
صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
(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 





السعودیة للدخل صندوق إتش إس بي سي لألسھم 
قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

إیضاح

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
لایر سعودي 

───────────────────
الموجودات 

١٬٤١١٬٢١٢٣٤٬٨٢٧٬٧٤٨رصید لدى البنك
٤٢٧٣٬٤٣٣٬٨٠٥٢٢١٬٣٦٥٬٩٨٦موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

- ٣٬٥٨٤٬٦٧٨عامالت تحت التسویة م
-٤٠٬٠١٨أخرىمدینون 

────────────────
٢٧٨٬٤٦٩٬٧١٣٢٥٦٬١٩٣٬٧٣٤إجمالي الموجودات 

════════════════
المطلوبات 

١٠٥٬٥٢٤٤١٬١٧٣أتعاب إدارة مستحقة
١١٠٬٢٨٩٣٧١٬٣٥٧مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

────────────────
٢١٥٬٨١٣٤١٢٬٥٣٠إجمالي المطلوبات 

────────────────

حقوق الملكیة
٢٧٨٬٢٥٣٬٩٠٠٢٥٥٬٧٨١٬٢٠٤صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد

────────────────
٢٧٨٬٢٦٩٬٧١٣٢٥٦٬١٩٣٬٧٣٤الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 

════════════════

٢٬٠٣٧٬٩٠٣٢٬٢٦٨٬١٣٨وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
════════════════

١٣٦٫٥٤١١٢٫٧٧صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة
════════════════



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

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

إیضاح
٢٠٢١

لایر سعودي
٢٠٢٠

لایر سعودي 
───────────────────

الدخل 
صافي ربح /(خسارة) عن موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

)٢٬٨٩١٬٠٠٧(١٨٬٦٦٣٬٨٨٢خالل الربح أو الخسارة
المالیة بالقیمة العادلة من موجودات) غیر المحققة من خسارة(ربحصافي 

)١٩٬٢١٩٬٢٣٣(٣٤٬٦١٦٬٠٩٣خالل الربح أو الخسارة
٥٬٧٥٤٬٩٨٤٤٬٥٤١٬٥٢١توزیعات أرباحدخل 

- ١٬٧٠١إیرادات أخرى
────────────────

)١٧٬٥٦٨٬٧١٩(٥٩٬٠٣٦٬٦٦٠إجمالي الدخل /(الخسارة) 
────────────────

المصاریف 
٥٢٬٦٨٦٬٩٨٤١٬٩٧٦٬٩٠٥أتعاب إدارة

١٨٧٬٦٣٩١٥٩٬٥٠٦مصاریف أخرى
────────────────

٢٬٨٧٤٬٦٢٣٢٬١٣٦٬٤١١إجمالي المصاریف 
────────────────

)١٩٬٧٠٥٬١٣٠(٥٦٬١٦٢٬٠٣٧صافي دخل /(خسارة) الفترة 

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

)١٩٬٧٠٥٬١٣٠(٥٦٬١٦٢٬٠٣٧إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة 
════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) قائمة 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

٢٠٢١
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي

──────────────────
٢٥٥٬٧٨١٬٢٠٤٢٥٢٬٧٣٠٬٣٧٢حقوق الملكیة في بدایة الفترة

──────────────────

)١٩٬٧٠٥٬١٣٠(٥٦٬١٦٢٬٠٣٧صافي دخل /(خسارة) الفترة
)٣٬١٦٦٬٩٢٣()٣٬٠٣٢٬٠٥٧(توزیعات أرباح مدفوعة خالل الفترة

──────────────────
)٢٢٬٨٧٢٬٠٥٣(٥٣٬١٢٩٬٩٧٩إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة

١٬٩٣١٬١٧٢١٬٠٨٥٬٨٩٠وحدات مصدرة خالل الفترة
)٣٬٩٣٤٬١٥٥()٣٢٬٥٨٨٬٤٥٦(وحدات مستردة خالل الفترة

──────────────────
)٢٬٨٤٨٬٢٦٥()٣٠٬٦٥٧٬٢٨٤(صافي التغیر

──────────────────
٢٧٨٬٢٥٣٬٩٠٠٢٢٧٬٠١٠٬٠٥٤حقوق الملكیة في نھایة الفترة 

══════════════════

الوحداتالوحدات 
معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:

