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 .1معلومات إدارية
أ.

اسم الصندوق

ب .مدير الصندوق
اسمه
عنوانه

ج .مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
اسمه
عنوانه
د .أمين الحفظ
اسمه
عنوانه

مسؤولياته

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
)(HSBC Global Equity Index Fund
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا (حي المروج)
الرياض ،2255-12283
المملكة العربية السعودية.
الرقم الموحد 920022688
فاكس +96612992385
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
ال يوجد

إتش إس بي سي لخدمات األوراق المالية لكسمبورج إس أي  16بوليفارد
دافرانتشز
 1160دوقية لكسمبورج العظمى
هاتف +352 40 46 46 1
الموقع اإللكترونيwww.hsbc.com :






ه.

المحاسب القانوني
اسمه
عنوانه

حفظ أصول الصندوق
حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه
الصندوق
إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في حساب الصندوق
إدارة العملية النقدية للصندوق ،من خصم مبالغ االستثمار ومصاريف
الصندوق وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق
يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي
الوحدات

شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان
مبنى كي بي أم جي  ،طريق صالح الدين األيوبي
ص.ب 92876 .الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف +96612914350
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 .2معلومات الصندوق
أ.

أهداف االستثمار وسياساته
يهدف الصنننننننندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال المسنننننننتثمر على المد المتوسنننننننط الى المد الطويل وذلك من خالل
االستثمار في صندوق أجنبي (صندوق أسهم اتش اس بي سي أمانة لمؤشر األسهم العالمية) التابع لشركة اتش اس بي سي
لصناديق االستثمار أس آي سي إيه في  .ويستثمر الصندوق األجنبي معظم أصوله في محفظة استثمارية تتكون من أسهم
شركات مؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز  100وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية.

ب .سياسة توزيع الدخل واألرباح
لن يتم توزيع أرباح ،بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح األسهم لزيادة قيمة الوحدة.
ج .أداء الصندوق
 أداء الصندوق خالل الثالث سنوات الماضية (دوالر أمريكي)
2016

2017

2018

23,128,265

33,761,583

20,002,798

19.0402

23.4564

21.9450

أعلى قيمة موجودات للوحدة

19.6446

23.5429

25.2822

أقل قيمة موجودات للوحدة

16.7565

19.1125

21.4425

1,214,706

1,439,337

911,495

-

0

0

1.55%

1.55%

1.62%

صافي قيمة أصول الصندوق
نهاية السنة
صافي قيمة الموجودات للوحدة
في نهاية السنة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية
السنة
قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة
(إن وجد)
نسبة المصروفات



عائدات الصندوق

عائد الصندوق

عائد الصندوق

سنة واحدة

ثالث سنوات

خمس سنوات

-6.44%

17.87%

25.62%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16.24%

-32.99%

22.74%

5.96%

0.41%

10.39%

22.32%

7.40%

-0.76%

2.27%

-6.44%
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مقابل الخدمات والعموالت
القيمة بالدوالر األمريكي

النسبة من متوسط أصول الصندوق

نوع المصاريف أو العمولة

24,612

حتى  %2من مبلغ االشتراك

379,645

1.62%

رسوم أمين الحفظ

-

-

رسوم المحاسب القانوني

-

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

-

-

رسوم رقابية

-

-

رسم ترخيص المؤشر

-

-

رسوم االقتراض

-

-

رسوم التطهير الشرعي

-

-

رسوم بنكية

-

-

الربح/الخسارة من التحويل

-

-

رسوم االشتراك
رسوم إدارة الصندوق
(شامل ضريبة القيمة المضافة )

د .أي تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق
لم تكن هناك تغيرات جوهرية للصندوق خالل عام .2018
أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة

ه.


