
صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة
(مدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة)

القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة  
وتقریر فحص المراجع المستقل 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 





صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة  
قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة. ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
لایر سعودي 

───────────────────
الموجودات 

٣٬٠٤٩٬٣٩٦١٠٬٤٤٩٬١٣٧رصید لدى البنك 
٤٨٥٬٠٩٥٬٩١٥٤٦٬٥١٧٬٠٥٧العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالیة مدرجة بالقیمة 

٤٩٬٣٩٠٢٢٬٨٩١مدینون ودفعات مقدمة 
────────────────

٨٨٬١٩٤٬٧٠١٥٦٬٩٨٩٬٠٨٥إجمالي الموجودات 
════════════════

المطلوبات 
٥٤٤٬٣٥٦١٢٬٢٧٤أتعاب إدارة مستحقة 

٦٨٧٬٦٣٦٥٤٢٬٥٥٥ودائنون آخرون مصاریف مستحقة الدفع 
────────────────

١٣١٬٩٩٢٥٥٤٬٨٢٩إجمالي المطلوبات 
────────────────

حقوق الملكیة
٨٨٬٠٦٢٬٧٠٩٥٦٬٤٣٤٬٢٥٦صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 

────────────────
٨٨٬١٩٤٬٧٠١٥٦٬٩٨٩٬٠٨٥الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 

════════════════

٤٬٤٥٢٬٤٠٦٣٬٥٢٦٬٠٣٩وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
════════════════

١٩٫٧٨١٦٫٠٠صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة 
════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

إیضاح 

یونیو٣٠
٢٠٢١

لایر سعودي 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

لایر سعودي 
───────────────────

الدخل 
صافي الخسارة غیر المحققة عن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

)٢٬٩٠٧٬٩٨٥()٢١٨٬٢٤٨(من خالل الربح أو الخسارة 
صافي الربح / (الخسارة) المحقق عن استبعاد الموجودات المالیة المدرجة  

)١٬٧١٦٬٩٩٩(١٢٬٦٨٥٬٥٣٥بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
١٬٢٠٤٬٨١٩٩٩٩٬٥٠٣توزیعات أرباح 

)٦٬٢٧٩()٦٬٣٥٥(صافي خسائر تحویل عمالت 
────────────────

)٣٬٦٣١٬٧٦٠(١٣٬٦٦٥٬٧٥١إجمالي الدخل /(الخسارة) 
────────────────

المصاریف 
٥٨٠٧٬١٣١٥٩٥٬١٧٤أتعاب إدارة 

٧١٥٢٬٣٣٣مصاریف أخرى 
────────────────

٨٠٧٬٨٤٦٥٩٧٬٥٠٧إجمالي المصاریف 
────────────────

)٤٬٢٢٩٬٢٦٧(١٢٬٨٥٧٬٩٠٥صافي دخل /(خسارة) الفترة 

- - الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة 
────────────────

)٤٬٢٢٩٬٢٦٧(١٢٬٨٥٧٬٩٠٥إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة 
════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
غیر مراجعة) الموجزة (في حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات األولیة قائمة التغیرات 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

٢٠٢١
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي

──────────────────
٥٦٬٤٣٤٬٢٥٦٥٧٬٠٩٢٬١٧٨حقوق الملكیة في بدایة الفترة

──────────────────

)٤٬٢٢٩٬٢٦٧(١٢٬٨٥٧٬٩٠٥(خسارة) الفترة /صافي دخل 
- - الدخل /(الخسارة) الشامل اآلخر للفترة 

──────────────────
)٤٬٢٢٩٬٢٦٧(١٢٬٨٥٧٬٩٠٥إجمالي الدخل /(الخسارة) الشامل للفترة 

٢٤٬٥٢٠٬٩٥٤٣٠٦٬٠٧٨وحدات مصدرة خالل الفترة
)٢٬٩١٨٬٢٧٧()٥٬٧٥٠٬٤٠٦(وحدات مستردة خالل الفترة 

