
صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
(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 ألسھم الصین والھند المرن 
قائمة المركز المالي األولیة الموجزة

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

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

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
دوالر أمریكي 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
أمریكي دوالر 

───────────────────
الموجودات 

١٬١٤٣٬٢٢١٥٠٧٬٣٦٠رصید لدى البنك 
٤٥٠٬٦٢٩٬٧٦٤٤٣٬١١٧٬٠٠٧موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٩٦٬٨٤٢١٬٦٥٩٬٥٨٨مدینون ودفعات مقدمة 
────────────────

٥١٬٩٦٩٬٨٢٧٤٥٬٢٨٣٬٩٥٥إجمالي الموجودات 
════════════════

المطلوبات 
٥٥٨٧٬٦٦٢٢٩٣٬٤٦٩أتعاب إدارة مستحقة 

٦٣٧٧٬٧٦٢١٬٠٣٤٬٩٥٨مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
────────────────

٩٦٥٬٤٢٤١٬٣٢٨٬٤٢٧إجمالي المطلوبات 
────────────────

حقوق الملكیة
٥١٬٠٠٤٬٤٠٣٤٣٬٩٥٥٬٥٢٨صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 

────────────────
٥١٬٩٦٩٬٨٢٧٤٥٬٢٨٣٬٩٥٥إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

════════════════

١٬٢١١٬٨٠٩١٬١٤٠٬٠١٧وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
════════════════

٤٢٫٠٩٣٨٫٥٦صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة 
════════════════



إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن صندوق 
قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دوالر أمریكي 
───────────────────

الدخل 
المدرجة بالقیمة العادلة  صافي الربح غیر المحقق عن الموجودات المالیة 

٥٠٤٬٧١٣٩٨٬٠٥٠من خالل الربح أو الخسارة 
صافي الربح المحقق عن استبعاد الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

٤٬٤٢٧٬٧٢٥١٬٦١٤٬٩٣٤من خالل الربح أو الخسارة 
١٩٥٬٥٨٨١٢٧٬٧٩٤توزیعات أرباح 

) ٢١٬٧٨٣()٢٥٬٤٦٧(صافي خسائر تحویل عمالت  
٤٨٬٦٦٣٨٬٦٧٥إیرادات أخرى 

────────────────
٥٬١٥١٬٢٢٢١٬٨٢٧٬٦٧٠إجمالي الدخل 

────────────────
المصاریف 
٥٦٤٧٬٨٥٦٣٤١٬٧٠٢أتعاب إدارة 

٣٧٠٬٠١٥٧٬٣٥٨مصاریف أخرى 
────────────────

١٬٠١٧٬٨٧١٣٤٩٬٠٦٠المصاریف إجمالي 
────────────────

٤٬١٣٣٬٣٥١١٬٤٧٨٬٦١٠صافي دخل الفترة 

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

٤٬١٣٣٬٣٥١١٬٤٧٨٬٦١٠إجمالي الدخل الشامل للفترة 
════════════════



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
غیر مراجعة) في حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات األولیة الموجزة (قائمة التغیرات 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

٢٠٢١
دوالر أمریكي

٢٠٢٠
دوالر أمریكي

──────────────────
٤٣٬٩٥٥٬٥٢٨٢٩٬٤٤١٬٦٩٥حقوق الملكیة في بدایة الفترة

──────────────────

٤٬١٣٣٬٣٥١١٬٤٧٨٬٦١٠صافي دخل الفترة 
- - للفترة الدخل الشامل اآلخر  

──────────────────
٤٬١٣٣٬٣٥١١٬٤٧٨٬٦١٠إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٧٬٤٣٧٬٧٩٣٣٬٧١٢٬٦٢٩وحدات مصدرة خالل الفترة
)٤٬١٦٩٬٩٩١()٤٬٥٢٢٬٢٦٩(وحدات مستردة خالل الفترة 

──────────────────
) ٤٥٧٬٣٦٢(٢٬٩١٥٬٥٢٤صافي التغیرات 

──────────────────
٥١٬٠٠٤٬٤٠٣٣٠٬٤٦٢٬٩٤٣حقوق الملكیة في نھایة الفترة 

══════════════════

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

فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة: 