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



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



تحديث مسمى الصندوق األجنبي الذي يستثمر فيه مدير الصندوق

يتلخص التعديل في الشروط واالحكام كالتالي:
الفقرة

الصيغة الحالية

"الحصول على تقرير كل ثالثة أشهر -كحد أعلى -يشتمل على صافي قيمة
فقرة حقوق مالكي الوحدات

أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها مالك الوحدات
وصافي قيمتها ،وسجل بجميع صفقات مالك الوحدات بما في ذلك أي
توزيعات مدفوعة الحقة آلخر تقرير تم تقديمه له"

الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة

الصيغة املقترحة

سبب التغيير

عليه متطلبات الئحة صناديق االستثمار"

لتتماش ى مع الئحة صناديق

" الحصول على التقارير حسب ما تنص
االستثمار املحدثة الصادرة عن
تنويه :تم تطبيق التغير حيثما ينطبق في
الشروط واالحكام ومذكرة املعلومات
"محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع

الرئيسية " "12من مذكرة املعلومات

"محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع رئيس لجنة املراجعة الداخلية

رئيس لجنة املراجعة الداخلية بشركة

نوع العالقة لعضو في مجلس إدارة

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

إتش إس بي س ي العربية السعودية (عضو

مدير الصندوق

مجلس هيئة السوق املالية

غير مستقل)"

تقلد محمد عبدالعزيز الشايع
منصب رئيس مجلس إدارة
ساب تكافل

5

الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة
الرئيسية " "12من مذكرة املعلومات

"عبداللطيف علي عبداللطيف السيف نائب محافظ املؤسسة العامة

"االكتفاء باألعضاء الحاليين وعدم تعيين

نوع العالقة لعضو في مجلس إدارة

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

شخص بديل"

مدير الصندوق

استقالة عبداللطيف علي
عبداللطيف السيف من
مجلس إدارة مدير الصندوق

و .أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة
ال يوجد.

 .3مدير الصندوق
أ.

أنشطة االستثمار خالل الفترة
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية "الصندوق" هو صندوق مُغذي مفتوح يستثمر في صندوق أجنبي (وهو
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية) تابع لصناديق إتش إس بي سي المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية.
يستثمر الصندوق األجنبي ،عن طريق استراتيجية استثمار غير نشطة ،معظم أصوله في محفظة متنوعة من األسهم
المتوافقة مع الشريعة وهي مكونات مؤشر داو جونز تيتان  100لألسواق اإلسالمية.

ب .تجاوزات قيود االستثمار
ال يوجد.

ج .تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
بعد قرابة عِقد من األداء القوي ج ًدا للصندوق في أسواق األصول ،كانت عائدات معظم األسواق في عام  2018عائدات
سلبية .وشهدت بداية العام تغيرً ا في الحكم مع نهاية النمو المتزامن على مستو المناطق وبداية االنحراف الدوري .في حين
استفادت الواليات المتحدة من الحافز المالي للرئيس ترامب ،شهد بقية دول العالم بداية تراجع النمو .وفي حين لم تكن
عائدات أسهم األسواق الناشئة جيدة ،إال أن أسهم أسواق الدول المتقدمة ظل مستقرً ا بشكل كبير مدفوعا بصورة أساسية
باستمرار األداء اإليجابي لألسواق األمريكية .ومع ذلك ،تحول أداء أسهم الدول المتقدمة في الربع األخير بداية من شهر
أكتوبر حتى ديسمبر ،حيث شهدت أسوق األسهم العالمية واألمريكية عمليات بيع كبيرة .وخالل العام ،تراجع أداء الصندوق
بنسبة  %6.44في حين انخفض أداء المؤشر االسترشادي بنسبة .%5.71

د.

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة
الصندوق خالل الفترة
ال يوجد معلومات أخر عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية الخاصة
بالصننندوق ،وعلى المسننتثمر الحرص على قراءة الشننروط واألحكام وجميع المسننتندات األخر الخاصننة بالصننندوق و أو
أخذ المشورة من المستشار االستثماري و أو مستشار الضرائب و أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ه.

نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق (إذا كان الصندوق يستثمر
بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى)
ال ينطبق.

و .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
ال ينطبق
ز .استثمار مدير الصندوق أو طرف نظير في الصندوق
ال يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.
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ح .ممارسات التصويت السنوية
ال ينطبق.
ط .حاالت تضارب المصالح التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق
ال يوجد.
ي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
الموافقة على جميع حاالت تعارض المصالح في نشاط إدارة األصول.
الموافقة على توقيع اتفاقية أمين الحفظ مع شركة البالد المالية وذلك للقيام بالحفظ المستقل للصناديق االستثمارية التابعة
لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية.
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
المراجعة المالية لصناديق إتش إس بي سي العربية السعودية (التقارير المؤقتة والسنوية).
مراجع أداء الصناديق االستثمارية التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية للتأكد من تماشي أداء الصناديق مع
األهداف االستثمارية المحددة للصندوق.
تم اطالع مجلس إدارة الصناديق وتحديثهم بشأن مخالفات لوائح هيئة السوق المالية فيما يخص الصناديق االستثمارية لشركة
إتش إس بي سي العربية السعودية خالل العام 2018م.