──────────────────
)٢٬٦١٢٬١٩٩(١٨٬٧٧٠٬٥٤٨صافي التغیرات 

──────────────────
٨٨٬٠٦٢٬٧٠٩٥٠٬٢٥٠٬٧١٢حقوق الملكیة في نھایة الفترة 

══════════════════

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

فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة: 

٣٬٥٢٦٬٠٣٩٣٬٨٨٨٬٥١٩الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────

١٬٢٦٠٬٧١٨٢٤٬٤٦٢وحدات مصدرة خالل الفترة
) ٢٠٧٬٥٥٩()٣٣٤٬٣٥١(وحدات مستردة خالل الفترة 

─────────────────
) ١٨٣٬٠٩٧(٩٢٦٬٣٦٧الزیادة /(النقص) في الوحداتصافي 

─────────────────
٤٬٤٥٢٬٤٠٦٣٬٧٠٥٬٤٢٢الوحدات في نھایة الفترة 

═════════════════



بي سي لألسھم الخلیجیة صندوق إتش إس 
قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

──────────────────
األنشطة التشغیلیة 

)٤٬٢٢٩٬٢٦٧(١٢٬٨٥٧٬٩٠٥صافي دخل /(خسارة) الفترة 

الدخل (الخسارة) إلى صافي التدفقات النقدیة التعدیالت لتسویة صافي 
من األنشطة التشغیلیة:

الحركة في الخسائر غیر المحققة عن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة  
٢١٨٬٢٤٨٢٬٩٠٧٬٩٨٥العادلة من خالل الربح أو الخسارة

──────────────────
١٬٣٢١٬٢٨٢(١٣٬٠٧٦٬١٥٣(

المال العامل: تعدیالت رأس 
(زیادة) نقص في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح  

٧٬٦٩٠٬١١٣)٣٨٬٧٩٧٬١٠٦(أو الخسارة 
٧٣٤٬٨١٢)٢٦٬٤٩٩((زیادة) نقص في المدینین والدفعات المقدمة

)٦٬٠٥٩(٣٢٬٠٨٢زیادة (نقص) في أتعاب اإلدارة المستحقة 
) ٩٣٬٠٣٠()٤٥٤٬٩١٩(النقص في المصاریف المستحقة الدفع والدائنین اآلخرین 

──────────────────
٧٬٠٠٤٬٥٥٤)٢٦٬١٧٠٬٢٨٩(المستخدمة في) من األنشطة التشغیلیة النقدیة (صافي التدفقات 

──────────────────

األنشطة التمویلیة 
٢٤٬٥٢٠٬٩٥٤٣٠٦٬٠٧٨متحصالت من الوحدات المصدرة 

)٢٬٩١٨٬٢٧٧()٥٬٧٥٠٬٤٠٦(سداد الوحدات المستردة 
──────────────────

)٢٬٦١٢٬١٩٩(١٨٬٧٧٠٬٥٤٨صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة 
──────────────────

٤٬٣٩٢٬٣٥٥)٧٬٣٩٩٬٧٤١(صافي (النقص) الزیادة في الرصید لدى البنك 

١٠٬٤٤٩٬١٣٧١٬٣٩٤٬٢٣٦الرصید لدى البنك في بدایة الفترة 
──────────────────

٣٬٠٤٩٬٣٩٦٥٬٧٨٦٬٥٩١الرصید لدى البنك في نھایة الفترة 
══════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

التكوین واألنشطة - ١

اتفاقیة بین شركة إتش  صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة ("الصندوق") ھو صندوق استثماري مفتوح، أنشئ بموجب  
إن عنوان مدیر الصندوق  إس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین ("مالكي الوحدات") في الصندوق.

كما یلي: 

شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة، المركز الرئیسي 
٧٢٦٧مبنى إتش إس بي سي 

شارع العلیا (حي المروج) 
٢٢٥٥-١٢٢٨٣الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

یھدف الصندوق إلى تقدیم النمو في رأس المال وذلك من خالل االستثمار في محفظة متنوعة بشكل جید لألسھم المدرجة في  
یستثمر الصندوق وفًقا إلرشادات االستثمارات في الشریعة اإلسالمیة كما ھو  أسواق األسھم في دول مجلس التعاون الخلیجي.