١٬١٤٠٬٠١٧١٬٠٤٥٬١٩٦الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────

١٨٤٬٤٣٣١٥٥٬٢٣٦وحدات مصدرة خالل الفترة
) ١٦٣٬٠٣٩()١١٢٬٦٤١(وحدات مستردة خالل الفترة 

─────────────────
)٧٬٨٠٣(٧١٬٧٩٢صافي التغیر في الوحدات 

─────────────────
١٬٢١١٬٨٠٩١٬٠٣٧٬٣٩٣الفترة الوحدات في نھایة  

═════════════════



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) قائمة 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

٢٠٢٠
دوالر أمریكي 

──────────────────
األنشطة التشغیلیة 
٤٬١٣٣٬٣٥١١٬٤٧٨٬٦١٠صافي دخل الفترة 

التعدیالت لتسویة صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدیة 
من األنشطة التشغیلیة:

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة  الحركة في األرباح غیر المحققة عن  
) ٩٨٬٠٥٠()٥٠٤٬٧١٣(العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تعدیالت رأس المال العامل: 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مدرجة  مالیة  موجودات  في  زیادة 

) ٥٢٤٬١٢٥()٧٬٠٠٨٬٠٤٤(الخسارة 
١٬٤٦٢٬٧٤٦٣٦٥٬١٨٧نقص في المدینین والدفعات المقدمة
٢٩٤٬١٩٣٦٢٬٣٩١زیادة في أتعاب اإلدارة المستحقة

)١٬٠٣٤٬٣٢٤()٦٥٧٬١٩٦(نقص في المصاریف المستحقة الدفع والدائنین اآلخرین 
──────────────────

٢٤٩٬٦٨٩)٢٬٢٧٩٬٦٦٣(صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة التشغیلیة 
──────────────────

األنشطة التمویلیة 
٧٬٤٣٧٬٧٩٣٣٬٧١٢٬٦٢٩المصدرة متحصالت من الوحدات 
)٤٬١٦٩٬٩٩١()٤٬٥٢٢٬٢٦٩(سداد الوحدات المستردة 

──────────────────
) ٤٥٧٬٣٦٢(٢٬٩١٥٬٥٢٤صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة 

──────────────────
) ٢٠٧٬٦٧٣(٦٣٥٬٨٦١صافي الزیادة (النقص) في الرصید لدى البنك 

٥٠٧٬٣٦٠١٬٣١٥٬٧٠٨الرصید لدى البنك في بدایة الفترة 
──────────────────

١٬١٤٣٬٢٢١١٬١٠٨٬٠٣٥الرصید لدى البنك في نھایة الفترة 
══════════════════



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر المراجعة

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

التكوین واألنشطة - ١
صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن ("الصندوق") ھو صندوق استثماري مفتوح، أنشئ بموجب اتفاقیة بین  

إن عنوان مدیر  عربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین ("مالكي الوحدات") في الصندوق.شركة إتش إس بي سي ال
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
صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن ("الصندوق") ھو صندوق استثماري تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة بین شركة 

إتش إس بي سي العربیة السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات").
أسھم الشركات المدرجة في أسواق الصین والھند،  تتمثل أھداف الصندوق في تحقیق نمو مرتبط باألسھم من خالل االستثمار في

وفي أسھم الشركات التي لھا أعمال تجاریة أو ارتباطات استثماریة كبیرة في الصین أو الھند، وھي مدرجة في أسواق األسھم  
واألسواق المنظمة األخرى. 

قام الصندوق بتعیین شركة إتش إس بي  إن الصندوق مدار من قبل مدیر الصندوق الذي یعمل أیًضا بصفتھ إداري للصندوق.
كابیتال"   شركة البالد  الموجودات العالمیة المحدودة (ھونغ كونغ) كمستشار االستثمار الفرعي للصندوق وتعیین  سي إلدارة 

یتم إعادة استثمار كافة الدخل في الصندوق ویتم إظھاره بسعر  بصفتھا أمین الحفظ للصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق.  
الوحدة 

تتعلق التغیرات األساسیة في الشروط قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
١١قام الصندوق بتحدیث شروطھ وأحكامھ التي وافقت علیھا ھیئة السوق المالیة بتاریخ  واألحكام بتعزیز أھداف االستثمار.

