمليات من خالله والتييستتتتلم مدير الصتتتندوق التقارير واألبحاث 

متاحة لجميع عمالء الوستتيط، باإلضتتافة إلى ترتيب اجتماعات مع الشتتركات المدرجة بناء على طلب مدير الصتتندوق للقاء 

 بهم. 

 

 الصندوق في نظير طرف أو الصندوق مدير استثمار .ز

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

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 السنوية التصويت ممارسات .ح

 2018-10-11شركة اللجين 

 موضوع التصويت
 تصويت اتش اس بي سي

 امتناع رفض موافق

 x     ( الخاصة بأغراض الشركة 3التصويت على تعديل المادة )  1

 x     ( الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة 5التصويت على تعديل المادة )  2

 x     ( الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة 22التصويت على تعديل المادة )  3

 x     ( الخاصة بدعوة الجمعيات 28التصويت على تعديل المادة )  4

 x     ( الخاصة بتقارير لجنة المراجعة 39التصويت على تعديل المادة )  5

 x     بالوثائق المالية( الخاصة  43التصويت على تعديل المادة )  6

 x     ( الخاصة بإقامة دعوى المسؤولية 48التصويت على تعديل المادة )  7

 

 

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

يابة عن صفقات تداول نتعارض المصالح الوحيد الذي لم يتم إدارته هو االستعانة بإدارة الوساطة بإتش إس بي سي لتنفيذ 

صناديق تديرها إتش إس بي سي. وقد تم معالجة ذلك بتحويل عملية الحفظ إلى أمين حفظ مستقل طبقا لنموذج الحفظ 

 المستقل.

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .ي

  .الموافقة على جميع حاالت تعارض المصالح في نشاط إدارة األصول 

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

 لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية. 

  .الموافقة على تعديل الشروط واألحكام الخاصة بالصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

  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

 ديق إتش إس بي سي العربية السعودية )التقارير المؤقتة والسنوية(.المراجعة المالية لصنا

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

 األهداف االستثمارية المحددة للصندوق.  

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

 م. 2018إتش إس بي سي العربية السعودية خالل العام 

  .الموافقة على سياسة التصويت السنوي للصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 الحفظ أمين بيان .4

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

 الصندوق وأحكام وشروط ستثماراالوتحويل واسترداد الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق  إصدار. 

 الصندوق وأحكام وشروط ستثماراالوحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق  تقويم. 

 ستثماراالأي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المطبقة على الئحة صناديق  مخالفة. 

 

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

 



 

8 
 

 القانوني المحاسب بيان .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  2مرفق ملحق رقم 

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

 ال ينطبق، الفترة المحاسبية لتلك القوائم. 

 المسؤوليات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لهذا الرأي

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

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

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية                                

 )صندوق استثماري مفتوح(

 )مدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية(

 القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 مع

تقرير مراجع الحسابات المستقل







 

1 

 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية       

 )صندوق استثماري مفتوح(

 قائمة المركز المالي

 م2018ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي( 

 

 

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م 2018
 ديسمبر 31

 م2017

 يناير 1
 م2017

     

     الموجودات

 5,740,127 2,845,520 755,828 10 نقد وما في حكمه

 111,975,512 108,621,189 108,203,388 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 86,884 -- 182,078  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 117,802,523 111,466,709 109,141,294  الموجوداتإجمالي 

     

     المطلوبات

           13 مصروفات مستحقة

219,231 31,116 27,397 

            إجمالي المطلوبات

219,231 31,116 27,397 

     

      صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

108,922,063 111,435,593 117,775,126 

     

        وحدات مصدرة )بالعدد(

14,070,076 14,000,643 15,105,120 

     

وفقاً  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 للتداول

18                 

7.74 7.96 7.80 

     

وفقاً  -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي

18 

7.74 7.96 7.80 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 قائمة الدخل الشامل

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 م2017  م2018 إيضاح  

 إيرادات االستثمار

 

    

صافي )الخسارة( / الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة

 

12 

 

(5,426,657) 

  

702,558 

 3,419,888  4,266,307  دخل توزيعات أرباح

 4,122,446  (1,160,350)  إجمالي )الخسارة(/ الدخل

     

     المصروفات

     

 1,926,843  2,153,791 14 أتعاب اإلدارة

 1,926,843  2,153,791  إجمالي المصروفات

     

    صافي )خسارة(/دخل السنة

(3,314,141) 

 2,195,603 

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     

 2,195,603  (3,314,141)  الشامل للسنةإجمالي )الخسارة(/الدخل 

 

