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 إدارية معلوماتً.أ

 

 

لمرنا والهند الصين ألسهم سي بي إس إتش صندوق  
(HSBC China and India Equity Freestyle Fund)  

 

 الصندوق اسم

 

  الصندوق مدير 

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة

 (المروج حي) العليا شارع ،7267 سي بي إس إتش مبنى
  ،2255-12283 الرياض
 السعودية العربية المملكة

 920022688 الموحد الرقم
 +966112992385 فاكس

 www.hsbcsaudi.com: اإللكتروني قعالمو

 اسمه

 عنوانه

 (وجد إن) الباطن من الصندوق مدير 

 المحدودة  )كونج هونج) العالمية األصول إلدارة سي بي إس إتش

Level 22, HSBC Main Building 

1 Queen's Road Central 

Hong Kong 

Phone: +852 2284 1111 

Fax: +852 2845 0226 

 اسمه

 عنوانه

 (وجد إن) االستثمار مستشار 

 اسمه يوجد ال

 عنوانه
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 بالنسبة) الصندوق مستندات أو( العام للصندوق بالنسبة) المعلومات ومذكرة وأحكام شروط على حدثت تغييرات أيً.ب

 الفترة خالل( الخاص للصندوق

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

 لتعديل في مستندات الصناديق كالتالي: يتلخص ا

 أعضاء املجلس الجديد أعضاء املجلس السابق الفقرة

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 

 )رئيس املجلس( . دانيل ليما1

 . هيثم فهد الراشد )عضو غير مستقل(2

 . احسان عباس حمزة بافقية )عضو مستقل(3

 )عضو مستقل( . علي صالح علي العثيم4

 )عضو مستقل( . طارق سعد التويجري 5

 )رئيس املجلس( . دانيل ليما1

 . هيثم فهد الراشد )عضو غير مستقل(2

 )عضو مستقل( . علي صالح علي العثيم3

 )عضو مستقل( . طارق سعد التويجري 4

 

 

 الفترة خالل االستثمار أنشطةً.ج
قريباً في االستثمار )من ناحية األصول المستثمر ، اتبع الصندوق منهجية متوازنة ت2019خالل النصف األول من العام 

بها في سوقي الصين والهند(. فخالل الفترة، في القسم الصيني من الصندوق، قمنا في أغلب الحاالت بزيادة االنكشاف 

اقة. على قطاعي الرعاية الصحية والسلع االستهالكية الكمالية؛ بينما خفضنا انكشافنا على خدمات االتصاالت وقطاع الط

 وفي القسم الهندي، مثل قطاعا الرعاية الصحية والسيارات عوامل منقصة من قيمة أداء الصندوق خالل الفترة.

 

 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقريرً.د

، سجل القسم الصيني من الصندوق أداء إيجابياً قوياً. وتمخض قوة األداء في القسم 2019خالل النصف األول من العام 
. أما القسم الهندي من والرعاية الصحية صيني جزئياً من االختيار الناجح لألسهم في قطاعي السلع االستهالكية الكماليةال

. ويعود هذا األداء السلبي بالدرجة األولى إلى اختيار 2019الصندوق فسجل أداء سلبياً خالل النصف األول من العام 
 أسهم غير مواتية.

 .%5.20ريخه، سجل الصندوق عوائد بنسبة وعلى أساس سنوي حتى تا

 

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

 

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

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

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

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

 

 يستثمر الصندوق كان إذا) الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسوم نسبةً.ز

 (أخرى استثمار صناديق في كبير بشكل

 ينطبق ال

 

 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أيً.ح
 يوجد ال

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن

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

 القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

 مع
 مراجع الحسابات المستقل  فحصر تقری

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 





 

۲ 

    
 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن              

 (صندوق استثماري مفتوح)
 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰في كما 
 (دوالر أمریكي)

 
 

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  

     الموجودات
 ٥٤۳٬۲۷۹  ٦۹٥٬۲۷٤ ۱۰ نقد وما في حكمھ

 ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲  ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲ ۱۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۷۱٬۷۱٤  ٤۸۳٬۰٥۰  ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 ۲۹٬۷۱٤٬۳۱٥  ۲۹٬۳۲٦٬٤۰٦  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ۲۲۹٬۸۱۹  ٥٤۲٬۷۳۱ ۱۳ مصروفات مستحقة
 ۲۲۹٬۸۱۹  ٥٤۲٬۷۳۱  إجمالي المطلوبات

     

