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 إدارية معلوماتً.أ

 

 

  العالمية األسهم لمؤشر سي بي إس إتش صندوق
(HSBC Global Equity Index 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 الموقع

 اسمه

 عنوانه

 (وجد إن) الباطن من الصندوق مدير 

 اسمه يوجد ال

 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

 الة معالي المحافظ/ إحسان عباس حمزة بافقيه من مجلس إدارة الصناديقاستق 

 يتلخص التعديل في مستندات الصناديق كالتالي: 

 أعضاء املجلس الجديد أعضاء املجلس السابق الفقرة

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 

 )رئيس املجلس( . دانيل ليما1

 . هيثم فهد الراشد )عضو غير مستقل(2

 باس حمزة بافقية )عضو مستقل(. احسان ع3

 )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

عبارة عن صندوق إسالمي غير محدد المدة يستثمر في صندوق  "(الصندوق)" صندوق إتش إس بي سي لألسهم العالمية
أجنبي )هو صندوق إتش إس بي سي لألسهم العالمية اإلسالمية( التابع لشركة إتش إس بي سي لصناديق االستثمارات 

تيجية االستثمار السلبي، معظم أصوله في محفظة متنوعة من األسهم اإلسالمية. يستثمر الصندوق األجنبي، باتباع استرا
 شركة عالمياً. 100المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المكونة لمؤشر داو جونز اإلسالمي ألكبر 

 

 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقريرً.د

عالم األسواق العالمية، حيث عاد البلدان واصلت المخاوف من الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين رسم م
مجدداً لزيادة التعريفات الجمركية على مستوردات بعضهما بعضاً، كما أخذا بتصعيد النزاع بينهما إلى أمور غير تجارية 

قدم كالتقنيات. ولم يؤِد هذا إال إلى زيادة المخاوف من حصول تباطؤ لالقتصاد العالمي. ومع ذلك فقد كانت هناك بوادر ت
في قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو عندما تم التوقف عن زيادة تعريفات أخرى وقام الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

 بإلغاء قراره بوضع شركة هواوي على الئحة التصدير السوداء األمريكية.
ي السنة حيث سجل الصندوق ، فقد كان هناك فرق بين ربع2019وبالنسبة ألداء الصندوق خالل النصف األول من العام 

أداء قوياً في الربع األول وكان هذا األداء أقل بروزاً في الربع الثاني من السنة، مع عودة التوترات التجارية بين الواليات 
 المتحدة والصين لالتقاد من جديد في الربع الثاني.

 .%16.55سجل المؤشر االسترشادي  ؛ بينما%17.09وخالل النصف األول من السنة، ارتفع أداء الصندوق بنسبة 
 

 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

القوائم المالية الخاصة حكام الصندوق وأوشروط والتقرير  ال يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا
بالصندوق، وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجميع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو 

 ري.أخذ المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثما
 

 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 لمؤشر األسھم العالمیة

 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 فحص تقریر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





 

۲ 

    
 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة

 (صندوق استثماري مفتوح)
 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 
 (دوالر أمریكي)

 
 

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  

     الموجودات
 ۱۰۱٬۰۲٥  ۱۲۹٬۹۷۹ ۱۰ نقد وما في حكمھ

 ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹  ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸ ۱۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۲٬٥۷۰  ۲٬٥۹۱  ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 ۲۰٬۰۸۳٬۸٥٤  ۱٤٬۷۲٦٬٥٤۸  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ۸۱٬۰٥٦  ٤۸٬٤٥٥ ۱۳ مصروفات مستحقة
 ۸۱٬۰٥٦  ٤۸٬٤٥٥  إجمالي المطلوبات

     

  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
۱٤٬٦۷۸٬۰۹۳ 

 
۲۰٬۰۰۲٬۷۹۸ 

     
 ۹۱۱٬٤۹٥  ٥۷۱٬۲۲۰  وحدات مصدرة (بالعدد)

     
 ۲۱٫۹٥  ۲٥٫۷۰ ۱۷ وفقاً للتداول -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