محدد من قبل لجنة الرقابة الشرعیة للصندوق.

إن شركة البالد المالیة ھي أمین الحفظ إن الصندوق مدار من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل أیًضا بصفتھ إداري للصندوق.
یتم إعادة استثمار كافة الدخل في الصندوق ویتم إظھاره بسعر الوحدة للصندوق.

اللوائح النظامیة -٢
بتاریخ  یخضع   ھیئة السوق المالیة  ھـ  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل 

) لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة  ٢٠١٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦) واعتبارًا من  ٢٠٠٦دیسمبر  ٢٤(الموافق  
)، والتي تنص  ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦المالیة بتاریخ  ("الالئحة المعدلة") المنشورة من قبل ھیئة السوق

تم إجراء تعدیل إضافي على  على األمور التي یتعین على جمیع صنادیق االستثمار العاملة في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا.
م. ٢٤/٢/٢٠٢١الموافق ھـ.٧/١٤٤٢/ ١٢بتاریخ٢٠٢١-٢٢-٢الالئحة وذلك بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم 

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة - ٣

أسس اإلعداد١-٣

وفقاً لمعیار المحاسبة ٢٠٢١یونیو  ٣٠تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ) "التقریر المالي ٣٤الدولي رقم (

إن القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة،  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ویجب قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة الخاصة بالصندوق كما في 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي،  
تم عرض ھذه باستثناء الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

للصندوق. الوظیفیة  العملة  یمثل  والذي  السعودي  باللایر  المراجعة  غیر  الموجزة  األولیة  المالیة  كافة القوائم  تقریب  تم  كما 
المعلومات المالیة المعروضة إلى أقرب لایر سعودي. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة ٢-٣

القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه  
ینایر  ١. باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المالیة السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  

تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو.٢٠٢١

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر  ٢٠٢١یسري مفعول العدید من التعدیالت ألول مرة في عام  
المراجعة للصندوق. 



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة) - ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) ٢-٣
)  ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩المعیار الدولي للتقریر المالي (التعدیالت على  المرحلة الثانیة:-إحالل سعر الفائدة المرجعي  

)١٦) ومعیار المحاسبة الدولي (٤) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧والمعیار الدولي للتقریر المالي (
ت بین البنوك بسعر فائدة  تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامال

بدیل خالًیا تقریًبا من المخاطر.
تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

• وسیلة عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل بصورة مباشرة
باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما،

• السماح بإجراء التغیرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك على عملیات تخصیص وتوثیق تغطیة المخاطر
دون وقف المخاطر،
للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند• تقدیم إعفاءات مؤقتة 

تخصیص أداة ذات أسعار خالیة من المخاطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما 
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة للصندوق.

یة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. یعتزم الصندوق استخدام الوسیلة العمل

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٤
فیما یلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر یوم تقویم لنھایة الفترة/ السنة:
(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠

النسبة المئویة  
السوقیة للقیمة  

التكلفة 
لایر سعودي 

القیمة السوقیة 
لایر سعودي 

أرباح غیر محققة، 
صافي 

لایر سعودي 
───────────────────────────────────االستثمارات في األسھم (حسب القطاع) 

١٨٬٥٩٢٬١٧٤٢٠٬٠٥٣٬٠٢٠١٬٤٦٠٬٨٤٦٪ ٣٠٫٨٣المواد األساسیة
١٤٬٦٠٦٬٩٦٦١٩٬٥٧٧٬٢٣٢٤٬٩٧٠٬٢٦٦٪ ٣٠٫٠٩البنوك 

٥٬٥٨٧٬٠٧٤٦٬٧٥٤٬٧٦٨١٬١٦٧٬٦٩٤٪ ١٠٫٣٨االتصاالت
٢٬٨٦٣٬٠٦٩٣٬٠٣٤٬٧٤٧١٧١٬٦٧٨٪٤٫٦٦الرعایة الصحیة 