  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
۲۸٬۷۸۳٬٦۷٥ 

 
۲۹٬٤۸٤٬٤۹٦ 

     
 ۱٬۱۷۷٬۱۲۱  ۱٬۰۹۲٬۲۹٦  (بالعدد)وحدات مصدرة 

     
 ۲٥٫۰٥  ۲٦٫۳٥ ۱۷ وفقاً للتداول -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

     
وفقاً للمعاییر  -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

 الدولیة للتقریر المالي
۱۷ 

۲٦٫۳٥ 
 

۲٥٫۰٥ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۳ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

 قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 أمریكي)(دوالر 
 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ إیضاح 
     إیرادات االستثمار

صافي الربح / (الخسارة) من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ۱٬۷٤٦٬۲٤۹ ۱۲ الخسارة

 
)۱٬۹٥٤٬۱۲۱( 

 ۲۷۸٬٥۲۱  ۱٦۳٬٤۸۷  دخل توزیعات األرباح
 ٥٬٦٥۲  ۲٬۲۸٦  إیرادات أخرى

 )۳۳٬۱۱۳(  ۲٦۰  أرباح / خسائر تحویل عمالت أجنبیة، بالصافي
 )۱٬۷۰۳٬۰٦۱(  ۱٬۹۱۲٬۲۸۲  إجمالي اإلیرادات

     
     المصروفات

 ٥۲۲٬۰٤٥  ۳٥۲٬۰٤٥   أتعاب اإلدارة
 ۳٦٬٤۲۲  ۷٬٥۸۰  مصروفات أخرى

 ٥٥۸٬٤٦۷  ۳٥۹٬٦۲٥  إجمالي المصروفات
     

 )۲٬۲٦۱٬٥۲۸(  ۱٬٥٥۲٬٦٥۷  (خسارة) الفترةصافي ربح / 
     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 إجمالي الدخل/(الخسارة) الشامل للفترة
  

۱٬٥٥۲٬٦٥۷  
 
)۲٬۲٦۱٬٥۲۸( 

 
 

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

 
 
 
 

 
  



 

٤ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (دوالر أمریكي)

 

 

لفترة الستة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

 یونیو 
  م۲۰۱۹

لفترة الستة أشھر 
 ۳۰المنتھیة في 

 یونیو 
 م۲۰۱۸

     
صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات 

 كما في بدایة الفترة
  

۲۹٬٤۸٤٬٤۹٦  
 

٤۳٬۸۸۱٬۲۳۳ 
     

 )۲٬۲٦۱٬٥۲۸(  ۱٬٥٥۲٬٦٥۷  صافي ربح / (خسارة) الفترة
     

     اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
 ٥٬۷۰٦٬۲٦۲  ٥۷٬۳۹٦  متحصالت من إصدار وحدات

 )۹٬۲۱۷٬٦٦۱(  )۲٬۳۱۰٬۸۷٤(  المدفوع السترداد الوحدات
 )۳٬٥۱۱٬۳۹۹(  )۲٬۲٥۳٬٤۷۸(  صافي التغیرات من معامالت الوحدات

     
 صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات كما في 

 یونیو ۳۰
 

۲۸٬۷۸۳٬٦۷٥  
 

۳۸٬۱۰۸٬۳۰٦ 
     

 
 معامالت الوحدات

 
 یونیو: ۳۰فیما یلي ملخصا لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في 

 
لفترة الستة أشھر    

 ۳۰المنتھیة في 
 م۲۰۱۹یونیو 

لفترة الستة أشھر 
 یونیو  ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۸

 

  (بالعدد)   
      
  ۱٬٤٥۹٬۷۷۸ ۱٬۱۷۷٬۱۲۱  الوحدات في بدایة الفترة 
      
  ۱۸۷٬٦۱٥ ۲٬۱٦۱  وحدات مصدرة خالل الفترة 
  )۳۱۱٬۰٥۰( )۸٦٬۹۸٦(  وحدات مستردة خالل الفترة 
  )۱۲۳٬٤۳٥( )۸٤٬۸۲٥(  صافي النقص في الوحدات 
      
  ۱٬۳۳٦٬۳٤۳ ۱٬۰۹۲٬۲۹٦  الوحدات كما في نھایة الفترة 
      

 
 

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



 

٥ 

 الصین والھند المرنصندوق إتش إس بي سي ألسھم 
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو ۳۰المنتھیة في  

 م۲۰۱۹ 
 

 م۲۰۱۸
 

   
   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 )۲٬۲٦۱٬٥۲۸( ۱٬٥٥۲٬٦٥۷  صافي ربح / (خسارة) الفترة
   