  

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح( 

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

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 م2017  م2018 

    

    

 117,775,126  111,435,593 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة

    

 2,195,603  (3,314,141) )خسارة(/دخل السنةصافي 

    

    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 651,210  11,507,987 متحصالت من إصدار وحدات

 (9,186,346)  (10,707,376) المدفوع السترداد الوحدات

 ( 8,535,136)   800,611 صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

 111,435,593  108,922,063 قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنةصافي 

 

     

 معامالت الوحدات:    

    

 ديسمبر: 31فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في     
 

 م2017  م2018  

 )بالعدد(  

 15,105,120  14,000,643  الوحدات في بداية السنة

     

 84,758  1,320,046  وحدات مصدرة خالل السنة

 (1,189,235)  (1,250,613)  وحدات مستردة خالل السنة

 (1,104,477)  69,433  صافي الحركة في الوحدات

     

 14,000,643  14,070,076  الوحدات كما في نهاية السنة

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )           
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 قائمة التدفقات النقدية                                           

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
  

 م2017  م2018 إيضاح
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     
 2,195,603  (3,314,141)  صافي )خسارة(/دخل السنة

     

     تسويات لـ: 

     

  خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
12 2,299,100 

 
174,998 

     

  (1,015,041)  2,370,601 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 3,179,325  (1,881,299)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 86,884  (182,078)  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 3,719  188,115  مصروفات مستحقة

    

 5,640,529  (2,890,303)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

     

 651,210  11,507,987  متحصالت من إصدار وحدات

 (9,186,346)  (10,707,376)  المدفوع السترداد الوحدات

     

 (8,535,136)  800,611  الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويليةصافي النقد 

     

 (2,894,607)  (2,089,692)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

     

 5,740,127  2,845,520  النقد وما في حكمه في بداية السنة

     

  نقد وما في حكمه في نهاية السنة
755,828 

 2,845,520 

     

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.22( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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  صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 عام 1

 

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثمار أنشيء بموجب اتفاقية بين شركة إتش إس 

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

 

االستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المتوافقة مع يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل األجل في رأس المال من خالل 

 الشريعة االسالمية والمدرجة في تداول )سوق األسهم السعودية(.

 

ل كيُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق. كما تم تعيين شركة البالد المالية كأمين حفظ الصندوق. يعاد استثمار 

 ينعكس ذلك على سعر الوحدة.الدخل في الصندوق و

 

 اللوائح التنظيمية 2
 

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

شعبان  16م( والتي تفّصل متطلبات جميع صناديق االستثمار العاملة داخل المملكة العربية السعودية. تم تعديل الالئحة في 2006ديسمبر  24

هـ 1438صفر  6م( )"الالئحة المعدلة"(. يرى مدير الصندوق بأن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 2016مايو  23هـ )الموافق: 1437

 م(. 2016نوفمبر  6)الموافق 

 

 ر فيم، قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. يتعلق أبرز تغيي2018ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في 

هـ 1439جمادى األولى  12الشروط واألحكام بتغير أمين الحفظ. تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتها هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م(.2018يناير  29)الموافق 

 

 االشتراك/ االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( 3
 

)"يوم التعامل"(. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق في كل يوم عمل )"يوم الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات في كل يوم عمل 

التعامل"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات )حقوق ملكية( الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات )القيمة 

 مة للصندوق في يوم التقييم.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 

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

 وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

م، كان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف 2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 

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

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

شرح عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي واالداء المالي والتدفقات النقدية  يوجد ألول مرة".

 .19للصندوق والذي يتم عرض في إيضاح 

 

 أسس القياس  5

 

قيمة العادلة( العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقيد بالتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )باستثناء االستثمارات بالقيمة 

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.

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

ير الصندوق بأي شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق على االستمرار. وعليه، يستمر القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مد

 إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية. 

 

 تم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 عملة العرض والنشاط  6
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط للصندوق.

 

 استخدام األحكام والتقديرات 7
 

لهامة التي ا إن إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية

قييم هذه تعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم 

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

 وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف. 
 

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

 السياسات المحاسبية الهامة 8
 

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

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

 .20بالتفصيل في إيضاح  9القوائم المالية. تم توضيح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 تحقق اإليرادات

 
 صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 يتضمن صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة

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

 باعة على المكشوف.المالية الم

 

 يتم حساب صافي الربح المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة.

