
صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة
(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 السعودیة 
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 

٣٥٧٬٦٦٣١٥٬٤٠٠٬١٤٤رصید لدى البنك
٤١٩٥٬٧٧٤٬١٠٦١٥٨٬٨٩٥٬٩٢٥موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٬٢٠١٬٧٢٣١٩٬٩٠٠مقدمة مدینون ودفعات 
────────────────

١٩٨٬٣٣٣٬٤٩٢١٧٤٬٣١٥٬٩٦٩إجمالي الموجودات 
════════════════

المطلوبات 
٥٧٤٬٦٦٤٢٨٬٠٨٦أتعاب إدارة مستحقة

١٠١٬٦٩٤٨١٬٢٠٦مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
────────────────

١٧٦٬٣٥٨١٠٩٬٢٩٢المطلوبات إجمالي 
────────────────

حقوق الملكیة
١٩٨٬١٥٧٬١٣٤١٧٤٬٢٠٦٬٦٧٧صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد

────────────────
١٩٨٬٣٣٣٬٤٩٢١٧٤٬٣١٥٬٩٦٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

════════════════

٧٧٢٬٤٥٧٨٦١٬١٥٣وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
════════════════

٢٥٦٫٥٣٢٠٢٫٢٩صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة
════════════════



إس بي سي لألسھم السعودیةصندوق إتش  
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 
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من المحققة عن ربحصافي 

٢٧٬٣٠٩٬٦٣٣٢٬٥١٠٬٤١٢خالل الربح أو الخسارة
) غیر المحققة من األصول المالیة بالقیمة العادلة خسارة(ربحصافي 

)١٨٬١٨١٬٧٥٥(١٦٬٦٦٥٬٠٥٠من خالل الربح أو الخسارة
٣٬٠٦٣٬٦٥٣٢٬٤٨٦٬٤٩٤توزیعات أرباحدخل 

٢٬٩٨٠٨٦٧إیرادات أخرى
────────────────

)١٣٬١٨٣٬٩٨٢(٤٧٬٠٤١٬٣١٦إجمالي الدخل /(الخسارة) 
────────────────

المصاریف 
٥١٬٨٤٠٬٦١٠١٬٣٠٢٬٤٣٩أتعاب إدارة

١٦٨٬٢٩٧١٣٠٬٠٤٥مصاریف أخرى
────────────────

٢٬٠٠٨٬٩٠٧١٬٤٣٢٬٤٨٤إجمالي المصاریف 
────────────────

)١٤٬٦١٦٬٤٦٦(٤٥٬٠٣٢٬٤٠٩صافي دخل /(خسارة) الفترة 

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

)١٤٬٦١٦٬٤٦٦(٤٥٬٠٣٢٬٤٠٩إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة 
════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة
الموجزة غیر المراجعة قائمة التدفقات النقدیة األولیة 

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

──────────────────
١٧٤٬٢٠٦٬٦٧٧١٦٦٬١٥٦٬٨٠٧حقوق الملكیة في بدایة الفترة

──────────────────

)١٤٬٦١٦٬٤٦٦(٤٥٬٠٣٢٬٤٠٩صافي دخل /(خسارة) الفترة
- - الدخل الشامل اآلخر للفترة

──────────────────
)١٤٬٦١٦٬٤٦٦(٤٥٬٠٣٢٬٤٠٩إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة

──────────────────
٧٤٩٬٧٠٥١٬٧٧٧٬٢٦٦وحدات مصدرة خالل الفترة
)٤٬٢٨٨٬٨٠٧()٢١٬٨٣١٬٦٥٧(وحدات مستردة خالل الفترة

──────────────────
)٢٬٥١١٬٥٤١()٢١٬٠٨١٬٩٥٢(صافي التغیر

──────────────────
١٩٨٬١٥٧٬١٣٤١٤٩٬٠٢٨٬٨٠٠حقوق الملكیة في نھایة الفترة 

══════════════════

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

لالسترداد خالل الفترة:فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة 

٨٦١٬١٥٣٨٩٦٬٩٠٥الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────

٣٬١٥٩١٠٬٠١٤وحدات مصدرة خالل الفترة
)٢٦٬٦٩٨()٩١٬٨٥٥(وحدات مستردة خالل الفترة

─────────────────
)١٦٬٦٨٤()٨٨٬٦٩٦(صافي النقص في الوحدات

─────────────────
٧٧٢٬٤٥٧٨٨٠٬٢٢١الوحدات في نھایة الفترة 

═════════════════



صندوق إتش إس بي سي لألسھم السعودیة
الموجزة غیر المراجعة قائمة التدفقات النقدیة األولیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