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

 الدولیة للتقریر المالي
۱۷ 

۲٥٫۷۰ 
 

۲۱٫۹٥ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۳ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 یونیو ۳۰ إیضاح 
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰ 
  م ۲۰۱۸

     إیرادات االستثمار
 ٥٥٥٬۱۰۳  ۳٬٤٤۱٬۰۳٦ ۱۲ صافي األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )٦۰(  ۲۲  تحویل عمالت أجنبیة، بالصافي )خسائر(أرباح / 
 ٥٥٥٬۰٤۳  ۳٬٤٤۱٬۰٥۸  إجمالي اإلیرادات

     
     المصروفات

 ۱۹۸٬۳۲۷  ۱٤٦٬۷۲۳   اإلدارةأتعاب 
 ۱۰۱  --  مصروفات أخرى

 ۱۹۸٬٤۲۸  ۱٤٦٬۷۲۳  إجمالي المصروفات
     

 ۳٥٦٬٦۱٥  ۳٬۲۹٤٬۳۳٥  صافي ربح الفترة
     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 ۳٥٦٬٦۱٥  ۳٬۲۹٤٬۳۳٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

٤ 

 
 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة

 (صندوق استثماري مفتوح)
(غیر األولیة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحاملي الوحدات المختصرة قائمة التغیرات 

 مراجعة)
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة 

 (دوالر أمریكي)
 

 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۹
 یونیو۳۰ 

 م۲۰۱۸
     

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات 
 كما في بدایة الفترة

  
۲۰٬۰۰۲٬۷۹۸ 

  
۳۳٬۷٦۳٬٥۹۷ 

     
 ۳٥٦٬٦۱٥  ۳٬۲۹٤٬۳۳٥  صافي ربح الفترة

     
     واستردادات من قبل مالكي الوحدات:اشتراكات 

 ۱٬٦۳٦٬٦۰٥  ۳٤٬۱۸۷  متحصالت من إصدار وحدات
 )۱٤٬۱۷۸٬۷۲۹(  )۸٬٦٥۳٬۲۲۷(  المدفوع السترداد الوحدات

 )۱۲٬٥٤۲٬۱۲٤(  )۸٬٦۱۹٬۰٤۰(  صافي التغیرات من معامالت الوحدات
     
 صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات كما في 

 یونیو ۳۰
 

۱٤٬٦۷۸٬۰۹۳ 
  

۲۱٬٥۷۸٬۰۸۸ 
     

 
 معامالت الوحدات

 
 یونیو: ۳۰فیما یلي ملخصا لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في 

 
 یونیو۳۰   

 م۲۰۱۹
 یونیو۳۰

 م۲۰۱۸
 

  (بالعدد)   
      
  ۱٬٤۳۹٬۳۳۷ ۹۱۱٬٤۹٥  الفترةالوحدات في بدایة  
      
  ٦۸٬٦٥۲ ۱٬۳۸۲  وحدات مصدرة خالل الفترة 
  )٥۹۳٬۷٥۸( )۳٤۱٬٦٥۷(  وحدات مستردة خالل الفترة 
  )٥۲٥٬۱۰٦( )۳٤۰٬۲۷٥(  صافي النقص في الوحدات 
      
  ۹۱٤٬۲۳۱ ٥۷۱٬۲۲۰  الوحدات كما في نھایة الفترة 
      

 
 

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



 

٥ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 لفترة الستة أشھر  
 یونیو ۳۰المنتھیة في  

 م۲۰۱۹ 
 

 م۲۰۱۸
 

   
   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۳٥٦٬٦۱٥ ۳٬۲۹٤٬۳۳٥  صافي ربح الفترة
   

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

 
)۱٬۱۹۰٬٤٥۸( 

 
۲٬۲٥۷٬۱٦٥ 

 ۲٬۱۰۳٬۸۷۷ ۲٬٦۱۳٬۷۸۰ 
   صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ۹٬۰۱۲٬۷۳۲ ٦٬٥۷٦٬۷۳۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالنقص  
 ٦۳ )۲۱( ذمم مدینة ودفعات مقدمة / النقص(الزیادة) 