).٢٠٢٠أكتوبر ٢٨ھـ (الموافق ١٤٤٢ربیع األول 

اللوائح النظامیة -٢
بتاریخ   ھیئة السوق المالیة  ھـ  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣یخضع الصندوق 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 ١٦الئحة المعدلة") المنشورة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ("ال

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/ ١٢بتاریخ٢٠٢١-٢٢-٢لسوق المالیة رقم الالئحة وذلك بقرار مجلس ھیئة ا

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة - ٣
أسس اإلعداد١-٣

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

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

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

كما تم تقریب كافة  األولیة الموجزة غیر المراجعة بالدوالر االمریكي، والذي یمثل العملة الوظیفیة للصندوق.القوائم المالیة
المعلومات المالیة المعروضة إلى أقرب دوالر امریكي. 

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

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

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



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
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
) ومعیار المحاسبة الدولي  ٩المالي (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر  المرحلة الثانیة:-إحالل سعر الفائدة المرجعي  

)١٦) ومعیار المحاسبة الدولي (٤) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٣٩(
تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بین البنوك بسعر فائدة 

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•
لسائد في سوق ما،باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة ا

السماح بإجراء التغیرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك على عملیات تخصیص وتوثیق تغطیة المخاطر•
دون وقف المخاطر،

تخصیص أداة ذات أسعار  تقدیم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند•
اطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما خالیة من المخ 

إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق. 
یعتزم الصندوق استخدام الوسیلة العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. 

الخسارةالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو -٤
فیما یلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر یوم تقویم لنھایة الفترة/ السنة:

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

التكلفة 
دوالر أمریكي 

القیمة السوقیة 
دوالر أمریكي 

أرباح غیر محققة، 
صافي 

دوالر أمریكي 
───────────────────────────────────االستثمارات في األسھم (حسب الدولة) 

١٩٬١٩٤٬٥٢٧٢٧٬٠٧٤٬٧٠٣٧٬٨٨٠٬١٧٦٪ ٥٣٫٤٨الھند 
١٤٬٤٢١٬٢٦٥٢٣٬٥٥٥٬٠٦١٩٬١٣٣٬٧٩٦٪ ٤٦٫٥٢الصین 

───────────────────────────────────
٣٣٬٦١٥٬٧٩٢٥٠٬٦٢٩٬٧٦٤١٧٬٠١٣٬٩٧٢٪ ١٠٠٫٠٠اإلجمالي

═══════════════════════════════════

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة للقیمة  
السوقیة

التكلفة 
دوالر أمریكي 

القیمة السوقیة 
دوالر أمریكي 

أرباح غیر محققة، 
صافي 

دوالر أمریكي 
───────────────────────────────────الدولة) االستثمارات في األسھم (حسب 

١٤٬٠٢١٬٦٢٥٢١٬٦١٣٬٥٤٣٧٬٥٩١٬٩١٨٪ ٥٠٫١٣الھند
١٢٬٥٨٦٬١٢٣٢١٬٥٠٣٬٤٦٤٨٬٩١٧٬٣٤١٪ ٤٩٫٨٧الصین 

───────────────────────────────────
٢٦٬٦٠٧٬٧٤٨٤٣٬١١٧٬٠٠٧١٦٬٥٠٩٬٢٥٩٪ ١٠٠٫٠٠اإلجمالي

═══════════════════════════════════



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

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

العالقة الرئیسیة خالل الفترة: 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 
الرصید مبلغ المعامالت 

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

٢٠٢٠
دوالر أمریكي 

٢٠٢١
أمریكي دوالر 

٢٠٢٠
دوالر أمریكي 

شركة إتش إس بي سي 
العربیة السعودیة 
٦٤٧٬٨٥٦٣٤١٬٧٠٢٥٨٧٬٦٦٢٢٩٣٬٤٦٩أتعاب إدارة الصندوق (مدیر الصندوق)

٩٩٦٬٢٧٣٤٧١٬٧٠٥- - نقد لدى البنوك 

البنك السعودي البریطاني 
(الشركة األم لمدیر 

١٤٦٬٩٤٨٣٥٬٦٥٥نقد لدى البنوك الصندوق)

سنوي قدره   بمعدل  موجودات  ٪٢٫٣٠یدفع الصندوق لمدیر الصندوق، أتعاب إدارة  صافي قیمة  احتسابھا على أساس  ، ویتم 
تھدف ھذه األتعاب إلى تعویض مدیر الصندوق عن إدارتھ للصندوق.الصندوق بتاریخ كل یوم تقویم.