   تسویات لـ:

(الربح) / الخسارة غیر المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 
)۱٬٤٥٥٬۹۳٥( 

 
٤٬۲۸٥٬۹۰۹ 

 ۹٦٬۷۲۲ ۲٬۰۲٤٬۳۸۱ 
   صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ۱٬٦٦۹٬۸۱۸ ۲٬٤۰۷٬۱۷٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالنقص 
 )۷۸٬۲٦۹( )٤۱۱٬۳۳٦( ذمم مدینة ودفعات مقدمة الزیادة

 )۷٦٬۰۳۷( ۳۱۲٬۹۱۲ مصروفات مستحقة )النقص(/  الزیادة  
 ۳٬٥۳۹٬۸۹۳ ۲٬٤۰٥٬٤۷۳ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

   
   النقدیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات 

 ٥٬۷۰٦٬۲٦۲ ٥۷٬۳۹٦ متحصالت من إصدار وحدات
 )۹٬۲۱۷٬٦٦۱( )۲٬۳۱۰٬۸۷٤( المدفوع السترداد الوحدات

 )۳٬٥۱۱٬۳۹۹( )۲٬۲٥۳٬٤۷۸( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
   

 ۲۸٬٤۹٤ ۱٥۱٬۹۹٥ صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
   

 ٦۳۱٬۰٥۹ ٥٤۳٬۲۷۹ في حكمھ في بدایة الفترةنقد وما 
   

 ٦٥۹٬٥٥۳ ٦۹٥٬۲۷٤ نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
   

 
 

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



 

٦ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 ةعامنبذة  ۱
 

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

 
سھم الصین والھند وشركات لھا أعمال یھدف الصندوق إلى تحقیق نمو من خالل االستثمار في أسھم شركات مدرجة بأسواق أ

 واستثمارات جوھریة مرتبطة بالھند والصین ومدرجة في أسواق أسھم أو في أسواق نظامیة أخرى في الصین أو الھند.
 

یُدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل كإداري للصندوق. وقد عین مدیر الصندوق إتش إس بي سي إلدارة األصول 
ھونج كونج) المحدودة كمستشار استثمار من الباطن بما یتفق وشروط وأحكام الصندوق. یعاد استثمار كل الدخل في العالمیة (

 الصندوق وینعكس ذلك على سعر الوحدة.
 

 اللوائح التنظیمیة ۲
 

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

م) ("الالئحة المعدلة"). یرى مدیر الصندوق بأن الالئحة ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق: ۱٤۳۷شعبان  ۱٦تم تعدیل الالئحة في 
 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۸صفر  ٦المعدلة كانت ساریة منذ 

 
 ویوم التقییم) داولاالشتراك/ االسترداد (یوم الت ۳

 
ل یوم ندوق في ك"). یتم تحدید قیمة محفظة الصداولوحدات في كل یوم عمل ("یوم التالصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد ال

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

 التقییم.
 

 أسس اإلعداد ٤
 

ً لمعیار المحاسبة الدولي تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة  "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة  ۳٤وفقا
ع األحكام مولتتماشى  العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

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

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

 
  



 

۷ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 عملة العرض والنشاط   -٥
 

 یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالدوالر األمریكي الذي یعتبر عملة النشاط الرئیسیة للصندوق.
 

 أسس القیاس   . ٦
 

ة من خالل الربح لتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء االستثمارات بالقیمة العاد
 أو الخسارة والتي تقید بالقیمة العادلة) باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.

أجرى مدیر الصندوق تقییماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالھ 
في المستقبل القریب. باإلضافة إلى ذلك، ال یعلم مدیر الصندوق بأي شكوك جوھریة قد تثیر شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق على 

 د القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس االستمراریة. االستمرار. وعلیھ، یستمر إعدا
 تم عرض حسابات القوائم المالیة في قائمة المركز المالي األولیة المختصرة وفقا لسیولتھا.

 
 استخدام األحكام والتقدیرات الھامة  . ۷

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

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

 الظروف. 
 

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

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۸

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

 ۹م (فیما عدا ما تم االفصاح عنھ في "إیضاح ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة 
 تأثیر التغیر في السیاسات المحاسبیة عند تطبیق المعیار الجدید").