 .4بيان أمين الحفظ
بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:




إصدار وتحويل واسترداد الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
تقويم وحساب سعر الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المطبقة على الئحة صناديق االستثمار.

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

 .5بيان المحاسب القانوني
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.
مرفق ملحق رقم  1في صفحة  2من القوائم المالية للصندوق رأي المحاسب القانوني.



أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن
الفترة المحاسبية لتلك القوائم .ال ينطبق،
المسؤوليات المنوطة بالمحاسب القانوني ال تشمل إبداءه لهذا الرأي



أن القوائم المالية تقدم بصورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.
مرفق ملحق رقم  1في صفحة  2من القوائم المالية للصندوق رأي المحاسب القانوني.
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صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
)مدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية(
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2018م
(دوالر أمريكي)

إيضاح
الموجودات
نقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة

10
11

 31ديسمبر
2018م
101,025
19,980,259
2,570
20,083,854

 31ديسمبر
2017م
927,410
32,847,756
2,601
33,777,767

 1يناير
2017م
54,802
23,079,843
2,477
23,137,122

81,056 13

14,170

8,855

إجمالي المطلوبات

81,056

14,170

8,855

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

20,002,798

33,763,597

23,128,267

وحدات مصدرة (بالعدد)

911,495

1,439,337

1,214,706

21.95

23.46

19.04

21.95

23.46

19.04

صافي الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة  -وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

18

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة  -وفقا للتعامل

18

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

1

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
المدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة الدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ بالدوالر األمريكي)

إيضاح

2017م

2018م

إيرادات االستثمار
صافي (الخسارة)  /الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ربح ترجمة عمالت أجنبية ،صافي
إجمالي اإليرادات
المصروفات
أتعاب اإلدارة
مصروفات أخرى
إجمالي المصروفات

12

()792,672
29
()792,643

5,688,219
124
5,688,343

14

379,645
-379,645

399,889
131
400,020

(5,288,323 )1,172,288

صافي (خسارة)/دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر

--

إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة

(5,288,323 )1,172,288

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

2

--

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
المدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ بالدوالر األمريكي)
2017م

2018م
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة

33,763,597

23,128,267

صافي (خسارة)/دخل السنة

()1,172,288

5,288,323

اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
متحصالت من إصدار وحدات
المدفوع السترداد الوحدات

2,646,756
()15,235,267

10,861,948
()5,514,941

صافي التغيرات من معامالت الوحدات

()12,588,511

5,347,007

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة

20,002,798

33,763,597

معامالت الوحدات:
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2017م

2018م

(بالعدد)
الوحدات في بداية السنة

1,439,337

1,214,706

وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة

110,386
()638,228

495,162
()270,531

صافي التغير في الوحدات

()527,842

224,631

الوحدات في نهاية السنة

911,495

1,439,337

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
المدار من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(المبالغ بالدوالر األمريكي)

إيضاح

2018م

2017م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة)/دخل السنة

()1,172,288

5,288,323

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
خسائر ( /أرباح) غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

12

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
نقص(/زيادة) في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقص(/زيادة) في ذمم مدينة ودفعات مقدمة
الزيادة في مصروفات مستحقة
صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

3,723,748

()5,056,388

2,551,460

231,935

9,068,744
32
66,890
11,687,126

()4,711,525
()124
5,315
()4,474,399

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار وحدات
المدفوع السترداد الوحدات
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية

2,646,756
()15,235,267
()12,588,511

10,861,948
()5,514,941
5,347,007

صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه

()901,385

872,608

1,002,410

54,802

101,025

927,410

10

الرصيد في بداية السنة
الرصيد في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(دوالر أمريكي)
1