 

 دخل توزيعات أرباح

 

المالية  اإليرادات. بالنسبة لألوراقويتم االعتراف بدخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك 

عادلة لالمدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة ا

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

 
 الملكية(صافي قيمة الموجودات )حقوق  

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

 لمالكي الوحدات على عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة.
 

 اشتراك واسترداد الوحدات

 

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

 واالسترداد.

 
 محاسبة تاريخ التداول

 

ه الصندوق ييتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يتعهد ف

 بشراء الموجودات أو بيعها. 
 

 أتعاب اإلدارة   
 

ة متستحق أتعاب اإلدارة بالسعر المتفق عليه مع مدير الصندوق. يتم احتساب هذه األتعاب في كل تاريخ تقييم بنسبة مئوية سنوية من صافي قي

 موجودات الصندوق. ويتم تحميل هذه المصروفات على قائمة الدخل الشامل.
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 

 النقد وما في حكمه

مالية عالية السيييييولة ذات اسييييتحقاق ثالثة أشييييهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي  يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات

 تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل.

 

 الزكاة وضريبة الدخل
 

 بموجب النظام الحالي للضريبة المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي ضريبة. تُعد الزكاة وضريبة الدخل
 التزاماً على مالكي الوحدات وال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة. 

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

 

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

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

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

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

 الشراء؛

ردة على مدى عمرها يجب أن تسيييييتند بشيييييكل جوهري إلى ربح أو خسيييييارة إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المسيييييت -

 الُمصدر.

 قياس القيمة العادلة 

ي ف "القيمة العادلة" هي القيمة التي سيييتم اسييتالمها مقابل بيع أصييل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضييمن معاملة منتظمة بين المشيياركين

لألصل أو االلتزام أو في غير السوق الرئيسية، السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام التي من السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية 

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

النشييطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار السييوق على أنها  يقوم الصييندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باسييتخدام السييعر المتداول في السييوق

سييييوق نشييييطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاف  لتقديم معلومات عن األسييييعار على أسيييياس مسييييتمر. يقوم 

 يبا معقوال لسعر التخارج. الصندوق بقياس األداة المتداولة في السوق النشطة وفقا لسعر متوسط ألن السعر يوفر تقر

في حالة عدم وجود سييوق نشييطة، يسييتخدم الصييندوق أسيياليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصييى اسييتخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصييلة 

سيييوق في في ال وتقليل اسيييتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسيييلوب التقييم المختار يتضيييمن جميع العوامل التي يأخذها المشييياركون

 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 

 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 بغرض المتاجرةاستثمارات مقتناة 
 

ثبات األرباح إ يتم االعتراف باألوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة مبدئيًا بالتكلفة في تاريخ الشراء ويتم قياسها الحقاً بقيمتها السوقية. يتم

غرض ع استثمارات مقتناة بوالخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة والخسائر المحققة من بي

 المتاجرة في قائمة الدخل الشامل.
 

 المطلوبات المالية
 

تكاليف  ايقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مخصوًما منه

 بها، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.المعامالت المباشرة.  وبعد االعتراف المبدئي 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(
 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

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

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

 

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

ثبات األولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة التي الشامل. يتم اإل

 تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.
 

 التصنيف
 

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

 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

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

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

 المبلغ القائم. 
 

 

السيييتثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييامل اآلخر إذا اسيييتوفت كال الشيييرطين أدناه وال يتم تخصييييصيييها بالقيمة يتم قياس ا

 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 ا - مبلغ لتن

 القائم. 
 

رض ععند اإلثبات األولي لالسييتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصييندوق أن يختار بشييكل نهائي 

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

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

 تقييم نموذج األعمال 

يجري الصيييندوق تقييما للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسيييتوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشيييكل أفضيييل طريقة 

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

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

عمولة متعاقد عليها، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي تمول هذه 

 الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات. 

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

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

 للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و  فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة -كيفية مكافأة مديري األعمال  -

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

لي لكيفية تحقيق أهداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الك

 وكيفية تحقق التدفقات النقدية. 
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 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 8

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(

 

 تقييم نموذج األعمال )يتبع(

ة من خالل لعادلإن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أسييييياس القيمة العادلة يتم قياسيييييها بالقيمة ا

عاقدية وبيع موجودات تالربح أو الخسييييارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيييييل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها لتحصيييييل تدفقات نقدية 

 مالية. 