 
 تأثیر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق المعیار الجدید ۹

 
م.  یستبعد المعیار الجدید نموذج ۲۰۱۹ینایر  ۱اإلیجار اعتباراً من عقود  ۱٦طبق الصندوق المعیار الدولي للتقریر المالي 

الذي یمیز بین عقود التأجیر التمویلي داخل  ۱۷المحاسبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود اإلیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي 
ي ك، یقترح المعیار الدولي للتقریر الماللمن ذ قائمة المركز المالي وعقود التأجیر التشغیلي خارج قائمة المركز المالي. وبدالً 

لم یكن ھاماً على القوائم  ۱٦نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز المالي. إن التأثیر بعد تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱٦
 المالیة األولیة المختصرة للصندوق.

 
 

 
  



 

۸ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 نقد وما في حكمھ ۱۰
 

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

 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۱۱
  

 تتكون االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من التعرضات الجغرافیة أدناه كما في تاریخ التقریر:
 

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

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي األسھم حسب الدولة
 ۱۳٬۸۲۹٬٦۱۲ ۱۲٬۸۰٥٬۸۲۱ ۱۷٬۱۲٦٬٦۸۰ ۱۳٬٥۸٤٬۹۳٦ الصین

 ۱٥٬۲٦۹٬۷۱۰ ۱۲٬۳۸۲٬۸۳٤ ۱۱٬۰۲۱٬٤۰۲ ۹٬۱۹٦٬٥٤۳ الھند
 ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲ ۲٥٬۱۸۸٬٦٥٥ ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲ ۲۲٬۷۸۱٬٤۷۹ اإلجمالي

 
 صافي الربح / (الخسارة) من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۱۲

 
 ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو
 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۲٬۳۳۱٬۷۸۸ ۲۹۰٬۳۱٤ أرباح محققة للفترة
 )٤٬۲۸٥٬۹۰۹( ۱٬٤٥٥٬۹۳٥ أرباح / (خسائر) غیر محققة للفترة

 )۱٬۹٥٤٬۱۲۱( ۱٬۷٤٦٬۲٤۹ اإلجمالي
 
یتم احتساب األرباح المحققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استناداً على المتوسط المرجح لتكلفة 

 األوراق المالیة. 
 

 مصروفات مستحقة ۱۳
 

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
  م۲۰۱۸

 (مراجعة)
   

 - ۲۸۷٬۳۹٤ استثماراتمدفوعات مقابل شراء 
 ۱۹۰٬٦۱٤ ۲۰٥٬۹٥۱ أتعاب إدارة مستحقة

 ۳۹٬۲۰٥ ٤٥٬۷٥۸ رسوم تطھیر مستحقة للتوافق مع الشریعة
 - ۳٬٦۲۸ ذمم دائنة أخرى

 ٥٤۲٬۷۳۱ ۲۲۹٬۸۱۹ 
 

  



 

۹ 

 
 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن

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

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (دوالر أمریكي)

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۱٤

 
یتم اعتبار األطراف على أنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 

الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. عند تقییم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل یوجھ التأثیر الھام على 
 االنتباه إلى جوھر العالقة ولیس مجرد الشكل القانوني.

 
تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في شركة اتش اس بي سي العربیة السعودیة (مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 

 ین حفظ وإداري الصندوق)، والبنك السعودي البریطاني ("ساب") (المساھم الرئیسي لمدیر الصندوق). وأم
 
یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط 

المالیة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق علیھا بین المنصوص علیھا في اللوائح الصادرة عن ھیئة السوق 
 الطرفین ویتم اعتمادھا من قبل مدیر الصندوق. تتم ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.

 
صافي قیمة الموجودات من  ٪۲٫۳۰یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم أتعاب إدارة وفقا لنسبة تبلغ 

من صافي قیمة الموجودات).  كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق یتم إدراجھا ضمن أتعاب  ٪۲٫۳۰م: ۲۰۱۸(
 اإلدارة بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظیمیة وأتعاب المؤشر وغیرھا.

 
في القوائم المالیة األولیة المختصرة للصندوق كاستثمار للصندوق ویتم خصمھا دوما من  ٪۲ج رسوم االشتراك حتى ال یتم إدرا

 رسوم االشتراك. ال یقوم الصندوق بتحمیل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.
 

