
 

 

 
 
 
 
 
 

 صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية
 )مدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية( 

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 
 

2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر 





 صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30كما في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة.  12إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشكل 
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 إيضاح

 يونيو  30
2021 

 )غير مراجعة(
 سعوديلاير 

  ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 ─── ──────── ──────── 

    الموجودات
 838,544 1,577,338  رصيد لدى البنك

 115,156,978 128,773,682 4 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2,032,603 946,311  مدينون ودفعات مقدمة

  ──────── ──────── 

 118,028,125 131,297,331  إجمالي الموجودات
  ════════ ════════ 

    المطلوبات 
 19,018 49,590 5 أتعاب إدارة مستحقة

 83,313 82,898 6 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
  ──────── ──────── 

 102,331 132,488  إجمالي المطلوبات 
  ──────── ──────── 

    
     حقوق الملكية

 117,925,794 131,164,843  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 
  ──────── ──────── 

 118,028,125 131,297,331  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ════════ ════════ 

    
 13,220,225 11,651,806   وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

  ════════ ════════ 

    
 8.92 11.26  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

  ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة. جزًءا ال يتجزأ من هذه   12إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي

 يونيو  30
2020 

 لاير سعودي
 ─── ──────── ──────── 

    الدخل 
 صافي ربح /)خسارة( غير محقق عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة  

 من خالل الربح أو الخسارة
 

15,524,242 (1,683,045) 
 صافي الربح / )الخسارة( المحقق عن استبعاد الموجودات المالية  

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

14,134,164 (2,096,116) 
 1,590,266 1,468,117  توزيعات أرباح 
   -      788  إيرادات أخرى 

  ──────── ──────── 

 (2,188,895) 31,127,311  إجمالي الدخل /)الخسارة( 
  ──────── ──────── 

    
    المصاريف
 879,892 1,230,224 5 أتعاب إدارة

 94,844 123,006 7 مصاريف أخرى 
  ──────── ──────── 

 974,736 1,353,230  إجمالي المصاريف
  ──────── ──────── 

 (3,163,631) 29,774,081  صافي دخل /)خسارة( الفترة 
    

   -        -       الدخل الشامل اآلخر للفترة 
  ──────── ──────── 

 (3,163,631) 29,774,081  إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل للفترة 
  ════════ ════════ 

    
    
    
 



 صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة. جزًءا ال يتجزأ من هذه   12إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2021 
  لاير سعودي 

2020 
  لاير سعودي 

 ───────── ───────── 

 109,685,846 117,925,794  حقوق الملكية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 (3,163,631) 29,774,081 )خسارة( الفترة/صافي دخل 

 -        -        الدخل الشامل اآلخر للفترة
 ───────── ───────── 

 (3,163,631) 29,774,081 إجمالي الدخل /)الخسارة( الشامل للفترة
   

 32,209 2,207,118  وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 870,151) ( 18,742,150) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 ( 837,942) ( 16,535,032) صافي التغيرات 
 ───────── ───────── 

 105,684,273 131,164,843 حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

   
 وحدات وحدات 

 ───────── ───────── معامالت الوحدات القابلة لالسترداد

 
 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:

   
 13,545,590 13,220,225 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ──────── 

 4,596 214,419  وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 113,598) ( 1,782,838) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ──────── 

 ( 109,002) ( 1,568,419) النقص في الوحدات صافي 
 ───────── ──────── 

 13,436,588 11,651,806 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ════════ 

   
 
 
 
 

  



 صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية 

 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة. جزًءا ال يتجزأ من هذه   12إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

  ───────── ───────── 

    األنشطة التشغيلية 
 (3,163,631) 29,774,081  صافي دخل /)خسارة( الفترة

    
النقدية التعديالت لتسوية صافي الدخل / )الخسارة( إلى صافي التدفقات   

    األنشطة التشغيلية: من
 الحركة في )الربح(/ الخسارة غير المحققة عن الموجودات  
 1,683,045 ( 15,524,242)   المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
    العامل: تعديالت رأس المال  
 نقص في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