١٬٩٦٧٬٤٧١٢٬٩٢٩٬٩٢٤٩٦٢٬٤٥٣٪٤٫٥٠التجزئة 
)٨٬٨٨٠(٢٬١٨٠٬٥٨٧٢٬١٧١٬٧٠٧٪٣٫٣٤الطاقة
١٬٤٣٣٬٥٠٦١٬٩٨١٬٢٤٥٥٤٧٬٧٣٩٪٣٫٠٥األدویة

١٬٦٤٧٬١٢٠١٬٧٤٢٬٩٣٢٩٥٬٨١٢٪٢٫٦٨المرافق العامة 
١٬٥٠٢٬٠٠٢١٬٧٢١٬٥٦٠٢١٩٬٥٥٨٪٢٫٦٥النقل 

)٩٣٬٢٢٧(١٬٨٠٢٬٦١٨١٬٧٠٩٬٣٩١٪٢٫٦٣إدارة وتطویر العقارات
١٬٥٧٤٬٢٧٧١٬٧٠٥٬٦٠٩١٣١٬٣٣٢٪٢٫٦٢خدمات المستھلك

١٬٥٧٣٬٤٠٧١٬٦٧١٬٨٥٦٩٨٬٤٤٩٪٢٫٥٧التأمین 
───────────────────────────────────

٥٥٬٣٣٠٬٢٧١٦٥٬٠٥٣٬٩٩١٩٬٧٢٣٬٧٢٠٪ ١٠٠٫٠٠اإلجمالي
═══════════════════════════════════

الصندوق إلى الحد  یسعى مدیر  إن االستثمارات في حقوق الملكیة المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسھم السعودي ("تداول"). 
من مخاطر الصندوق وذلك بمراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالیة الفردیة. 

التكلفة 
لایر سعودي 

القیمة السوقیة 
لایر سعودي 

──────────────────االستثمارات (حسب الدولة)
٥٥٬٣٣٠٬٢٧١٦٥٬٠٥٣٬٩٩١المملكة العربیة السعودیة
١٦٬٤٩٧٬٥٥٣١٧٬٣٢٤٬٨٨٠االمارات العربیة المتحدة 

٢٬٣٨٤٬٨٠٩٢٬٧١٧٬٠٤٤دولة الكویت 
──────────────────

٧٤٬٢١٢٬٦٣٣٨٥٬٠٩٥٬٩١٥اإلجمالي
══════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

تتمة) الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (-٤

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة 
للقیمة السوقیة 

التكلفة 
لایر سعودي 

القیمة السوقیة 
لایر سعودي 

أرباح غیر محققة، 
صافي 

لایر سعودي 
──────────────────────────────────االستثمارات في األسھم (حسب القطاع) 

٤٬٦٧٤٬٠٤١٧٬٩٣٦٬٥٠٩٣٬٢٦٢٬٤٦٨٪ ٢٠٫٨٩البنوك 
٤٬٢٣٢٬٥٨٦٦٬١٤٠٬٠٨٤١٬٩٠٧٬٤٩٨٪ ١٦٫١٦المواد األساسیة

٥٬٣٩٤٬٠٩٥٥٬٧٢٧٬٧٤٨٣٣٣٬٦٥٣٪ ١٥٫٠٧الطاقة
٢٬٥٢٢٬٤٩٠٤٬٤٩٧٬٨٠١١٬٩٧٥٬٣١١٪ ١١٫٨٤الرعایة الصحیة 

٢٬٧٧٠٬٨٤٥٣٬٦٥٢٬٥١٥٨٨١٬٦٧٠٪ ٩٫٦١التجزئة 
٢٬٥٢٥٬٣٧٤٣٬٤٣٠٬٠٣٤٩٠٤٬٦٦٠٪ ٩٫٠٣االتصاالت

١٬٩٢٣٬٨٠٣٢٬٥٨٣٬٠٥٣٦٥٩٬٢٥٠٪ ٦٫٨٠إنتاج األغذیة 
١٬٧٣٣٬٩١٨٢٬٥١٩٬٢٧٥٧٨٥٬٣٥٧٪ ٦٫٦٣التأمین 