 ق االعتیادي لألعمال.أبرم الصندوق خالل الفترة المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیا
 

 
 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة

مبلغ المعامالت لفترة الستة 
 الرصید الختامي أشھر المنتھیة في

  
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۹
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۸

 یونیو  ۳۰
  م۲۰۱۹

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة)
شركة اتش اس بي 

سي العربیة السعودیة 
 (مدیر الصندوق)

 أتعاب إدارة الصندوق
(شاملة ضریبة القیمة 

 ۱۹۰٬٦۱٤ ۲۰۱٬۷۳۸ ٥۲۲٬۰٤٥ ۳٥۲٬۰٤٥ المضافة)

شركة اتش اس بي 
سي العربیة السعودیة 

 ٥۳۰٬۹۰۹ ۱۳۱٬۱۱۹ -- -- نقد وما في حكمھ (مدیر الصندوق)
 ۱۲٬۳۷۰ -- -- -- نقد وما في حكمھ ساب

 
 ۳۱المتنوعة المدار بواسطة مدیر الصندوق باالشتراك في ال شيء وحدة (قام صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول 

 وحدة) في الصندوق. ۲۰٫۱۸۰م: ۲۰۱۸دیسمبر 
 

یتم إیداع النقد وما في حكمھ في حساب جاري لدى البنك السعودي البریطاني (ساب) باسم مدیر الصندوق. ال توجد فوائد مستحقة 
 على ھذا الرصید.

  



 

۱۰ 

 
 سي ألسھم الصین والھند المرنصندوق إتش إس بي 

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

 م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (دوالر أمریكي)

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱٥

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

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

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

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

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

ل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. التغیرات في تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلی
 االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.

 
 نماذج التقییم

سعار أتستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من 
الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق نشط ألدوات مماثلة. 

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

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

 على أداة معینة.
 

یمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للق
 القیاس.

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

 
والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة (األسعار) أو  ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 

ورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق بص
النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، 

 مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من البیانات السوقیة. أو طرق تقییم أخرى التي یمكن
 

: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ال تستند ۳المستوى 
ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة 

تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس 
 الفروقات بین األدوات.

 
 األدوات المالیة  -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

الي األدوات المالیة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف یحلل الجدول الت
 هقیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ إلى القیم المسجلة في قائمة المركز المالي األولیة المختصرة. جمیع قیاسات القیمة العادلة أدنا

 متكررة.
 

 
  



 

۱۱ 

 سي ألسھم الصین والھند المرنصندوق إتش إس بي 
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱٥
 

 (یتبع)األدوات المالیة  -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 

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

 (غیر مراجعة)م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 
استثمارات بالقیمة العادلة 
 ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲  --  --  ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲  ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲ من خالل الربح أو الخسارة 

 ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲  --  --  ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲  ۲۸٬۱٤۸٬۰۸۲ اإلجمالي
          

 

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

استثمارات بالقیمة العادلة 
 ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲  --  --  ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲  ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲ من خالل الربح أو الخسارة 

 ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲  --  --  ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲  ۲۹٬۰۹۹٬۳۲۲ اإلجمالي
 

 ل الفترة، لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.خال
 
تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد لدى البنوك والذمم المدینة األخرى والمصروفات المستحقة موجودات مالیة ومطلوبات 

قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، نظرا لطبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف مالیة قصیرة األجل تقارب 
 األخرى.

 
 إدارة المخاطر المالیة ۱٦

 
 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة  -
 مخاطر السوق -

 
معلومات حول أھداف وسیاسات وعملیات الصندوق بھدف قیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة یعرض ھذا االیضاح 
 رأس مال الصندوق.

 
 إطار إدارة المخاطر 

یحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقا الستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة االستثماریة 
 للصندوق من األسھم المدرجة. 

 
ندوق صتم منح مدیر الصندوق السلطة التقدیریة إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم مجلس إدارة ال

بمراقبة االلتزام بتوزیعات الموجودات المستھدفة ومكون المحفظة. في الحاالت التي تكون فیھا المحفظة مختلفة عن توزیعات 
الموجودات المستھدفة، فإن مدیر الصندوق ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشیًا مع األھداف المحددة ضمن 

 الحدود الزمنیة المقررة.
  



 

١٢ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الصين والهند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
 م ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (دوالر أمريكي)
 إدارة المخاطر المالية (يتبع) ١٦

 
 مخاطر االئتمان

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

 

يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع 
 كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع. 

 
قليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي ت

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

ارة دتتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس إ
 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.
 

لمخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي لضمان بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا، يقلل الصندوق من هذه ا
 تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.