 )۷٬٤۰۳( )۳۲٬٦۰۱( مصروفات مستحقةالنقص    
 ۱۱٬٦۱۹٬۱۷۲ ۸٬٦٤۷٬۹۹٤ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

   
   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۱٬٦۳٦٬٦۰٥ ۳٤٬۱۸۷ متحصالت من إصدار وحدات
 )۱٤٬۱۷۸٬۷۲۹( )۸٬٦٥۳٬۲۲۷( المدفوع السترداد الوحدات

 )۱۲٬٥٤۲٬۱۲٤( )۸٬٦۱۹٬۰٤۰( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
   

 )۹۲۲٬۹٥۲( ۲۸٬۹٥٤ صافي الزیادة/(النقص) في النقد وما في حكمھ
   

 ۱٬۰۰۲٬٤۱۰ ۱۰۱٬۰۲٥ نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
   

 ۷۹٬٤٥۸ ۱۲۹٬۹۷۹ 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 لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 نبذة عامة ۱
 

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار أنشئ بموجب اتفاقیة بین شركة اتش اس 
السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین (مالكي الوحدات). وقد تم تحویل الصندوق إلى صندوق مغذي بي سي العربیة 

 م.۲۰۱٤مایو  ۱٥اعتباًرا من تاریخ 
 

یھدف الصندوق إلى تحقیق زیادة في رأس المال من خالل االستثمار في صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر األسھم العالمي 
لصنادیق إتش إس بي سي أمانة. ویستثمر الصندوق األجنبي موجوداتھ في محفظة أسھم متوافقة مع  ("صندوق أجنبي") التابع

 .۱۰۰الشریعة اإلسالمیة ومدرجة عالمیاً والتي تتضمن مؤشر داو جونز إسالمیك ماركت تایتان 
 

 ي الصندوق وینعكس ذلك علىیُدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل كإداري للصندوق. یعاد استثمار كل الدخل ف
 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 الصتداولوحدات في كل یوم عمل ("یوم الالصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد ال
"). یتم تحدید صافي قیمة موجودات (حقوق ملكیة) الصندوق بغرض بیع وشراء الوحدات بتقسیم صافي قیمة قییمعمل ("یوم الت

وق في یوم الموجودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصند
 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 لمؤشر األسھم العالمیة
 (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
 

من خالل الربح  ةتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء االستثمارات بالقیمة العادل
 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 لمؤشر األسھم العالمیة

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

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

 
 نقد وما في حكمھ ۱۰

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

 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۱۱

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

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

     األسھم
صندوق إتش إس بي سي لألسھم العالمیة 

) في صندوق إتش إس بي Z(أسھم من فئة 
 سي أمانھ إس اي سي إیھ في (شركة شقیقة)

 
 

۱۰٬٦۳۹٬۲۱٤ 

 
 

۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸ 

 
 

۱۷٬۲۱٥٬۹٥٤ 

 
 

۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹ 
     

 ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹ ۱۷٬۲۱٥٬۹٥٤ ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸ ۱۰٬٦۳۹٬۲۱٤ اإلجمالي
 

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

 ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو

 م ۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ۲٬۸۱۲٬۲٦۸ ۲٬۲٥۰٬٥۷۸ أرباح محققة للفترة

 )۲٬۲٥۷٬۱٦٥( ۱٬۱۹۰٬٤٥۸ أرباح / (خسائر) غیر محققة للفترة
 ٥٥٥٬۱۰۳ ۳٬٤٤۱٬۰۳٦ 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)
   

 ۳٥٬۹۱٤ ۲۳٬٥٤٥ أتعاب إدارة مستحقة
 ٤٥٬۱٤۲ ۲٥٬۰۰۰ ذمم دائنة أخرى

 ٤۸٬٤٥٥ ۸۱٬۰٥٦ 
 

  



 

۹ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 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 

المالیة والتشغیلیة. عند تقییم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل یوجھ التأثیر الھام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات 
 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 

  .وأمین حفظ وإداري الصندوق)
 

ل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط یتعام
المنصوص علیھا في اللوائح الصادرة عن ھیئة السوق المالیة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق علیھا بین 

 صندوق. تتم ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.الطرفین ویتم اعتمادھا من قبل مدیر ال
 

من صافي قیمة الموجودات  ٪۱٫٥٥یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم أتعاب إدارة وفقا لنسبة تبلغ 
الصندوق یتم إدراجھا ضمن أتعاب من صافي قیمة الموجودات).  كافة األتعاب والمصروفات المتعلقة بإدارة  ٪۱٫٥٥م: ۲۰۱۸(

 اإلدارة بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر أتعاب الحفظ واإلدارة والمراجعة واألتعاب التنظیمیة وأتعاب المؤشر وغیرھا.
 