في   المصدرة  الوحدات  (٢٬٨١٨على  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تشتمل  الصندوق  مدیر  موظفي  من قبل  مملوكة  دیسمبر ٣١وحدة 
وحدة  ٨٢٬٠٨٣وحدة) ووحدات مملوكة من قبل صنادیق أخرى مداره من قبل مدیر الصندوق بإجمالي قدره ٢٠٢٠:٢٬٨١٨

وحدة).٢٠٢٠:١١٤٬٥٦٤دیسمبر ٣١(

ال  :٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مملوكة من قبل مدیر الصندوق (على ال شيء وحدة  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تشتمل الوحدات المصدرة في  
شيء). 

المعامالت مع مجلس اإلدارة ب) 

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

المصاریف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون -٦

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
دوالر أمریكي 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
دوالر أمریكي 

──────────────────
٣٢٣٬٧٣٠٩٧٠٬٦٢٥مبالغ مستحقة الدفع مقابل شراء االستثمارات 

- ٢٦٬٨٣٥الدفع استردادات مستحقة
١٧٬٣٢٠٦٤٬٣٣٣تطھیر شرعیة مستحقة مصاریف 

- ٩٬٨٧٧دائنون آخرون 
──────────────────

٣٧٧٬٧٦٢١٬٠٣٤٬٩٥٨
══════════════════



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٧
بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن  لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا  

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

من التسلسل الھرمي لقیاس  ٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى  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
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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
───────────────────────────

الموجودات 
١٬١٤٣٬٢٢١- ١٬١٤٣٬٢٢١رصید لدى البنك 

٥٠٬٦٢٩٬٧٦٤- ٥٠٬٦٢٩٬٧٦٤موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
١٩٦٬٨٤٢- ١٩٦٬٨٤٢مدینون ودفعات مقدمة 

───────────────────────────
٥١٬٩٦٩٬٨٢٧- ٥١٬٩٦٩٬٨٢٧إجمالي الموجودات 

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

٥٨٧٬٦٦٢- ٥٨٧٬٦٦٢أتعاب إدارة مستحقة 
٣٧٧٬٧٦٢- ٣٧٧٬٧٦٢مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

───────────────────────────
٩٦٥٬٤٢٤- ٩٦٥٬٤٢٤المطلوبات إجمالي 

═══════════════════════════

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
───────────────────────────

الموجودات 
٥٠٧٬٣٦٠- ٥٠٧٬٣٦٠رصید لدى البنك 

٤٣٬١١٧٬٠٠٧- ٤٣٬١١٧٬٠٠٧موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
١٬٦٥٩٬٥٨٨- ١٬٦٥٩٬٥٨٨مدینون ودفعات مقدمة 

───────────────────────────
٤٥٬٢٨٣٬٩٥٥- ٤٥٬٢٨٣٬٩٥٥إجمالي الموجودات 

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

٢٩٣٬٤٦٩- ٢٩٣٬٤٦٩أتعاب إدارة مستحقة 
١٬٠٣٤٬٩٥٨- ١٬٠٣٤٬٩٥٨مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

───────────────────────────
١٬٣٢٨٬٤٢٧- ١٬٣٢٨٬٤٢٧إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════

للتقویم آخر یوم  -٩

).٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠:٣١دیسمبر ٣١(السنة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٢٨كان آخر یوم تقویم للفترة ھو 



صندوق إتش إس بي سي ألسھم الصین والھند المرن 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة (تتمة) 

٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

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

مارس   كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل  منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس  بانتشاره  ") على أنھ  ١٩-، أعلنت  جائحة 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.
و مستوى  على  على  وحظر التجول  وفرض اإلغالق  االجتماعي،  للتباعد  إرشادات  وإصدار  الحدود،  بإغالق  الخصوص  جھ 
البالد. 

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

وأسرھم. 

تم إظھار تأثیر الجائحة على العملیات والنتائج المالیة للصندوق حتى تاریخ القوائم المالیة األولیة غیر المراجعة في صافي قیمة  
وقیمة االستثمارات. ھذه التطورات قد تؤثر  الموجودات  والوضع المالي،  إن  على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة 

وسیواصل مدیر الصندوق تقییم طبیعة وحجم التأثیر على أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة.

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١١

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