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

ها المقابل أنلغرض هذا التقييم، يعّرف "أصييييييل المبلغ" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف "العمولة/الفائدة" على 

األسيييياسييييية  اإلقراضالمالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصييييل المبلغ القائم خالل فترة محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف 

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

داة. وهذا يشييمل عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصييل المبلغ والفائدة، يأخذ الصييندوق باالعتبار الشييروط التعاقدية لأل

المالية تتضييمن شييرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تسييتوفي  تقييم فيما إذا كانت الموجودات

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

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

 فعة المالية؛ خصائص الرا -

 شروط السداد والتمديد.  -

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

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

 إعادة التصنيف 

إعادة تصيييينيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في السيييينة التي يقوم فيها الصييييندوق بتغيير نموذج أعماله إلدارة الموجودات ال يتم 

 المالية.
 

 التوقف عن اإلثبات
 

امه بتحويل ت المالية أو عند قييقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودا

هري والحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل ج

سيطرة كل جوهري وال يقوم بإبقاء الأو التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بش

 على الموجودات المالية.

 

ت اعند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء من الموجود

ا في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقصا أي مطلوبات ( المقابل المالي المستلم )بم1التي تم التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي )

( أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباته في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباته في قائمة الدخل الشامل. بالنسبة للمعامالت التي 2جديدة مفترضة( و )

ودات المالية بشكل جوهري ويقوم باإلبقاء على السيطرة على ال يقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموج

 الموجودات، يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

 

 المقاصة

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

ملزم لدى الصيندوق بإجراء مقاصية لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصيندوق تسيويتها على أسياس الصيافي أو بيع الموجودات لتسيديد المطلوبات 

 في آن واحد.

بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو لألرباح  يتم عرض اإليرادات والمصييييروفات على أسيييياس الصييييافي فقط عندما يتم السييييماح

 والخسائر الناتجة عن الصندوق لمعامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق. 
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 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 9

 

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

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

 يوجد لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق.

 

 النقد وما في حكمه  10

 

 االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.يتكون رصيد النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  11
 

 تتكون االستثمارات من مستويات القطاع أدناه كما في تاريخ قائمة المركز المالي:
 

 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

       األسهم

 62,284,613 59,614,875 68,345,809 61,505,298 72,482,726 63,570,102 المواد األساسية

 18,763,688 16,264,217 24,911,466 23,010,012 22,196,629 25,361,952 األغذية والمشروبات

 11,241,170 12,027,075 5,364,231 7,378,335 -- -- خدمات تجارية ومهنية

 14,307,663 11,406,934 5,567,898 4,240,132 9,778,951 9,974,760 سلع رأس المال

 5,378,378 5,498,750 4,431,785 5,498,750 3,745,082 4,607,011 خدمات المستهلك

       

 111,975,512 104,811,851 108,621,189 101,632,527 108,203,388 103,513,825 اإلجمالي

       

 

 صافي )الخسارة( / الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 12

 ديسمبر  31 

  

 م  2017 م  2018 

 877,556 (3,127,557) )خسارة(/ربح محقق للسنة

 (174,998) (2,299,100) خسارة غير محققة للسنة

 702,558 (5,426,657) اإلجمالي
 

ة فيتم احتساب )الخسائر(/األرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استنادًا على المتوسط المرجح لتكل  

 األوراق المالية. 
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 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 مصروفات مستحقة 13

 

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

 

 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 ممارسة التأثير الهام 

يس لعلى الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة و
 د الشكل القانوني.مجر

 

تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في إتش إس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق وإداري الصندوق( ومجلس إدارة الصندوق 

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

 

راف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط المنصوص يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األط

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

 عتمدة من الصندوق.قبل مدير الصندوق. تتم هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام م

 

من  ٪1.7م: 2017من صافي قيمة الموجودات ) ٪1.7يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقا لنسبة تبلغ 

لمثال ال سبيل اصافي قيمة الموجودات(.  كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق يتم إدراجها ضمن أتعاب اإلدارة بما فيها على 

 الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظيمية وأتعاب المؤشر وغيرها.