٢٠٢١ء
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

──────────────────
األنشطة التشغیلیة 

)١٤٬٦١٦٬٤٦٦(٤٥٬٠٣٢٬٤٠٩صافي دخل /(خسارة) الفترة

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

غیر المحققة عن الموجودات المالیة المدرجة ارةالخس(الربح)/  الحركة في  
١٨٬١٨١٬٧٥٥)١٦٬٦٦٥٬٠٥٠(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

١٩٬٩٢٨٬٤٧٧)٢٠٬٢١٣٬١٣١(أو الخسارة
٣٬٧٠٢٬١٨١)٢٬١٨١٬٨٢٣((زیادة)/ نقص في المدینین والدفعات المقدمة

)١٢٬٣٤٣(٤٦٬٥٧٨زیادة/ (نقص) في أتعاب إدارة مستحقة
)٢٬٤١٦٬٨٣١(٢٠٬٤٨٨زیادة /(نقص) في مصاریف مستحقة الدفع ودائنین آخرین

──────────────────
٦٬٠٣٩٬٤٧١٢٤٬٧٦٦٬٧٧٣صافي التدفقات النقدیة مـن األنشطة التشغیلیة

──────────────────
األنشطة التمویلیة 

٧٤٩٬٧٠٥١٬٧٧٧٬٢٦٦متحصالت من الوحدات المصدرة
)٤٬٢٨٨٬٨٠٧()٢١٬٨٣١٬٦٥٧(سداد الوحدات المستردة

──────────────────
)٢٬٥١١٬٥٤١()٢١٬٠٨١٬٩٥٢(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

──────────────────
٢٢٬٢٥٥٬٢٣٢)١٥٬٠٤٢٬٤٨١(صافي (النقص) / الزیادة في الرصید لدى البنك 

١٥٬٤٠٠٬١٤٤٥٥٠٬٣٥٧الرصید لدى البنك في بدایة الفترة
──────────────────

٣٥٧٬٦٦٣٢٢٬٨٠٥٬٥٨٩الرصید لدى البنك في نھایة الفترة 
══════════════════



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

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

التكوین واألنشطة - ١

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

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

٢٢٥٥-١٢٢٨٣الریاض 
المملكة العربیة السعودیة

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).

إعادة یتم حفظ للصندوق.المالیة كأمینتعمل شركة البالد كإداري للصندوق.الصندوق ویعملیقوم مدیر الصندوق بإدارة 
استثمار كافة الدخل في الصندوق ویتم إظھاره بسعر الوحدة

تتعلق التغیرات األساسیة في الشروط قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
م اعتمادھا من قبل ھیئة السوق قام الصندوق بتحدیث الشروط واألحكام الخاصة بھ، والتي تواألحكام بتعزیز أھداف االستثمار.

).٢٠٢٠أكتوبر ٢٨ھـ (الموافق ١٤٤٢ربیع األول ١١المالیة بتاریخ 

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 ٦ا من ) ویسري اعتبارً ٢٠٠٦دیسمبر ٢٤(الموافق 
) ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦االستثمار الجدید ("الالئحة المعدلة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

ل الالئحة بقرار من مجلس ھیئة السوق یوضح بالتفصیل المتطلبات لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة. كما تم تعدی
م.٢٤/٢/٢٠٢١ھـ. الموافق ١٤٤٢/٧/١٢وتاریخ ٢٢-٢٢-٢٠٢١المالیة 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 السعودیة) "التقریر المالي األولي"٣٤(
إن القوائم المالیة األولیة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب قراءتھا 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنویة للصندوق كما في جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء الموجودات 

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 الموجزة باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة للصندوق.

لایر سعودي. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة ٢-٣
القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه  

لم یقم .٢٠٢١ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للصندوق للسنة المنتھیة في 
ة وغیر ساریة المفعول بعد.الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادر

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



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

٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) ٢-٣

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

تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بدیل 
ًیا تقریًبا من المخاطر.خال

تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة التالیة:
عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل بصورة مباشرة باعتبارھا •

ق ما.تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سو
تسمح بالتغییرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك لتغطیة المخاطر المخصصة وتوثیق التغطیة دون توقف •

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

طر كتغطیة لمكون المخاطرأداة بسعر فائدة خالي من المخا 
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق.

یعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا.

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

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

التكلفة 
لایر سعودي

القیمة السوقیة 
لایر سعودي

األرباح/ (الخسائر)  
غیر المحققة
لایر سعودي

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

٤٦٬٩٥٦٬٨٠٧٧١٬٧١٣٬٥٠١٢٤٬٧٥٦٬٦٩٤٪٣٦٫٦البنوك
٣٨٬٢٤٨٬٤٦١٤٦٬١٤٨٬١١٩٧٬٨٩٩٬٦٥٨٪٢٣٫٦المواد األساسیة

١٧٬٥٤٩٬٦٣٣٢٢٬٧١٢٬٥٣٠٥٬١٦٢٬٨٩٧٪١١٫٦االتصاالت
٦٬٥٠٠٬٩٥٥٩٬٢٣٧٬٦٠٦٢٬٧٣٦٬٦٥١٪٤٫٧المرافق العامة

٧٬٤٨٣٬٢٨٠٩٬٠٨٤٬٠٨٤١٬٦٠٠٬٨٠٤٪٤٫٧الطاقة
٣٬٥٣٢٬٦٧١٧٬٢٥٠٬٢٢١٣٬٧١٧٬٥٥٠٪٣٫٧تجزئة السلع الكمالیة

٥٬٩٤٨٬٨٠٤٥٬٩٩٠٬٦٤٥٤١٬٨٤١٪٣٫١االدویة
٥٬٢٥٩٬٩٦٥٥٬٩٠١٬٣٠٣٦٤١٬٣٣٨٪٣٫٠التأمین

٥٬٢١٤٬٨٩٦٥٬٧٣٢٬٦٦٦٥١٧٬٧٧٠٪٢٫٩نقلال
)٧٧٬٥٣٢(٤٬٢٠٨٬٦٣٥٤٬١٣١٬١٠٣٪٢٫١الرعایة الصحیة

)١٧٬٣١٠(٤٬٠٧٨٬٧٠٣٤٬٠٦١٬٣٩٣٪٢٫١الخدمات االستھالكیة
)٢٠٨٬٩٠٦(٤٬٠١٩٬٨٤١٣٬٨١٠٬٩٣٥٪١٫٩إدارة وتطویر العقارات

────────────────────────────────
١٤٩٬٠٠٢٬٦٥١١٩٥٬٧٧٤٬١٠٦٤٦٬٧٧١٬٤٥٥٪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
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

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

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

التكلفة 
لایر سعودي

القیمة السوقیة 
لایر سعودي

األرباح/ (الخسائر)  
غیر المحققة
لایر سعودي

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

٣١٬٩٨١٬٨٣٦٤٠٬٣٧٧٬٨٩٢٨٬٣٩٦٬٠٥٦٪٢٥٫٤البنوك
٢١٬٥١٦٬٤٣١٢٦٬٥٠٠٬٩٨١٤٬٩٨٤٬٥٥٠٪١٦٫٧المواد األساسیة

٢٠٬٢٣٦٬٧٢٥٢٢٬٥٥٣٬٨٠٦٢٬٣١٧٬٠٨١٪١٤٫٢الطاقة
١٠٬٧٨٢٬٠١٨١٤٬١١٧٬٨٨٩٣٬٣٣٥٬٨٧١٪٨٫٩الرعایة الصحیة
١٠٬٣٧٠٬٣٢٣١٣٬٠٠٢٬٢٠٢٢٬٦٣١٬٨٧٩٪٨٫٢المرافق العامة

٨٬٧٥٥٬٤١٦١٢٬٨٩٦٬٧٤٢٤٬١٤١٬٣٢٦٪٨٫١تجزئة السلع الكمالیة
١٠٬٠٠٩٬٩٧٩١٢٬٧٠٠٬٧٦٦٢٬٦٩٠٬٧٨٧٪٨٫٠االتصاالت

٦٬٥١٠٬٤٥٢٧٬١٢٦٬٧٧٠٦١٦٬٣١٨٪٤٫٥التأمین
٥٬٣٠٥٬١٠٣٥٬٤٧٨٬٤٨٥١٧٣٬٣٨٢٪٣٫٤إدارة وتطویر العقارات