عام
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية ("الصندوق") هو صندوق استثمار أنشئ بموجب اتفاقية بين إتش إس بي سي العربية السعودية
اعتبارا من تاريخ  15مايو 2014م.
("مدير الصندوق") والمستثمرين (مالكي الوحدات) .وقد تم تحويل الصندوق إلى صندوق مغذي
ً
يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال من خالل االستثمار في صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر األسهم العالمي ("صندوق أجنبي")
التابع لصناديق إتش إس بي سي أمانة .ويستثمر الصندوق األجنبي موجوداته في محفظة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومدرجة عالميا ً والتي
تتضمن مؤشر داو جونز إسالميك ماركت تايتان .100
يُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق .كما تم تعيين شركة البالد المالية كأمين حفظ الصندوق .يعاد استثمار كل الدخل
في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.

2

اللوائح التنظيمية
يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") التي صدرت عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة  1427هـ (الموافق 24
صل متطلبات جميع صناديق االستثمار العاملة داخل المملكة العربية السعودية .تم تعديل الالئحة في  16شعبان 1437هـ
ديسمبر 2006م) والتي تف ّ
(الموافق 23 :مايو 2016م) ("الالئحة المعدلة") .يرى مدير الصندوق بأن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر
2016م).
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قام مدير الصندوق ببعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق .يتعلق أبرز تغيير في الشروط
واألحكام بتغير أمين الحفظ .تم تحديث شروط وأحكام الصندوق واعتمدتها هيئة السوق المالية بتاريخ  20محرم 1440هـ (الموافق  30سبتمبر
2018م).

3

االشتراك /االسترداد (يوم التعامل ويوم التقييم)
الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات مرتين في األسبوع يومي االثنين واألربعاء ("يوم التعامل") .يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق يومي
الثالثاء والخميس من كل أسبوع ("يوم التقييم") .يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة
الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

4

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام
الصندوق ومذكرة المعلومات.
بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،كان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م تعد القوائم المالية األولي للصندوق
المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة".
يوجد شرح عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي واالداء المالي والتدفقات النقدية للصندوق والذي
يتم عرض في إيضاح .19

5

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل عملة النشاط.

5

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(دوالر أمريكي)
6

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية (باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة) باستخدام
مبدأ االستحقاق المحاسبي.
أجرى مدير الصندوق تقييما ً 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 الصندوق على االستمرار .وعليه ،يستمر إعداد القوائم
المالية على أساس االستمرارية.
تم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

7

استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات 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 الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث
المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة بصورة مستمرة.

8

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية .تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة ،ما
لم يذكر خالف ذلك .وعندما تنطبق السياسات فقط بعد أو قبل  1يناير 2018م ،فقد تمت اإلشارة إلى هذه السياسات بالتحديد في إيضاح رقم .19

تحويل العمالت االجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار التحويل بتاريخ تلك المعامالت .ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف
األجنبي الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل.
يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير.
يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة الترجمة في الربح أو الخسارة كصافي أرباح( /خسائر) صرف أجنبي ،باستثناء تلك الناتجة
عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والتي يتم إثباتها كمكون من صافي األرباح( /الخسائر) من األدوات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية)

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة كما هو مفصح عنها في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي موجودات للصندوق على
عدد الوحدات المصدرة كما في نهاية السنة.

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

محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يتعهد فيه الصندوق بشراء
الموجودات أو بيعها .العمليات 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.

تحقق اإليرادات
صافي الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتضمن صافي الربح من األدوات المالية 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 المالية المباعة على
المكشوف.
يتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة.
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صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(دوالر أمريكي)
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

دخل توزيعات أرباح
ويتم االعتراف بدخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك اإليرادات .بالنسبة لألوراق المالية المدرجة
عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة .بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون
على دفع توزيعات األرباح .يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل
في الربح أو الخسارة.