ن مفي القوائم المالیة األولیة المختصرة للصندوق كاستثمار للصندوق ویتم خصمھا دوما  ٪۲ال یتم إدراج رسوم االشتراك حتى 
 رسوم االشتراك. ال یقوم الصندوق بتحمیل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.

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

 
 

مبلغ المعامالت لفترة الستة  طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة
 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 

 المضافة)
۱٤٦٬۷۲۳ ۱۹۸٬۳۲۷ ۲۱٬٤٤۲ ۳٥٬۹۱٤ 

 ۱۰۱٬۰۲٥ ۱۲۹٬۹۷۹ -- -- نقد وما في حكمھ 
 

اشترك كل من صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة وصندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة، 
م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وحدة ( ٥٥٬۷۱۷وصندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة التي یُدیرھا مدیر الصندوق بعدد 

م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وحدة ( ۲۱۷٬۲۸۸وحدة) و  ٤۳٦٬۷۹۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( وحدة ۲۱٥٬۸٦٤وحدة)، و  ۹٤٬۹۳۱
 وحدة) على التوالي في الصندوق. ۲۸٤٬۰۸۷

 
 

  



 

۱۰ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (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
 

یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر.إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل 
بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض  ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة

 حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالیة:
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو -
 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 
باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركین یتصرفون 

صندوق أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع لمصلحتھم االقتصادیة. یستخدم ال
تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. التغیرات في 

 دلة لألدوات المالیة.االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة العا
 

 نماذج التقییم
تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من أسعار 

ثلة. وات مماالصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق نشط ألد
 یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم أخرى.

 
وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر تداولھا وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة وتتطلب 

ولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السی
 على أداة معینة.

 
یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء 

 القیاس.
 

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

والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة (األسعار) أو  ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 
سواق ألبصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في ا

النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، 
 أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من البیانات السوقیة.

 
قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ال تستند : مدخالت غیر ۳المستوى 

على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم 
اثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مم

 الفروقات بین األدوات.
 

 Uاألدوات المالیة  -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 

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

 متكررة.
 

 
  



 

۱۱ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱٥
 

 األدوات المالیة (یتبع) -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 

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

 (غیر مراجعة)م ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 
استثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الربح 

 ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸  --  --  ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸  ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸ أو الخسارة 
 ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸  --  --  ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸  ۱٤٬٥۹۳٬۹۷۸ اإلجمالي

          
 

 (مراجعة) م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱   

 
 القیمة الدفتریة

 
 

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى 
استثمارات بالقیمة 

العادلة من خالل الربح 
 ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹  --  --  ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹  ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹ أو الخسارة 
 ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹  --  --  ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹  ۱۹٬۹۸۰٬۲٥۹ اإلجمالي

 
 خالل الفترة، لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد لدى البنوك والذمم المدینة األخرى والمصروفات المستحقة موجودات مالیة ومطلوبات 

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

 
 إدارة المخاطر المالیة ۱٦

 
 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة  -
 مخاطر السوق -

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

 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.
  



 

۱۲ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (دوالر أمریكي)
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۱٦

 
 مخاطر االئتمان

طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ أو تعھداتھ المبرمة مع الصندوق مما یؤدي إلى تكبد الصندوق مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة 
 لخسارة مالیة.

 
یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق بدراسة وتجمیع 

 كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردیة للمدین، ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع. 
 

قلیل تعرضھ لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر إن سیاسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان ھي ت
 في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معاییر ائتمان محددة.