٢٬٢٦٨٬١٣٨٢٬٣٥٥٬٧٢٩الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────

١٥٬٨٣٣١١٬٣١٦وحدات مصدرة خالل الفترة
)٤١٬٣٢٨()٢٤٦٬٠٦٨(خالل الفترةوحدات مستردة 

─────────────────
)٣٠٬٠١٢()٢٣٠٬٢٣٥(صافي النقص في الوحدات

─────────────────
٢٬٠٣٧٬٩٠٣٢٬٣٢٥٬٧١٧الوحدات في نھایة الفترة 

═════════════════



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

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

٢٠٢١
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

──────────────────
األنشطة التشغیلیة 

)١٩٬٧٠٥٬١٣٠(٥٦٬١٦٢٬٠٣٧صافي دخل /(خسارة) الفترة

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

غیر المحققة عن الموجودات المالیة الخسارةربح)/الحركة في (ال
١٩٬٢١٩٬٢٣٣)٣٤٬٦١٦٬٠٩٣(المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٤٨٥٬٨٩٧(٢١٬٥٤٥٬٩٤٤(
تعدیالت رأس المال العامل:

(زیادة)/ نقص في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
٣١٬٩٤٢٬١٣٦)١٧٬٤٥١٬٧٢٦(أو الخسارة

)١٩٬٧٦٢(٦٤٬٣٥١زیادة/ (نقص) في أتعاب إدارة مستحقة
٣٬٧١٣٬١٦٧)٣٬٦٢٤٬٦٩٦((زیادة)/ نقص في المدینین والدفعات المقدمة

)٤٬٧٠٦٬٠٤٧()٢٦١٬٠٦٨((نقص) / زیادة في مصاریف مستحقة الدفع ودائنین آخرین
──────────────────

٢٧٢٬٨٠٥٣٠٬٤٤٣٬٥٩٧صافي التدفقات النقدیة مـن األنشطة التشغیلیة
──────────────────

األنشطة التمویلیة 
١٬٩٣١٬١٧٢١٬٠٨٥٬٨٩٠متحصالت من الوحدات المصدرة

)٣٬٩٣٤٬١٥٥()٣٢٬٥٨٨٬٤٥٦(سداد الوحدات المستردة
)٣٬١٦٦٬٩٢٣()٣٬٠٣٢٬٠٥٧(توزیعات أرباح خالل الفترة

──────────────────
)٦٬٠١٥٬١٨٨()٣٣٬٦٨٩٬٣٤١(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

──────────────────
٢٤٬٤٢٨٬٤٠٩)٣٣٬٤١٦٬٥٣٦((النقص) / الزیادة في الرصید لدى البنك صافي 

٣٤٬٨٢٧٬٧٤٨١٬٣٣٢٬٢٩١الرصید لدى البنك في بدایة الفترة
──────────────────

١٬٤١١٬٢١٢٢٥٬٧٦٠٬٧٠٠الرصید لدى البنك في نھایة الفترة 
══════════════════



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

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

التكوین واألنشطة - ١

جب اتفاق بین شركة إتش صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل ("الصندوق") ھو صندوق استثماري أنشئ بمو
إن عنوان مدیر الصندوق كما یلي:إس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات").

٧٢٦٧المركز الرئیسي -شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة
شارع العلیا (المروج)

٢٢٥٥-١٢٢٨٣الریاض 
السعودیةالمملكة العربیة 

صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل ("الصندوق") ھو صندوق استثماري أنشئ بموجب اتفاق بین شركة إتش 
إس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات").

المتوسط إلى الطویل األجل وذلك من خالل االستثمار في یتمثل ھدف الصندوق في تحقیق نمو في رأس المال على المدى 
األسھم السعودیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والمدرجة في تداول (سوق األسھم السعودیة).

یتم إعادة تعمل شركة البالد المالیة كأمین حفظ للصندوق.یقوم مدیر الصندوق بإدارة الصندوق ویعمل كإداري للصندوق.
لموافقة مجلس إدارة الخاضعیقوم الصندوق بتوزیع الدخل، .استثمار كافة الدخل في الصندوق ویتم إظھاره بسعر الوحد

الصندوق على أساس نصف سنوي.