  أو الخسارة 
1,907,538 

2,097,901 
 ( 154,657) 1,086,292  نقص /)زيادة( في مدينون ودفعات مقدمة 
 ( 6,330) 30,572  زيادة / )نقص( في أتعاب اإلدارة المستحقة 
 ( 29,716) ( 415)  نقص في المصاريف المستحقة الدفع والدائنين اآلخرين 

  ───────── ───────── 

 426,612 17,273,826  صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
  ───────── ───────── 

    
    األنشطة التمويلية 

 32,209 2,207,118  متحصالت من الوحدات المصدرة
 ( 870,151) ( 18,742,150)  سداد الوحدات المستردة 

  ───────── ───────── 

 ( 837,942) ( 16,535,032)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
  ───────── ───────── 

 ( 411,330) 738,794  صافي الزيادة /)النقص( في الرصيد لدى البنك 
    

 10,137,549 838,544  البنك في بداية الفترةالرصيد لدى 
  ───────── ───────── 

 9,726,219 1,577,338  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة 
  ═════════ ═════════ 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
 2021يونيو  30
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 التكوين واألنشطة  -1
أنشئ بموجب   استثماري مفتوح،  السعودية )"الصندوق"( هو صندوق  الصناعية  الشركات  إتش إس بي سي السهم  صندوق 

إن   شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين )"مالكي الوحدات"( في الصندوق.اتفاقية بين  
 عنوان مدير الصندوق كما يلي: 

 
 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المركز الرئيسي

 7267مبنى إتش إس بي سي 
 شارع العليا )حي المروج(

 2255- 12283الرياض 
  المملكة العربية السعودية

 
صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات الصناعية السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري تم إنشاؤه بموجب اتفاقية  

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

رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خالل االستثمار في األسهم السعودية  يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في  
البتروكيماويات   قطاعات  تحت  وهو مصنف  السعودية(،  المالية  )سوق  تداول  في  المدرجة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 

 واالستثمار الصناعي والبناء واإلنشاء والزراعة وصناعة األغذية.
 

يتم إعادة استثمار  ندوق مدار من قبل مدير الصندوق الذي يعتبر أيًضا أحد صانعي السوق وإداري وأمين حفظ للصندوق.إن الص
 كافة الدخل في الصندوق ويتم إظهاره بسعر الوحدة

 
 
 
 اللوائح النظامية -2

هـ  1427ذو الحجة    3المالية بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق  
( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة 2016نوفمبر    6هـ )الموافق  1438صفر    6( واعتباراً من  2006ديسمبر    24)الموافق  

(، والتي تنص 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16)"الالئحة المعدلة"( المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.على 

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية -3
 
 أسس اإلعداد   3-1

وفقاً لمعيار المحاسبة    2021يونيو    30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.34الدولي رقم )

إن القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،  
 . 2020ديسمبر   31قوائم المالية السنوية الخاصة بالصندوق كما في ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع ال

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي،  
تم عرض هذه   الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

للصندوق. الوظيفية  العملة  يمثل  والذي  السعودي  باللاير  المراجعة  غير  الموجزة  األولية  المالية  كافة   القوائم  تقريب  تم  كما 
 المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي. 

 
 والتعديالت الجديدة المعايير والتفسيرات   3-2

ة  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي
يقم   لم .2021يناير    1. باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  

  الصندوق بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

عام   في  مرة  التعديالت ألول  من  العديد  مفعول  الموجزة  2021يسري  األولية  المالية  القوائم  على  أثر  أي  لها  ليس  ولكن   ،
 للصندوق.



 الصناعية السعودية صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير مراجعة )تتمة( 
 2021يونيو    30
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 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تتمة(المعايير   3-2
( ومعيار المحاسبة الدولي  9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  المرحلة الثانية:  -إحالل سعر الفائدة المرجعي  

  (16( ومعيار المحاسبة الدولي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات إعداد التقرير المالي عندما يتم إحالل سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل 
  خالي من المخاطر تقريبًا.

  تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
 التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرةوسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو   •

  باعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما،

  السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر •

  ن وقف المخاطر،دو

تخصيص أداة ذات أسعار   تقديم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند •
  خالية من المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما

 

 إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. 

 استخدام الوسيلة العملية في الفترات المستقبلية عند سريانها. يعتزم الصندوق 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -4
 فيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر يوم تقويم لنهاية الفترة/ السنة: 

 
 

 )غير مراجعة( 2021يونيو  30 
 

المئوية  النسبة 
  للقيمة السوقية

 
 التكلفة 

 لاير سعودي

 
 القيمة السوقية

 لاير سعودي

أرباح غير محققة، 
 صافي 

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── االستثمارات في األسهم )حسب القطاع(  

     
 22,879,219 86,639,359 63,760,140 67.3  المواد األساسية

 4,855,777 18,305,923 13,450,146 14.2  األغذيةإنتاج 
 404,912 8,489,216 8,084,304 6.6  الطاقة

 1,146,138 6,140,887 4,994,749 4.8 السلع الرأسمالية 
 2,030,114 5,457,843 3,427,729 4.2 األدوية

 ( 5,172) 3,740,454 3,745,626 2.9 خدمات تجارية ومهنية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 31,310,988 128,773,682 97,462,694 100.0  اإلجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

يسعى مدير الصندوق إلى الحد   إن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(.
 بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية. من مخاطر الصندوق وذلك 

 

 
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 
 

 النسبة المئوية 
  للقيمة السوقية 

 
 التكلفة 

 لاير سعودي

 
 القيمة السوقية

 لاير سعودي

أرباح غير محققة، 
 صافي 

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── االستثمارات في األسهم )حسب القطاع(  

     
 8,777,894 57,981,718 49,203,824 50.4 المواد األساسية 

 6,778,380 27,331,982 20,553,602 23.7 إنتاج األغذية
 746,184 16,590,595 15,844,411 14.4 الطاقة 

 ( 839,734) 6,186,657 7,026,391 5.4 السلع الرأسمالية 
 427,562 3,678,175 3,250,613 3.2 األدوية

 ( 103,540) 3,387,851 3,491,391 2.9 خدمات تجارية ومهنية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,786,746 115,156,978 99,370,232 100.0  اإلجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



 الصناعية السعودية صندوق إتش إس بي سي السهم الشركات 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير مراجعة )تتمة( 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -5
 
 المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق (أ

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات   ذات عالقة.يقوم الصندوق خالل دورة أعماله العادية بإجراء معامالت مع جهات  
  العالقة الرئيسية خالل الفترة: 

 طبيعة المعاملة   الجهة ذات العالقة 

 الرصيد  مبلغ المعامالت 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
شركة إتش إس بي سي  

 العربية السعودية
 أتعاب إدارة الصندوق  الصندوق()مدير 

 
1,230,224 

 
879,892 

 
49,590 

 
19,018 

 36,183 أتعاب إدارية 
 

25,879 6,331 5,711 

 
أتعاب أعضاء مجلس 

 9,918 اإلدارة
 

9,891 10,247 16,118 
      

 البنك السعودي البريطاني
 4,885 -        نقد لدى البنوك   )الشركة األم لمدير الصندوق(

      
 

قدره   إدارة بمعدل سنوي  أتعاب  الصندوق،  لمدير  الصندوق  قيمة موجودات %1.7يدفع  إجمالي  أساس  احتسابها على  ، ويتم 
  تهدف هذه األتعاب إلى تعويض مدير الصندوق عن إدارته للصندوق. الصندوق بتاريخ كل يوم تقويم.