) ٢٠٩٬٣٣٩(١٬٧١٨٬٨٥١١٬٥٠٩٬٥١٢٪ ٣٫٩٧إدارة وتطویر العقارات
──────────────────────────────────

٢٧٬٤٩٦٬٠٠٣٣٧٬٩٩٦٬٥٣١١٠٬٥٠٠٬٥٢٨٪ ١٠٠٫٠٠اإلجمالي
══════════════════════════════════

التكلفة 
لایر سعودي 

القیمة السوقیة 
لایر سعودي 

──────────────────االستثمارات (حسب الدولة)

٢٧٬٤٩٦٬٠٠٣٣٧٬٩٩٦٬٥٣١المملكة العربیة السعودیة
٥٬٥٣٤٬٧١٥٥٬٧٩٦٬٩٦٨االمارات العربیة المتحدة 

٢٬٣٨٤٬٨٠٩٢٬٧٢٣٬٥٥٨دولة الكویت 
──────────────────

٣٥٬٤١٥٬٥٢٧٤٦٬٥١٧٬٠٥٧اإلجمالي
══════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

المعامالت واألرصدة مع مدیر الصندوق أ)

تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات  فیما یلي یقوم الصندوق خالل دورة أعمالھ العادیة بإجراء معامالت مع جھات ذات عالقة.
العالقة الرئیسیة خالل الفترة: 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 

الرصید مبلغ المعامالت 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 
شركة إتش إس بي سي 

العربیة السعودیة 
٨٠٧٬١٣١٥٩٥٬١٧٤٤٤٬٣٥٦١٢٬٢٧٤الصندوق أتعاب إدارة  (مدیر الصندوق)

٣٬٠٤٩٬٣٩٦١٠٬٤٤٩٬١٣٧نقد لدى البنوك 

، ویتم احتسابھا على أساس إجمالي قیمة موجودات  ٪٢٫٣٠یدفع الصندوق لمدیر الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  
الصندوق عن إدارتھ للصندوق.تھدف ھذه األتعاب إلى تعویض مدیر الصندوق بتاریخ كل یوم تقویم.
دیسمبر  ٣١وحدة مملوكة من قبل موظفي مدیر الصندوق (٢٠٬٠٣٠على  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تشتمل الوحدات المصدرة في  

٢٬٧٩٥٬٢٩٨وحدة) ووحدات مملوكة من قبل صنادیق أخرى مداره من قبل مدیر الصندوق بإجمالي قدره ٢٠٢٠:٢٠٬٠٣٠
وحدة).٢٠٢٠:١٬٥٥٧٬٨٤١دیسمبر ٣١وحدة (

ال شيء) مملوكة من قبل مدیر الصندوق. :٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٢٠٢١یونیو  ٣٠ال توجد ھناك أیة وحدات مصدرة كما بتاریخ  



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

المعامالت مع الجھات ذات العالقة (تتمة) -٥

المعامالت مع مجلس اإلدارة ب) 

قامت شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") بتحمل ودفع تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة واألتعاب 
الفترة. األخرى مثل أتعاب الحفظ واألتعاب اإلداریة خالل 

المصاریف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون -٦
یونیو ٣٠

٢٠٢١
(غیر مراجعة) 

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
لایر سعودي 

──────────────────
٨٢٬٧٧٤٥٣٨٬٣٩١استردادات مستحقة الدفع 

٤٬٨٦٢٤٬١٦٤مصاریف تطھیر شرعیة مستحقة 
──────────────────

٨٧٬٦٣٦٥٤٢٬٥٥٥
══════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٧

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن  
كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة،  یتم تصنیف  من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.١المستوى  

ة  وتعتقد اإلدارة بأن القیمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتری
من التسلسل الھرمي لقیاس  ٢ضمن المستوى  وتصنف جمیعھا وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.

لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة الحالیة أو السنة السابقة. القیمة العادلة.

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -٨
والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو سدادھا، على التوالي:یوضح الجدول أدناه تحلیل للموجودات 

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
خالل
شھًرا ١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
───────────────────────────

الموجودات 
٣٬٠٤٩٬٣٩٦- ٣٬٠٤٩٬٣٩٦رصید لدى البنك 

٨٥٬٠٩٥٬٩١٥- ٨٥٬٠٩٥٬٩١٥موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٤٩٬٣٩٠- ٤٩٬٣٩٠مدینون ودفعات مقدمة 

───────────────────────────
٨٨٬١٩٤٬٧٠١- ٨٨٬١٩٤٬٧٠١إجمالي الموجودات 

═══════════════════════════
المطلوبات 

٤٤٬٣٥٦- ٤٤٬٣٥٦أتعاب إدارة مستحقة 
٨٧٬٦٣٦- ٨٧٬٦٣٦مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

───────────────────────────
١٣١٬٩٩٢- ١٣١٬٩٩٢إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم الخلیجیة 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة) -٨

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
───────────────────────────

الموجودات 
١٠٬٤٤٩٬١٣٧- ١٠٬٤٤٩٬١٣٧رصید لدى البنك 

٤٦٬٥١٧٬٠٥٧- ٤٦٬٥١٧٬٠٥٧موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٢٢٬٨٩١- ٢٢٬٨٩١مدینون ودفعات مقدمة 

───────────────────────────
٥٦٬٩٨٩٬٠٨٥- ٥٦٬٩٨٩٬٠٨٥إجمالي الموجودات 

═══════════════════════════
المطلوبات 

١٢٬٢٧٤- ١٢٬٢٧٤أتعاب إدارة مستحقة 
٥٤٢٬٥٥٥- ٥٤٢٬٥٥٥مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

─────────────────────────
٥٥٤٬٨٢٩- ٥٥٤٬٨٢٩إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════

آخر یوم للتقویم -٩

). ٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠:٣١دیسمبر ٣١(السنة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠تقویم للفترة/للسنة ھو كان آخر یوم 

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید -١٠

مارس   كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل  منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس  جائحة  ١٩-، أعلنت  بانتشاره  ") على أنھ  اعتراًفا 
وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة العربیة  السریع في جمیع أنحاء العالم.

وقامت المملكة العربیة السعودیة واتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس.السعودیة.
الخ  وجھ  مستوى  على  على  وحظر التجول  وفرض اإلغالق  االجتماعي،  للتباعد  إرشادات  وإصدار  الحدود،  بإغالق  صوص 

البالد. 

واستجابة لالنتشار السریع للفیروس وما نتج عنھ من تعطیل لبعض االنشطة االجتماعیة واالقتصادیة واستمراریة االعمال، قام  
ازیة والوقائیة، بما في ذلك تفعیل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفین  مدیر الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحتر 

وأسرھم. 

، شھدت العملیات ٢٠٢١یونیو  ٣٠اعتباًرا من تاریخ القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
) بشكل رئیسي نتیجة النخفاض القیمة العادلة الستثمارات ١٩- فیدوالنتائج المالیة للصندوق تأثًرا نتیجة تفشي فیروس كورونا (كو

ضوء اتجاه ھبوط أسعار األسھم. تم إظھار تأثیر الجائحة على العملیات والنتائج المالیة للصندوق حتى تاریخ  الصندوق في 
ؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة إن ھذه التطورات قد تالقوائم المالیة األولیة في صافي قیمة الموجودات وقیمة االستثمارات.

والتدفقات النقدیة والوضع المالي، وسیواصل مدیر الصندوق تقییم طبیعة وحجم التأثیر على أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة. 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة -١١

١٥الموافق  (ھـ١٤٤٣محرم  ٧بتاریخ  المراجعة من قبل إدارة الصندوق  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر
). ٢٠٢١أغسطس