ربیع األول ١١قام الصندوق بتحدیث الشروط واألحكام الخاصة بھ، والتي تم اعتمادھا من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
).  ٢٠٢٠أكتوبر ٢٨موافق ھـ (ال١٤٤٢

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

) بموجب الئحة صندوق ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦) ویسري اعتباًرا من ٢٠٠٦دیسمبر ٢٤(الموافق 
) ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦االستثمار الجدید ("الالئحة المعدلة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

یوضح بالتفصیل المتطلبات لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة. كما تم تعدیل الالئحة بقرار من مجلس ھیئة السوق 
م.٢٤/٢/٢٠٢١ھـ. الموافق ١٤٤٢/٧/١٢ریخ وتا٢٢-٢٢-٢٠٢١المالیة رقم 

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة - ٣

أسس اإلعداد١-٣
وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠٢١یونیو ٣٠تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

.المعتمد في المملكة العربیة السعودیةاألولي") "التقریر المالي ٣٤(

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

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

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



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
األولیة الموجزة غیر المراجعة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٣

السنویة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة  
لم یقم .٢٠٢١ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للصندوق للسنة المنتھیة في 

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

لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق.٢٠٢١یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

) ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (المرحلة الثانیة:-إحالل سعر الفائدة المرجعي  
)١٦) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٤المالي () والمعیار الدولي للتقریر ٧والمعیار الدولي للتقریر المالي (

(معدل الفائدة بین تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي
بسعر فائدة بدیل خالًیا تقریًبا من المخاطر.البنوك)

التالیة:تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة 
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.
ن البنوك لتغطیة المخاطر المخصصة وتوثیق التغطیة دون توقف أداة تسمح بالتغییرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بی•

التغطیة
توفیر إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبیة المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة •

بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطیة لمكون المخاطر.
ر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق.إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أث

یعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا.

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٤
للفترة/ للسنة:فیما یلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر یوم تقویم 

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

التكلفة 
لایر سعودي

القیمة السوقیة 
لایر سعودي

األرباح/ (الخسائر)  
غیر المحققة
لایر سعودي

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

٥١٬٩٧٥٬٧٧٦٧٥٬٦٧٨٬٠٠٥٢٣٬٧٠٢٬٢٢٩٪٢٧٫٧المواد األساسیة
٢٣٬٥٨٢٬٨٣٦٥٦٬٣١٢٬٦٣١٣٢٬٧٢٩٬٧٩٥٪٢٠٫٦البنوك

٢٥٬٢٤١٬١٧٣٣٨٬٠٦٤٬٦٦٠١٢٬٨٢٣٬٤٨٧٪١٣٫٩االتصاالت
٢٣٬٦٢٩٬٨٠٠٢٧٬٢٢٥٬٢٠٣٣٬٥٩٥٬٤٠٣٪١٠٫٠الطاقة

٦٬٦٦٨٬٨٨٠١٥٬٠٦٠٬٤٦١٨٬٣٩١٬٥٨١٪٥٫٥تجزئة السلع الكمالیة
٩٬٦٣٦٬٦٤٩١٤٬٧٦١٬٧٣٣٥٬١٢٥٬٠٨٤٪٥٫٤نقل

١٢٬٠٣٢٬٠٠٧١٣٬٦٨٧٬٥٠١١٬٦٥٥٬٤٩٤٪٥٫٠المرافق العامة
٤٬١٣٧٬٨٠٠١٣٬٥٢٢٬٣٣٠٩٬٣٨٤٬٥٣٠٪٤٫٩الرعایة الصحیة

٩٬٠١٩٬٨٩٠٩٬٤٧٠٬٢٨٦٤٥٠٬٣٩٦٪٣٫٥الخدمات التجاریة والمھنیة
٧٬٣٩٣٬٣١٦٩٬٦٥٠٬٩٩٥٢٬٢٥٧٬٦٧٩٪٣٫٥إدارة وتطویر العقارات

───────────────────────────────────
١٧٣٬٣١٨٬١٢٧٢٧٣٬٤٣٣٬٨٠٥١٠٠٬١١٥٬٦٧٨٪١٠٠٫٠اإلجمالي