 

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

 د الوحدات.الصندوق بتحميل أي أتعاب استرداد عند استردا

 

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

 الطرف ذو العالقة
 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة

 الرصيد الختامي  خالل السنة

 م2017 م2018 م2017 م2018  
 

شركة إتش إس بي سي 
 العربية السعودية   

 

 31,116 219,231 1,926,843 2,153,791 إدارةأتعاب 

 2,845,520 755,828 -- -- نقد وما في حكمه ساب

 

يتم إيداع النقد وما في حكمه في حساب جاري لدى البنك السعودي البريطاني )ساب( باسم مدير الصندوق. ال توجد فوائد مستحقة على هذا 

 الرصيد.
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 سي ألسهم الشركات الصناعية السعوديةصندوق إتش إس بي 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 15
 

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

 

 التكلفة المطفأة م2018ديسمبر  31

بالقيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
    

    الموجودات

 --  755,828 نقد وما في حكمه

 108,203,388  -- استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 --  182,078 ودفعات مقدمةذمم مدينة 

 108,203,388  937,906 إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات

          219,231 مصروفات مستحقة

219,231          

219,231          

219,231 

 -- 

          219,231 إجمالي المطلوبات المالية

219,231 
 -- 

 

 م2017ديسمبر  31

 القروض والذمم
 المدينة

مقتناة بغرض  
 المتاجرة

    

    الموجودات

 --  2,845,520 نقد وما في حكمه

 108,621,189  -- استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

1 2,845,520 إجمالي الموجودات المالية

6

,

7

0

1

,

5

5

5 

108,621,189 

    

    المطلوبات

 --  31,116 مصروفات مستحقة

 --  31,116           الماليةإجمالي المطلوبات 

 

 م2017يناير  1

القروض والذمم 
 المدينة

مقتناة بغرض  
 المتاجرة

    

    الموجودات

 --  5,740,127 نقد وما في حكمه

 111,975,512  -- استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

 --  86,884 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 111,975,512  5,827,011 إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات

 --  27,397 مصروفات مستحقة

 --  27,397           إجمالي المطلوبات المالية

   

 إدارة المخاطر المالية 16

 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية التي يمتلكها:

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -

 مخاطر التشغيل -

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

  المال.
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية                                                 

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16

 

 إطار إدارة المخاطر 

 

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

 األسهم المدرجة. 

 

وق دارة الصندتم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف الصندوق االستثمارية. يقوم مجلس إ

بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات 

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

 المقررة.

 

 مخاطر االئتمان

 الية.ممخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

 

بة خاطر االئتمان عن طريق مراقيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي والذمم المدينة. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من م

 التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة.

 

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

 

ديسمبر  31 
 م2018

ديسمبر  31
 م 2017

 

يناير  1
 م2017

 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي 

    

 5,740,127 2,845,520 755,828 نقد وما في حكمه

 86,884 -- 182,078 ذمم مدينة 

 5,827,011 2,845,520 937,906 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

    

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

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

 التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.
 

 مخاطر السيولة

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

 مالية.

 

تعتبر األوراق المالية للصندوق أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنه يتم تداولها بشكل نشط في تداول. يراقب مدير الصندوق متطلبات 

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

 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على إيرادات الصندوق أو 

 القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.
 

ً لشروط وأحكام الصندوق. يتم إدارة إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق  تنجم عن أهداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقا
مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واالجراءات المحددة.  تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق 

 بانتظام من قبل مدير الصندوق.
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 16
 

 مخاطر أسعار األسهم

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

 رإن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاط

 من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التركيز القطاعي.
 

 تحليل الحساسية 
ل أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االزدياد المحتمل بشكل معقول في أسعار سوق األسهم الفردية يعرض الجدو

  في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. ٪5بواقع 

 م2017ديسمبر   م2018 ديسمبر 

      
صافي األرباح / )الخسائر( من االستثمارات المحتفظ بها 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 +5% 5,410,169   +5% 5,431,059 

- 5% (5,410,169)  - 5% (5,431,059) 

 مخاطر العمالت

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

 الصندوق غير معرض لمخاطر العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات بالريال السعودي. 

 

تم إدراج مخاطر االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

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

 مخاطر التشغيل

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

المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات 

 ر.امخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثم
 

يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي 

 االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات. 
 

لية عن وتقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. يتم دعم هذه المسؤ مخاطر التشغيلإن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على 

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

 الخدمة في المجاالت التالية:
 

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية -

 متطلبات لـ  -

 والمسؤوليات؛الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار  

 مطابقة المعامالت ومراقبتها.  

 التي يتم مواجهتها. مخاطر التشغيلالتقييم الدوري ل 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. -

 وضع خطط للطوارئ. -

 التدريب والتطوير المهني. -

 ايير األخالقية والتجارية.المع -

 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا. -
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 لألدوات المالية القيمة العادلة 17

 

 يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.

 

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

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

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -

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

 

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

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

لمدخالت القابلة ع تحقيق أقصى استخدام ليستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، م

مة يللمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على الق

 العادلة لألدوات المالية.