 
ارة دتتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدیر الصندوق للتأكد من تماشیھا مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس إ

 الصندوق.
 

قد ینتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسویة. "مخاطر التسویة" ھي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء بالتزاماتھا 
 بتقدیم النقد أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى المتفق علیھا تعاقدیًا.

 
لمخاطر من خالل إجراء تسویات عن طریق وسیط نظامي لضمان بالنسبة لكل المعامالت تقریبًا، یقلل الصندوق من ھذه ا

 تسویة الصفقة فقط عندما یكون الطرفان قد أوفیا بالتزامات التسویة التعاقدیة.
 

 یوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹
 )مراجعة(غیر 

  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۱۰۱٬۰۲٥ ۱۲۹٬۹۷۹ نقد وما في حكمھ
 ۲٬٥۷۰ ۲٬٥۹۱ ذمم مدینة ودفعات مقدمة

 ۱۰۳٬٥۹٥ ۱۳۲٬٥۷۰ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
 

ال یوجد لدى الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة رسمیة. یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة مخاطر االئتمان 
للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. یتم بشكل عام إدارة ووضع حدود 

 مخاطر االئتمان على أساس التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألطراف األخرى.
 

 تحلیل جودة االئتمان
استناداً لتصنیفات ) A۱م: A۱ )۲۰۱۸ بتصنیف یتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمھ للصندوق لدى البنك السعودي البریطاني

 وكالة مودیز. 
 

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
لیس لدى الصندوق أي انخفاض في قیمة الموجودات وبالتالي لم یتم عمل مخصص انخفاض في القیمة في ھذه القوائم المالیة 

لذمم المدینة ھي قصیرة األجل بطبیعتھا وذات تعرض محدود األولیة المختصرة. األدوات المالیة مثل النقد وما في حكمھ وا
 لمخاطر االئتمان.

 
 مخاطر السیولة

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات 
 مرتبطة بمطلوبات مالیة.

 
واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فھي تتعرض لمخاطر السیولة تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات 

للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. إال أنھ یُسمح للصندوق باالقتراض لتلبیة طلبات االسترداد. یتم اعتبار األوراق المالیة 
رجة. یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على الخاصة بالصندوق على أنھا قابلة للتحقق بشكل سریع حیث أنھا جمیعھا مد

 أساس دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.



 

۱۳ 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

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

 (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 

 المالیة.الصندوق أو القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات 
 

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 

 انتظام من قبل مدیر الصندوق.السوق الخاصة بالصندوق ب
 

 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 

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

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

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

  م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 
 
 
   

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)

) من االستثمارات ةر/ (الخسا مكسبصافي ال      
المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

 +۱۰% ۷۲۹٬٦۹۹   +۱۰% ۹۹۹٬۰۱۳ 
- ۱۰% )۷۲۹٬٦۹۹(  - ۱۰% )۹۹۹٬۰۱۳( 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

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

مخاطر العملة وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 
ال یتعرض الصندوق لمخاطر عمالت جوھریة نظراً ألن معظم النقد وما في حكمھ واالستثمارات مدرجة بعملة نشاط الصندوق 

مریكي. تم إدراج مخاطر االستثمار للصندوق في شروط وأحكام الصندوق المفصلة على الموقع اإللكتروني أي الدوالر األ
 . ال تعتبر الشروط واألحكام جزًء من القوائم المالیة.www.hsbcsaudi.comلمدیر الصندوق 

 
فقاً للسیاسات واإلجراءات المحددة. یتم إدارة مخاطر العمالت الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق و

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

 مخاطر أسعار العمولة
لمستقبلیة اتنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة 

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 لمؤشر األسھم العالمیة
 (صندوق استثماري مفتوح)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 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  ۲۱٫۹٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي للوحدة ( ۲٥٫۷۰في ھذا الیوم بلغت 

دیسمبر  ۳۱ر أمریكي للوحدة (دوال ۲٥٫۷۰م بلغت ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الموجودات وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للوحدة في 
 دوالر أمریكي). ۲۱٫۹٥م: 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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