 
ديسمبر   31وحدة مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق )  40,937على    2021يونيو    30تشتمل الوحدات المصدرة في  

 وحدة(.  42,618 :2020
 

 : ال شيء( مملوكة من قبل مدير الصندوق.2020ديسمبر  31) 2021يونيو  30ال توجد هناك وحدات مصدرة كما بتاريخ 
 

 ل معه الصندوق. إن البنك السعودي البريطاني )"ساب"( )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعام
 

 المعامالت مع مجلس اإلدارة  ب( 
المتعلقة بحضور  الصندوق نظير خدماتهم  يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام  المستقلين مكافأة  اإلدارة  يستحق أعضاء مجلس 

لكل اجتماع  لاير سعودي    5,000تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا    اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق.
وذلك بواقع  اجتماعين سنويًا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف  

 مجلس اإلدارة. 
 
 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون  -6
 
 
 

 يونيو  30
2021 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 30,744 27,183 مصاريف مستحقة 
 7,840 15,539 رسوم المؤشر االسترشادي المستحقة
 16,118 10,247 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 5,711 6,331 أتعاب إداري مستحقة
 22,900 23,598 دائنون آخرون 

 ───────── ───────── 

 82,898 83,313 
 ═════════ ═════════ 
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 المصاريف األخرى  -7
 
 

2021 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

2021 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 17,166 41,970 أتعاب حفظ 
 25,879 36,183 أتعاب إداري 
 15,578 17,108 أتعاب مهنية 

 9,891 9,918 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 7,010 7,699 رسوم المؤشر االسترشادي

 19,320 10,128 أخرى 
 ───────── ───────── 

 123,006 94,844 
 ═════════ ═════════ 

   
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -8

بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها  
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى  

رب قيمتها الدفترية  وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقا
من التسلسل الهرمي لقياس   2وتصنف جميعها ضمن المستوى   وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.

 لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.  القيمة العادلة.
 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -9

 

 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي: 

 )غير مراجعة(  2021يونيو  30كما في  
 خالل 
 شهًرا 12

 بعد
 اإلجمالي شهًرا 12

 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات
 1,577,338 -       1,577,338 رصيد لدى البنك

 128,773,682 -       128,773,682 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 946,311 -       946,311 مدينون ودفعات مقدمة

 ───────── ───────── ───────── 

 131,297,331 -       131,297,331 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 49,590 -       49,590 أتعاب إدارة مستحقة

 82,898 -       82,898 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

 132,488 -       132,488 المطلوبات إجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة( -9
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في 
 خالل  
 شهًرا  12 

 بعد 
 اإلجمالي  شهًرا  12 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات
 838,544 -        838,544 رصيد لدى البنك

 115,156,978 -        115,156,978 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2,032,603 -        2,032,603 مدينون ودفعات مقدمة

 ───────── ───────── ───────── 

 118,028,125 -        118,028,125 الموجوداتإجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 19,018 -        19,018 أتعاب إدارة مستحقة

 83,313 -        83,313 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

 102,331 -        102,331 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 آخر يوم للتقويم  - 10

 
 (. 2020ديسمبر  31 :2020ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2021يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة/للسنة هو 

 
 على القوائم المالية األولية الموجزة 19- األثر الناتج عن كوفيد - 11

 
العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس   أنه جائحة اعترافًا بانتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة  "( على 

لعربية  وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة ا السريع في جميع أنحاء العالم.
وقامت المملكة العربية السعودية  واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس. السعودية.

التجول على مستوى  للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر  إرشادات  الحدود، وإصدار  على وجه الخصوص بإغالق 
 البالد. 

 
روس وما نتج عنه من تعطيل لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية االعمال، قام واستجابة لالنتشار السريع للفي

 مدير الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازية والوقائية، بما في ذلك 
 تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. 

 
والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية غير المراجعة في صافي قيمة  تم إظهار تأثير الجائحة على العمليات  

المالي،   الموجودات وقيمة االستثمارات. النقدية والوضع  المستقبلية والتدفقات  المالية  النتائج  إن هذه التطورات قد تؤثر على 
 ل الصندوق ونتائجه المالية. وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعما

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  - 12
 

  15)الموافق  هـ  1443  محرم  7  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة من قبل إدارة الصندوق بتاريخ
 (. 2021أغسطس 

 
 

  
 