أتعاب إدارة الصندوق
أتعاب إدارة الصندوق تستحق بالسعر المتفق عليه مع مدير الصندوق .يتم احتساب هذه األتعاب في كل تاريخ تقييم بنسبة مئوية سنوية من صافي
قيمة موجودات الصندوق .ويتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

الزكاة وضريبة الدخل

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

قياس القيمة العادلة
"القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق
بتاريخ القياس في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام أو في غير السوق الرئيسية ،السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام التي من خاللها يكون
متاحا للصندوق في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
يقوم الصننندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باسننتخدام السننعر المتداول في السننوق النشننطة لتلك األداة ،عند توفرها .يتم اعتبار السننوق على أنها سننوق
نشننطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافِ لتقديم معلومات عن األسننعار على أسنناس مسننتمر .يقوم الصننندوق بقياس
األداة المتداولة في السوق النشطة وفقا لسعر متوسط ألن السعر يوفر تقريبا معقوال لسعر التخارج.
في حالة عدم وجود سننوق نشننطة ،يسننتخدم الصننندوق أسنناليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصننى اسننتخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصننلة وتقليل
اسنننتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن أسنننلوب التقييم المختار يتضنننمن جميع العوامل التي يأخذها المشننناركون في السنننوق في الحسنننبان 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
يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول ،وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق
طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.
يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل .يتم
اإلثبات األولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة
باقتنائها أو إصدارها.

الموجودات المالية
التصنيف
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.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
-

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
تنشأ الشروط التعاقدي ة للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ
القائم.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية (يتبع)
يتم قياس االسنننتثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشنننامل اآلخر إذا اسنننتوفت كال الشنننرطين أدناه وال يتم تخصنننيصنننها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية ،و
تنشننأ الشننروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصننل المبلغ والفائدة على أصننل المبلغ
القائم.

-

عند اإلثبات األولي لالسننتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للصننندوق أن يختار بشننكل نهائي عرض
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقييم نموذج األعمال
يجري الصنننندوق تقييما للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسنننتوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشنننكل أفضنننل طريقة
إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة .تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:
-

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا .وبالتحديد ،ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اكتساب إيرادات
عمولة متعاقد عليها ،أو االحتفاظ بمعلومات أسننننننعار فائدة محددة ،أو مطابقة فترة الموجودات المال ية مع فترة المطلوبات التي تمول هذه
الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات.
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؛
كيفية مكافأة مديري األعمال  -فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية .إال أن المعلومات حول
نشنننننناط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها ،ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الصننننننندوق المذكورة إلدارة الموجودات
المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أسنننناس القيمة العادلة يتم قياسننننها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسنننارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصنننيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها لتحصنننيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات
مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
يعرف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي .تعرف "العمولة/الفائدة" على أنها المقابل
لغرض هذا التقييمّ ،
المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية
األخرى (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك على أنها هامش ربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة ،يأخذ الصندوق باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة .وهذا يشمل
تقييم فيما إذا كانت الموجودا ت المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي
هذا الشرط.
وعند إجراء هذا التقييم ،يأخذ الصندوق باالعتبار 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 (بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات).
الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

الموجودات المالية (يتبع)
إعادة التصنيف
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي ،إال في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله إلدارة الموجودات المالية.

التوقف عن اإلثبات
يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق
الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي بموجبها
ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية.
عند التوقف عن إثبات األصل المالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل الذي تم التوقف عن
إثباته) ومجموع ( )1العِوض المقبوض (يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا ً أي التزام جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسارة متراكمة
كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.
بالنسبة للمعامالت التي ال يقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري ويقوم باإلبقاء على
السيطرة على الموجودات ،يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات
المحولة.

المقاصة
يتم إجراء مقاصننننة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصننننافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي حالي ملزم
لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصندوق تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض اإليرادات والمصننروفات على أسنناس الصننافي فقط عندما يتم السننماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو لألرباح والخس نائر
الناتجة عن الصندوق لمعامالت مماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع
لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل ،بخالف الضمانات النقدية
المقدمة فيما يخص معامالت قروض األوراق المالية والمشتقات.

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

يجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون على ال ُمصدر إلعادة الشراء؛

-

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

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م مع السماح
بالتطبيق المبكر لها ،إال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الجديدة أو التعديالت عند إعداد القوائم المالية حيث ال يوجد لها تأثير كبير
على القوائم المالية للصندوق.