٣٬٣٢١٬٢٣٧٤٬١٤٠٬٣٩٢٨١٩٬١٥٥٪٢٫٦األغذیةإنتاج 
────────────────────────────────

١٢٨٬٧٨٩٬٥٢٠١٥٨٬٨٩٥٬٩٢٥٣٠٬١٠٦٬٤٠٥٪١٠٠٫٠اإلجمالي
════════════════════════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

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

العالقة الرئیسیة خالل الفترة:

طبیعة المعامالت 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 
١٬٨٤٠٬٦١٠١٬٣٠٢٬٤٣٩٧٤٬٦٦٤٢٨٬٠٨٦أتعاب إدارة الصندوق(مدیر الصندوق)

٥٤٬١٣٥٣٨٬٣٠٧٩٬٥١٩٨٬٤٨١رسوم إداریة

٩٬٩١٨٩٬٨٩١١٠٬٢٤٧١٦٬١١٨مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء 

البنك السعودي البریطاني
(الشركة األم لمدیر 

٣٤٬٣١٠- نقد لدى البنكالصندوق)

، ویتم احتسابھا على أساس إجمالي قیمة موجودات  ٪١٫٧٠یدفع الصندوق لمدیر الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 
تھدف ھذه األتعاب إلى تعویض مدیر الصندوق عن إدارتھ للصندوق.بتاریخ كل یوم تقویم.الصندوق 

لایر سعودي) الظاھرة في قائمة ١٬٣٠٢٬٤٣٩: ٢٠٢٠یونیو ٣٠لایر سعودي (١٬٨٤٠٬٦١٠تمثل أتعاب اإلدارة وقدرھا 
الفترة كما ھو مبین أعاله.الدخل الشامل األولیة الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل 

لایر سعودي)  ٢٨٬٠٨٦:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٧٤٬٦٦٤، یستحق دفع أتعاب إدارة قدرھا  ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  
إلى مدیر الصندوق.

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



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

٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

(تتمة) المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥
المعامالت مع مجلس اإلدارةب) 

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
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن لدى الصندوق فقط  

یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة، من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.١المستوى  
كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة وتعتقد اإلدارة بأن القیمة العادلة ل

من التسلسل الھرمي لقیاس ٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.
لفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة الحالیة أو السنة السابقة.لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختالقیمة العادلة.

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات - ٧

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

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

بعد 
اإلجمالي شھًرا ١٢

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

الموجودات 
٣٥٧٬٦٦٣- ٣٥٧٬٦٦٣رصید لدى البنك 

١٩٥٬٧٧٤٬١٠٦- ١٩٥٬٧٧٤٬١٠٦العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
٢٬٢٠١٬٧٢٣- ٢٬٢٠١٬٧٢٣مدینون ودفعات مقدمة 

───────────────────────────
١٩٨٬٣٣٣٬٤٩٢- ١٩٨٬٣٣٣٬٤٩٢إجمالي الموجودات 

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

٧٤٬٦٦٤- ٧٤٬٦٦٤مستحقةأتعاب إدارة 
١٠١٬٦٩٤- ١٠١٬٦٩٤مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

───────────────────────────
١٧٦٬٣٥٨- ١٧٦٬٣٥٨إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل
شھًرا١٢

بعد 
اإلجمالي شھًرا١٢

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

١٥٬٤٠٠٬١٤٤- ١٥٬٤٠٠٬١٤٤الموجودات 
١٥٨٬٨٩٥٬٩٢٥- ١٥٨٬٨٩٥٬٩٢٥رصید لدى البنك 

١٩٬٩٠٠- ١٩٬٩٠٠موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
───────────────────────────

١٧٤٬٣١٥٬٩٦٩- ١٧٤٬٣١٥٬٩٦٩إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات 
٢٨٬٠٨٦- ٢٨٬٠٨٦أتعاب إدارة مستحقة

٨١٬٢٠٦- ٨١٬٢٠٦مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
───────────────────────────

١٠٩٬٢٩٢- ١٠٩٬٢٩٢إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════



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

٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

آخر یوم للتقویم -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

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

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

البالد.

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

وأسرھم. 

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

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

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٠

).٢٠٢١أغسطس١٥(الموافق  ـ  ھ١٤٤٣محرم  ٧بتاریخ  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل إدارة الصندوق  