════════════════════════════════════

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



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
األولیة الموجزة غیر المراجعة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

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

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

التكلفة 
لایر سعودي

القیمة السوقیة 
لایر سعودي

األرباح/ (الخسائر)  
غیر المحققة
لایر سعودي

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

٣١٬٣٣٤٬٤٩٥٤٩٬٦١٢٬٠٦٧١٨٬٢٧٧٬٥٧٢٪٢٢٫٤البنوك
٢٦٬١٧٤٬٨٠٤٤٥٬٨٠٩٬٠٦٦١٩٬٦٣٤٬٢٦٢٪٢٠٫٧المواد األساسیة

٢٩٬١٢٥٬٧٤٢٣٠٬٧٥٧٬٥٥٧١٬٦٣١٬٨١٥٪١٣٫٩الطاقة
١٦٬٣٩٧٬٧٥٩٢٣٬١١٩٬٧٦٦٦٬٧٢٢٬٠٠٧٪١٠٫٤االتصاالت

)٣٨٥٬٨٨٠(١٦٬٨٤٧٬٣٣٧١٦٬٤٦١٬٤٥٧٪٧٫٤إدارة وتطویر العقارات
٦٬٩٩٧٬٠٤٤١٢٬٩٧٣٬٤٤١٥٬٩٧٦٬٣٩٧٪٥٫٩تجزئة السلع الكمالیة

١٢٬٦٢٣٬٦٠٨١٢٬٦٧١٬٠٢٩٤٧٬٤٢١٪٥٫٧المرافق العامة
٥٬٩٠٧٬٧٢١١١٬٥٨٤٬٨٢٥٥٬٦٧٧٬١٠٤٪٥٫٢إنتاج األغذیة

٤٬٣٤١٬٣٥٠٩٬٤٦٤٬١٤٣٥٬١٢٢٬٧٩٣٪٤٫٣الرعایة الصحیة
٦٬١١٦٬٥٤١٨٬٩١٢٬٦٣٥٢٬٧٩٦٬٠٩٤٪٤٫٠النقل

───────────────────────────────────
١٥٥٬٨٦٦٬٤٠١٢٢١٬٣٦٥٬٩٨٦٦٥٬٤٩٩٬٥٨٥٪١٠٠٫٠اإلجمالي

════════════════════════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

المعامالت واألرصدة مع مدیر الصندوق أ)  
فیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات  یقوم الصندوق خالل دورة أعمالھ العادیة بإجراء معامالت مع جھات ذات عالقة.

العالقة الرئیسیة خالل الفترة:

المعامالت طبیعة الجھة ذات العالقة 

الرصید مبلغ المعامالت 
٢٠٢١

لایر سعودي
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي
٢٠٢٠

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

شركة اتش أس بي سي 
العربیة السعودیة 
٢٬٦٨٦٬٩٨٤١٬٩٧٦٬٩٠٥١٠٥٬٥٢٤٤١٬١٧٣أتعاب إدارة الصندوق(مدیر الصندوق)

٧٩٬٠٢٩٥٨٬١٤٤١٣٬٦٩٢١٢٬٤٢٤رسوم إداریة
أتعاب أعضاء مجلس 

٩٬٩١٨٩٬٨٩١١٠٬٢٤٧١٦٬١١٨اإلدارة

البنك السعودي البریطاني
٧١٬٤٥٣-نقد لدى البنك(الشركة األم لمدیر الصندوق)

، ویتم احتسابھا على أساس صافي قیمة موجودات  ٪١٫٧إدارة بمعدل سنوي قدره یدفع الصندوق لمدیر الصندوق أتعاب 
تھدف ھذه األتعاب إلى تعویض مدیر الصندوق عن إدارتھ للصندوق.الصندوق بتاریخ كل یوم تقویم.

ئمة لایر سعودي) الظاھرة في قا ١٬٩٧٦٬٩٠٥: ٢٠٢٠یونیو ٣٠لایر سعودي (٢٬٦٨٦٬٩٨٤تمثل أتعاب اإلدارة وقدرھا 
الدخل الشامل األولیة الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل الفترة كما ھو مبین أعاله.