 10النقد وما في حكمه
يتكون رصيد النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.
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 11االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن التعرض الجغرافي الستثمارات للمتاجرة كما في  31ديسمبر هو كما يلي:

األسهم

 31ديسمبر 2018م
القيمة السوقية
التكلفة

 31ديسمبر 2017م
القيمة السوقية
التكلفة

 1يناير 2017م
القيمة السوقية
التكلفة

صندوق إتش إس بي سي لألسهم العالمية 23,079,843 21,632,597 32,847,756 26,344,123 19,980,259 17,215,954
(فئة زي) من صناديق إتش إس بي سي
أمانه إس اي سي إيه في (شركة شقيقة)

اإلجمالي

23,079,843 21,632,597 32,847,756 26,344,123 19,980,259 17,215,954

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

2018م
أرباح محققة للسنة
(خسائر)/أرباح غير محققة للسنة
اإلجمالي

2017م

520,904 2,931,076
(2,722,029 )3,723,748
(3,242,933 )792,672

يتم احتساب (الخسائر)/األرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استنادًا على المتوسط المرجح لتكلفة األوراق
المالية.
 13مصروفات مستحقة
تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة لمدير الصندوق (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) واالستردادات المستحقة بمبلغ 45,142
لاير سعودي (ديسمبر 2017م :ال شيء).
 14المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة التأثير الهام على
الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد
الشكل القانوني.
تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في إتش إس بي سي العربية السعودية (مدير الصندوق وإداري الصندوق) ،ومجلس إدارة الصندوق ،وشركة
البالد المالية (أمين حفظ الصندوق) ،والبنك السعودي البريطاني ("ساب") (المساهم الرئيسي لمدير الصندوق).
يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة .تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط المنصو عليها في
اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مدير
الصندوق .تمت هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقا ً لنسبة تبلغ  ٪1.55من صافي قيمة الموجودات (2017م ٪1.55 :من
صافي قيمة الموجودات) .كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق يتم إدراجها ضمن أتعاب اإلدارة بما فيها على سبيل المثال ال الحصر
أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظيمية والمؤشرات وغيرها.
ال يتم إدراج رسوم االشتراك حتى  ٪2في القوائم المالية للصندوق كاستثمار للصندوق ويتم خصمها دوما ً من رسوم االشتراك .ال يقوم الصندوق
بتحميل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
يجري الصندوق خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال.
مبلغ المعاملة
خالل السنة

طبيعة المعاملة
الطرف ذو العالقة

2017م

2018م
إتش إس بي سي العربية السعودية

أتعاب إدارة الصندوق

379,645

الرصيد الختامي

399,889

2017م

2018م
35,914

14,170

(مدير الصندوق)
ساب

نقد وما في حكمه

--

--

101,025

927,410

تم تحميل وسداد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة بواسطة إتش إس بي سي العربية السعودية ("مدير الصندوق").
اشترك كل من صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة وصندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة ،وصندوق إتش إس بي
سي المتنامي لألصول المتنوعة التي يُديرها مدير الصندوق بعدد  94,931وحدة ( 31ديسمبر 2017م 188,512 :وحدة) ،و  436,797وحدة
( 31ديسمبر 2017م 725,244 :وحدة) و  284,087وحدة ( 31ديسمبر 2017م 456,280 :وحدة) على التوالي للصندوق.
ال توجد عمولة خاصة مستحقة مقابل األرصدة النقدية في الحسابات البنكية ذات الصلة لدى األطراف ذات العالقة.
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تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يبين الجدول التالي تصنيفات القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات المالية:

التكلفة المطفأة

 31ديسمبر 2018م
الموجودات
نقد وما في حكمه
االستثمارات
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي الموجودات المالية

101,025
-2,570
103,595

المطلوبات
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات المالية

81,056
81,056

11

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة
--

19,980,259
--

19,980,259

---

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
إيضاحات حول القوائم المالية
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تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)

 31ديسمبر 2017م

قروض وذمم
مدينة/التكلفة المطفأة

الموجودات
نقد وما في حكمه
االستثمارات
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي الموجودات المالية

927,410
-2,601
930,011

المطلوبات
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات المالية

14,170
14,170

مقتناة بغرض
المتاجرة
-32,847,756
-32,847,756

14,170
14,170

مقتناة بغرض
المتاجرة

 1يناير 2017م

قروض وذمم
مدينة/التكلفة المطفأة

الموجودات
نقد وما في حكمه
االستثمارات
ذمم مدينة ودفعات مقدمة
إجمالي الموجودات المالية

54,802
-2,477
57,279

- -23,079,843
-23,079,843

المطلوبات
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات المالية

8,855
8,855

---

إدارة المخاطر المالية
يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:
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 مال الصندوق.