 

 نماذج التقييم

 

تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم 

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

 م طرق تقييم أخرى.العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدا

 

وتة اوبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متف

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

 

 يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.

 

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

 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة )األسعار( أو بصورة  1جة في المستوى : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدر2المستوى 

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

ي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق الت

 التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

 

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

ًء ابيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بن

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

 

وق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول أسهم حقوق في سيقوم الصندوق بتقييم أسهم حقوق الملكية التي يتم تداولها 

ودات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موج 1الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى 

 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 1الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناًء على المستوى 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( 17
 

 

 
 

 

 خالل السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستويات.
 

متها يتتضمن األدوات المالية األخرى النقد وما في حكمه والذمم المدينة ودفعات مقدمة. إن هذه تعد موجودات مالية قصيرة األجل التي تقارب ق

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

 

 آخر يوم تقييم 18

 
لاير  7.74م( وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا اليوم بلغت 2017ديسمبر  31م: 2017م )2018ديسمبر  31ة كان آخر يوم تقييم للسن
 31لاير سعودي(. إن صافي قيمة الموجودات وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للوحدة في  7.96م: 2017ديسمبر  31سعودي للوحدة )

 لاير سعودي(. 7.96م: 2017ديسمبر  31ي )لاير سعود 7.74م بلغ 2018ديسمبر 
 

 توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي 19

 
ي ف ، تعد هذه القوائم المالية هي القوائم المالية السنوية األولى للصندوق والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة4كما هو مبين في إيضاح 

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

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

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

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

 .20إيضاح 
 

دئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، أي معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة إن التحول من مبا

ائمة ق السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ليس له تأثير جوهري على

مالي للصندوق وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات وبالتالي المركز ال

 لم يتم إعداد كشوفات مطابقة إضافية.

 م2018ديسمبر  31   

 ----------------------------القيمة العادلة---------------------------  القيمة الدفترية 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 108,203,388 خالل الربح أو الخسارة 

 

108,203,388  --  --  108,203,388 

          

 108,203,388  --  --  108,203,388  108,203,388 اإلجمالي

 م2017ديسمبر  31   

 القيمة 

 الدفترية

 ----------------------------العادلةالقيمة --------------------------- 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

استثمارات مقتناة بغرض 

 108,621,189 المتاجرة

 

108,621,189  --  --  108,621,189 

          

 108,621,189  --  --  108,621,189  108,621,189 اإلجمالي

 م2017يناير  1   

 القيمة 

 الدفترية 

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

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

استثمارات مقتناة بغرض 

 111,975,512 المتاجرة

 

111,975,512  --  --  111,975,512 

          

 111,975,512  --  --  111,975,512  111,975,512 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح(

 اليةإيضاحات حول القوائم الم

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 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  1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. ضمن مبادئ 
 

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

 للصندوق استنادًا إلى الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول.
 

حتفظ بها بغرض المتاجرة و/أو تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة، فإنها تظل مصنفة وحيث أن استثمارات الصندوق م

. وبالتالي فإن التحول للمعيار الدولي للتقرير 9بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يف أو قياس االستثمارات ال في الفترة الحالية وال السابقة. وعليه، ال يتم إعداد قائمة تسوية لم يؤد  إلى تغيير جوهري في تصن 9المالي 

 .9منفصلة لمطابقة أرصدة قائمة المركز المالي من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً مع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

ً لمبا  ً للمعيار الدولي يعرض الجدول أدناه فئات القياس األصلية وفقا ً وفئات القياس الجديدة وفقا دئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا

 م:2018يناير  1لألدوات المالية الخاصة بالصندوق كما في  9للتقرير المالي 

 

 

التصنيف وفقاً لمبادئ 

المحاسبة المتعارف 

 ً  عليها سابقا

التصنيف الجديد 

وفقاً للمعيار الدولي 

 9للتقرير المالي 

القيمة الدفترية 

األصلية وفقاً 

لمبادئ المحاسبة 

المتعارف عليها 

 ً  سابقا

القيمة الدفترية 

الجديدة وفقاً 

للمعيار الدولي 

 9للتقرير المالي 

     الموجودات المالية

 2,845,520 2,845,520 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة نقد وما في حكمه

 االستثمارات

مقتناة بغرض 

 المتاجرة

بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 108,621,189 108,621,189 الخسارة

     

     المطلوبات المالية

 31,116 31,116 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة مصروفات مستحقة

 
 

 األحداث الالحقة 21

 
 المالية أو اإليضاحات المرفقة. ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم

 

 اعتماد القوائم المالية  22

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

 
 