لایر ٤١٬١٧٣: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(لایر سعودي ١٠٥٬٥٢٤، یستحق دفع أتعاب إدارة قدرھا ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
سعودي) إلى مدیر الصندوق.

دیسمبر ٣١وحدة مملوكة من قبل موظفي مدیر الصندوق (٤٠٤٫٨٨على ٢٠٢١یونیو ٣٠تشتمل الوحدات المصدرة في 
وحدة).٣٧٢٫٢٢: ٢٠٢٠

: ال شيء وحدة) مملوكة من قبل مدیر الصندوق.٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١یونیو ٣٠لیس ھناك وحدات مصدرة كما في 



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
األولیة الموجزة غیر المراجعة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

(تتمة) المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥
مجلس اإلدارةالمعامالت مع ب)

یستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین مكافأة یتم تحدیدھا وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظیر خدماتھم المتعلقة بحضور 
اجتماع لایر سعودي لكل ٥٬٠٠٠حالًیا تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق.

سنوًیا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ویتم دفعھا بالتساوي من قبل كافة الصنادیق الخاضعة إلشراف بواقع اجتماعینوذلك
مجلس اإلدارة

.
القیمة العادلة لألدوات المالیة -٦

من لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ض
یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة، 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 ٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى رًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.وذلك نظ

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

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات - ٧
یوضح الجدول أدناه تحلیل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو سدادھا، على التوالي:

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

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
───────────────────────────

الموجودات 
١٬٤١١٬٢١٢- ١٬٤١١٬٢١٢رصید لدى البنك

٢٧٣٬٤٣٣٬٨٠٥- ٢٧٣٬٤٣٣٬٨٠٥موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٣٬٥٨٤٬٦٧٨- ٣٬٥٨٤٬٦٧٨معامالت تحت التسویة 

٤٠٬٠١٨٤٠٬٠١٨اخرىمدینون
───────────────────────────

٢٧٨٬٤٦٩٬٧١٣- ٢٧٨٬٤٦٩٬٧١٣إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات 
١٠٥٬٥٢٤- ١٠٥٬٥٢٤أتعاب إدارة مستحقة

١١٠٬٢٨٩- ١١٠٬٢٨٩مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
───────────────────────────

٢١٥٬٨١٣- ٢١٥٬٨١٣إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل
شھًرا١٢

بعد
اإلجماليشھًرا١٢

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

الموجودات 
٣٤٬٨٢٧٬٧٤٨- ٣٤٬٨٢٧٬٧٤٨رصید لدى البنك

٢٢١٬٣٦٥٬٩٨٦- ٢٢١٬٣٦٥٬٩٨٦موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
───────────────────────────

٢٥٦٬١٩٣٬٧٣٤- ٢٥٦٬١٩٣٬٧٣٤إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات 
٤١٬١٧٣- ٤١٬١٧٣أتعاب إدارة مستحقة

٣٧١٬٣٥٧- ٣٧١٬٣٥٧مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
───────────────────────────

٤١٢٬٥٣٠- ٤١٢٬٥٣٠إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة للدخل 
األولیة الموجزة غیر المراجعة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

للتقویم آخر یوم  -٨
).٢٠٢٠دیسمبر ٣١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(السنة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠كان آخر یوم تقویم للفترة ھو 

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید -٩
بالجائحة اقراًرا منھا بانتشاره السریع ) ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا (كوفید٢٠٢٠خالل مارس 

وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة.في كافة أنحاء العالم.
ة على وجھ وقامت المملكة العربیة السعودیواتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس.

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

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

وأسرھم. 

ائم المالیة األولیة في صافي قیمة تم عكس أثر الجائحة على النتائج التشغیلیة والمالیة الخاصة بالصندوق حتى تاریخ القو
قد تؤثر ھذه التطورات أیضًا على النتائج المالیة والتدفقات التدفقات النقدیة والوضع المالي الموجودات وقیمة االستثمارات.

یة للصندوق.مستقبًال، وسیستمر مدیر الصندوق في تقویم طبیعة ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة والنتائج المال

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٠
).٢٠٢١أغسطس١٥(الموافق ھـ  ١٤٤٣محرم٧بتاریخ  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل إدارة الصندوق  