إطار إدارة المخاطر
يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار .تتكون المحفظة االستثمارية للصندوق من األسهم
المدرجة.
تم منح مدير استثمار الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيا مع أهداف الصندوق االستثمارية .يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراقبة
االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة .في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة ،فإن
مدير استثمار الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا مع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

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 والرصيد المحتفظ به في حساب التداول .ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم
الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين ،ومخاطر البلد ومخاطر القطاع.
إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من
خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.
تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.
قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية" .مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم النقد أو
األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق عليها تعاقديًا.
بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا ،يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان تسوية الصفقة فقط
عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.
يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 31ديسمبر
2018م
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة ودفعات مقدمة

101,025
2,570
103,595

إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 31ديسمبر
2017م
927,410
2,601
930,011

 1يناير 2017م
54,802
2,477
57,279

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

تحليل جودة االئتمان
) على  A3و 2017( A1م A3 :و A1يتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه للصندوق لدى البنك السعودي البريطاني وبنك البالد ذات التصنيف
التوالي استنادا ً لتصنيفات وكالة موديز.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
ليس لدى الصندوق أي انخفاض في قيمة الموجودات وبالتالي لم يتم عمل مخصص انخفاض في القيمة في القوائم المالية .أدوات مالية أخرى مثل
النقد وما في حكمه والذمم المدينة ودفعات مقدمة هي قصيرة األجل بطبيعتها وذات تعرض محدود لمخاطر االئتمان.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.
تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات
استرداد مالكي الوحدات .إال أنه يُسمح للصندوق باالقتراض لتلبية طلبات االسترداد .يتم اعتبار األوراق المالية الخاصة بالصندوق على أنه قابلة
للتحقق بشكل سريع حيث أنها جميعها مدرجة في أسواق األسهم الخليجية .يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى
للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

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.

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

مخاطر أسعار األسهم
مخاطر األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية .يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر من
خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والتركيز الصناعي.

تحليل الحساسية
يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االزدياد المحتمل بشكل معقول في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع
 ٪5في تاريخ التقرير .تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي .إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديدا مخاطر أسعار الفائدة وتحويل
العمالت األجنبية.

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2018م
%5 +
%5 -

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

999,013
()999,013

%5 +
%5 -

1,642,388
()1,642,388

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .ال يتعرض الصندوق
لمخاطر عمالت جوهرية نظرا ً ألن معظم النقد وما في حكمه واالستثمارات مدرجة بعملة نشاط الصندوق أي الدوالر األمريكي .تم إدراج مخاطر
االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  .www.hsbcsaudi.comال تعتبر الشروط
واألحكام جز ًء من القوائم المالية.

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية
التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخليا ً أو خارجيا ً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر
االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثمار.
يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق بسمعته وبين تحقيق هدفه
االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.
إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر التشغيل تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر .يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق
إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر التشغيل بحيث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في
المجاالت التالية:
 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية متطلبات لـالفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛
مطابقة المعامالت ومراقبتها.
التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي يتم مواجهتها.
 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة. االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. وضع خطط للطوارئ. التدريب والتطوير المهني. المعايير األخالقية والتجارية. تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا14
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 17القيمة العادلة لألدوات المالية
يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.
إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يحدد
قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو في غير السوق الرئيسية ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.ً
تفضيال متاحة للصندوق .يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر
التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية .يستخدم الصندوق
أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.