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

يونيو  ٣٠ 
  م٢٠١٩

 (غير مراجعة)

ديسمبر  ٣١
   م٢٠١٨

 (مراجعة)
 ٥٤٣٬٢٧٩ ٦٩٥٬٢٧٤ نقد وما في حكمه

 ٧١٬٧١٤ ٤٨٣٬٠٥٠ ذمم مدينة ودفعات مقدمة
 ٦١٤٬٩٩٣ ١٬١٧٨٬٣٢٤ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

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

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

 
 تحليل جودة االئتمان

استناداً لتصنيفات ) A١م: ٢٠١٨( A١يطاني بتصنيفيتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه للصندوق لدى البنك السعودي البر
 وكالة موديز. 

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

ليس لدى الصندوق أي انخفاض في قيمة الموجودات وبالتالي لم يتم عمل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةفي القوائم المالية 
 .في حكمه هي قصيرة األجل بطبيعتها وذات تعرض محدود لمخاطر االئتماناألولية المختصرة. األدوات المالية مثل النقد وما 

 
 مخاطر السيولة

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

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

للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. إال أنه يُسمح للصندوق باالقتراض لتلبية طلبات االسترداد. يتم اعتبار األوراق المالية 
لى مدير الصندوق متطلبات السيولة عالخاصة بالصندوق على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنها جميعها مدرجة. يراقب 

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



 

۱۳ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۱٦
 

 مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم على إیرادات 

 الصندوق أو القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات المالیة.
 

إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أھداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. 
یتم إدارة مخاطر السوق في الوقت المناسب من قبل مدیر االستثمار وفقا للسیاسات واالجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز 

 ن قبل مدیر الصندوق.السوق الخاصة بالصندوق بانتظام م
 

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

 
إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلیة. یقوم مدیر الصندوق 

 المخاطر من خالل التنویع في محفظتھ االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي والتركیز الصناعي.بإدارة ھذه 
 

 تحلیل الحساسیة 
یعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/االرتفاع المحتمل بشكل معقول في 

یخ التقریر. تتم التقدیرات على أساس االستثمار الفردي. إن ھذا التحلیل یفترض في تار ٪۱۰أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 
  بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیدا مخاطر أسعار الفائدة وتحویل العمالت األجنبیة.

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)

      
االستثمارات ) من ةر/ (الخسا مكسبصافي ال

المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 +۱۰% ۲٬۸۱٤٬۸۰۸   +۱۰% ۲٬۹۰۹٬۹۳۲ 

- ۱۰% )۲٬۸۱٤٬۸۰۸(  - ۱۰% )۲٬۹۰۹٬۹۳۲( 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

 العمالت األجنبیة.مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف 
 

یستثمر الصندوق في األدوات المالیة ویبرم معامالت بعمالت أخرى بخالف عملة نشاط الصندوق، بشكل رئیسي بالدوالر 
األمریكي ودوالر الھونغ كونغ والروبیة الھندیة والیوان الصیني. ونتیجة لذلك، یتعرض الصندوق لمخاطر تغیر سعر صرف 

ت األجنبیة بطریقة تؤثر سلبًا على القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للموجودات المالیة أو عملتھ بالنسبة إلى العمال
 المطلوبات المالیة للصندوق المدرجة بعمالت أخرى بخالف الدوالر األمریكي.

 
. للسیاسات واإلجراءات المحددةیتم إدارة مخاطر العمالت الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق وفقاً 

 یتم مراقبة حالة العمالت والتعرضات الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق.
 

 مخاطر أسعار العمولة
یة لتنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة المستقب

لألدوات المالیة. یراقب مدیر الصندوق المراكز بصورة یومیة لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود الفجوة المحددة، إن 
 وجدت. ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة على استثماراتھ.

 
 
 
 
 

  



 

۱٤ 

 صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 آخر یوم تقییم  ۱۷

 
م) وصافي قیمة موجودات التعامل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹یونیو  ۲۷ تم اإلبالغ عنھ لتقییم الفترة كان آخر یوم

دوالر أمریكي للوحدة). إن صافي قیمة  ۲٥٫۰٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي للوحدة ( ۲٦٫۳٥في ھذا الیوم بلغت 
دیسمبر  ۳۱الر أمریكي للوحدة (دو ۲٦٫۳٥م بلغت ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الموجودات وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للوحدة في 

 دوالر أمریكي). ۲٥٫۰٥م: ۲۰۱۸
  

 األحداث الالحقة ۱۸
 

لم تكن ھناك أي أحداث الحقة لتاریخ التقریر تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة األولیة المختصرة أو اإلیضاحات 
 المرفقة.

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة  ۱۹

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

 .م)۲۰۱۹
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