نماذج التقييم
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار الصرف التي يتم من
خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق نشط ألدوات مماثلة .يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة
األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.
وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة ،فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من
األحكام بنا ًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على أداة معينة.
يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.
المستوى  :1مدخالت متداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة غير مباشرة
(مشتقة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة ،أو األسعار المتداولة
ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة ،أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
المستوى  : 3مدخالت غير قابلة للمالحظة .تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ال تستند على بيانات قابلة
للمالحظة ،كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة .تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بنا ًء على األسعار المتداولة
ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
يقوم الصندوق بتقييم أسهم حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة .إلى الحد الذي يتم فيه تداول أسهم حقوق
الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم ،يتم تصنيفها ضمن المستوى  1من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات
الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بنا ًء على المستوى  1للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف
قياس القيمة العادلة .تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2018م
------------------------القيمة العادلة-------------------المستوى
المستوى
اإلجمالي
3
2
المستوى 1

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

19,980,259

19,980,259

--

--

19,980,259

اإلجمالي

19,980,259

19,980,259

--

--

19,980,259

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2017م
------------------------القيمة العادلة-------------------اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

32,847,756

32,847,756

--

--

32,847,756

اإلجمالي

32,847,756

32,847,756

--

--

32,847,756

القيمة الدفترية

 1يناير 2017م
------------------------القيمة العادلة-------------------اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

23,079,843

23,079,843

--

--

23,079,843

اإلجمالي

23,079,843

23,079,843

--

--

23,079,843

خالل السنة ،لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
أدوات مالية أخرى مثل النقد وما في حكمه والذمم المدينة والدفعات المقدمة والمصروفات المستحقة .إن هذه تعد موجودات مالية ومطلوبات مالية
قصيرة األجل التي تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة ،بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى.
 18آخر يوم تقييم
آخر يوم تقييم للسنة كان  27ديسمبر 2018م (2017م 27 :ديسمبر 2017م) وصافي قيمة موجودات للتعامل في هذا اليوم بلغت  21.95لاير
سعودي للوحدة (ديسمبر 2017م 23.46 :لاير سعودي) .إن صافي قيمة الموجودات وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي للوحدة في  31ديسمبر
2018م بلغ  21.95لاير سعودي.
 19توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي
كما هو مبين في إيضاح  ،4تعد هذه القوائم المالية هي القوائم المالية األولى للصندوق والتي أعدت وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ضمن إيضاح  8عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ومعلومات المقارنة المعروضة
في القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وعند إعداد قائمة مركز مالي افتتاحي طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير
2017م (تاريخ تحول الصندوق لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي) باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي  9المبين في إيضاح .20
إن التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً ،أي معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ليس له تأثير جوهري على المركز المالي للصندوق
والدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات والتدفقات النقدية وبالتالي لم يتم تقديم كشوفات مطابقة إضافية.
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صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
(صندوق استثماري مفتوح)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(دوالر أمريكي)
 20تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  " 9األدوات المالية"
قام الصندوق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بتاريخ التحول في  1يناير 2018م مع اختيار تطبيق اإلعفاء المسموح به بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" بأثر رجعي .وعليه ،تم عرض معلومات المقارنة ضمن مبادئ المحاسبة
المتعارف عليها سابقاً.
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.
وحيث أن استثمارات الصندوق محتفظ بها بغرض المتاجرة و/أو تتم إدارتها وتقييمها على أساس القيمة العادلة ،فإنها تظل مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وبالتالي فإن التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لم يؤ ِد إلى أي تغيير في
تصنيف أو قياس االستثمارات ال في الفترة الحالية وال السابقة .وعليه ،ال يتم إعداد قائمة تسوية منفصلة لمطابقة أرصدة قائمة المركز المالي من
مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا ً مع المعيار الدولي للتقرير المالي .9
يعرض الجدول أدناه فئات القياس األصلية وفقا ً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا ً وفئات القياس الجديدة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
لألدوات المالية الخاصة بالصندوق كما في  1يناير 2018م:

الموجودات المالية

التصنيف وفقا ً لمبادئ
المحاسبة المتعارف
عليها سابقا ً

نقد وما في حكمه
ذمم مدينة ودفعات مقدمة

قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة

االستثمارات

مقتناة بغرض المتاجرة

التصنيف الجديد
وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

القيمة الدفترية
األصلية وفقا ً لمبادئ
المحاسبة المتعارف
عليها سابقا ً

القيمة الدفترية
الجديدة وفقا ً
للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9

927,410
2,601

927,410
2,601

32,847,756

32,847,756

المطلوبات المالية
مصروفات مستحقة

21

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

14,170

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

22

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

17

14,170

