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 قائمة المركز المالي    
 2016يونيو  30كما في 

 
  

 ايضاح

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2015ديسمبر  31
 )مراجعة(

 دوالر أمريكي

 2015يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

  ──── ───────── ───────── ───────── 

      لموجوداتا
 5.133 15.012 15.172  رصيد لدى البنك

  5.277.863 4.369.661 5.275.777 4 استثمارات تجارية
 ───────── ───────── ───────── 

  4.290.949 4.384.673 5.282.996  
 ───────── ───────── ───────── 

     لمطلوباتا
   27.171 23.240 22.645  دائنون

───────── ───────── ───────── 
  

   
     أموال مالكي الوحدات

   5.255.825 4.361.433 4.268.304  افي الموجوداتص
═════════ ═════════ ═════════ 

     
   243.797 232.557 232.557  لوحدات المصدرةا

═════════ ═════════ ═════════ 
  

   
   21.56 18.75 18.35  يمة الوحدةق

═════════ ═════════ ═════════ 
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 العمليات  ائمة ق
 2016يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  

 ايضاح 

2016 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

2015 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 ─── ───────── ───────── 

    الدخل )الخسارة( 

  200.001 (49.685) 5 المتاجرة، صافي دخل)خسارة( 
 ───────── ───────── 

    المصاريف

 ) 45.092( (36.725) 6 أتعاب إدارة

  ) 6.351( (6.719) 6 أتعاب أخرى
 ───────── ───────── 

  (43.444) )51.443 (  
 ───────── ───────── 

 148.558 (93.129)   من العمليات  الدخل )الخسارة( صافي
  

═════════ ═════════ 
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 التدفقات النقدية   ائمة ق
 2016يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

   

 2016 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

2015 
 )غير مراجعة(
  دوالر أمريكي

───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية

 148.558 (93.129) من العمليات  صافي الدخل

   

   التعديالت لـ:

 (140.651) 57.963 غير المحققة، صافي (األرباحالخسائر ) الحركة في

 ───────── ───────── 

 (35.166) 7.907 

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 (227.244) 35.921 تجارية، صافي استثمارات

 2.076 (595) دائنون
 

───────── ───────── 

 (217.261) 160 )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية من ةنقديي الصاف
 

───────── ───────── 

   التمويلية اطاتالنش

 350.000 -         متحصالت من الوحدات المباعة

 (130.000) -         قيمة الوحدات المستردة
 

───────── ───────── 

 220.000 -         النشاطات التمويلية ة مننقديي الصاف
 

───────── ───────── 

 2.739 160 الرصيد لدى البنك  في الزيادة

   

 2.394 15.012 البنك في بداية الفترةالرصيد لدى 
 

───────── ───────── 

 5.133 15.172 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 

═════════ ═════════ 
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 ائمة التغيرات في صافي الموجودات    ق
 2016يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 
  2016 

 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

2015 
 )غير مراجعة(
     دوالر أمريكي

 4.887.267 4.361.433  صافي قيمة الموجودات في بداية الفترة 
  

───────── ───────── 

    

 148.558 (93.129)  الدخل من العمليات)الخسارة( صافي 
  

───────── ───────── 

    لتغيرات من معامالت الوحدات:ا

 350.000 -         متحصالت من الوحدات المباعة

   (130.000) -         قيمة الوحدات المستردة
───────── ───────── 

   220.000 -         افي قيمة التغير من معامالت الوحداتص
───────── ───────── 

   5.255.825 4.268.304  صافي قيمة الموجودات في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

 
  معامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهرلمعامالت الوحدات  ايما يلي ملخص  ف

 

  2016 
 )غير مراجعة(

 اتوحد

2015 
 )غير مراجعة(

     اتوحد

 232.557 232.557  الوحدات في بداية الفترة
  

───────── ───────── 

 17.056 -         حدات مباعةو

 (5.816) -         حدات مستردةو
  

───────── ───────── 

 11.240 -         في الوحدات صافي الزيادة
  

───────── ───────── 

 243.797 232.557  الوحدات في نهاية الفترة
  

═════════ ═════════ 
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  األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2016يونيو  30
 

 عـــام - 1

إنماء  فييتمثل الهدف من الصندوق  ،ير محدد المدةغ استثماريهو صندوق ( "الصندوق") األسيويةلألسهم  العربيصندوق  

باستثناء ) واألسهم األسيوية محفظة متنوعة من األوراق المالية في االستثمارمن خالل  رأس المال على المدى الطويل

 .("البنك"من قبل البنك العربي الوطني ) (2001مايو  26هـ )الموافق  1422ربيع األول  3 في الصندوق تم تأسيس .بان(االي

( الصادر 2005يونيو  28هـ )الموافق  1426جمادى األول  1وبتاريخ  1-83-2005طبقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

إلى عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المفوضين، قام البنك بتحويل عمليات إدارة األصول 

 .2008يناير  1(، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من "الصندوق مدير"شركة العربي الوطني لالستثمار )

 . سجالت الصندوق بالدوالر األمريكيتمسك دفاتر و

 ا على النتائج السنوية لعمليات الصندوق. قد ال تكون النتائج األولية مؤشر  

 
 اللوائح النظامية  - 2

هـ 1427ذي الحجة  3( المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة"يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ) 

( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة 2006ديسمبر  24)الموافق 

 اتباعها.

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 3

 .فقا  لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالقوائم المالية األولية وهذه تم إعداد  

المالية السنوية للسنة المتبعة في القوائم مع تلك  القوائم المالية األوليةالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه تتفق  

 ، وهي كما يلي: 2015ديسمبر  31المنتهية في 
 

 العرف المحاسبي  

ألغراض المتاجرة  مل على قياس االستثمارات المقتناةتعد القوائم المالية األولية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشت 

 بالقيمة العادلة.
 

  اإليرادات إثبات 

 استالمها(.يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها )أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق في  

يشتمل دخل المتاجرة على األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وأرباح وخسائر تحويل  

العمالت غير المحققة واألرباح والخسائر المحققة عن بيع االستثمارات التجارية. تحدد األرباح والخسائر المحققة على 

 .أساس تكلفة المتوسط المرجح

 العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. دخل يتم إثبات
 

  االستثمارتقويم  

تقوم االستثمارات في صناديق  .التقويمالمشتراه ألغراض المتاجرة بالسعر السائد في السوق بتاريخ  األسهم استثماراتتقوم  

 المعلنة من قبل مدير الصندوق. قيمة الموجوداتبصافي  االستثمار
 

 المعامالت اإلستثمارية 
 تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول. 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  
 سئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية األولية المرفقة.مالزكاة وضريبة الدخل من  

 
 العمالت األجنبية  

المعامالت. ويعاد تحويل  حين إجراءبأسعار التحويل السائدة  لدوالرات أمريكيةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

في بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 

  .العملياتفروقات التحويل في قائمة  سائرأرباح وخ. تدرج ذلك التاريخ
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 التجارية االستثمارات - 4
 

 من اآلتي: يونيو  30كما في المقتناة ألغراض المتاجرة تتكون االستثمارات  

 

 
 األرباح غير المحققة القيمة السوقية التكلفــــــة

     دوالر أمريكي دوالر أمريكي أمريكيدوالر  

    )غير مراجعة( 2016يونيو  30

 صناديق االستثمار
   

صندوق األسهم المؤسسية لدول حوض  –سي جي ام اف 

 831.210 4.275.777 3.444.567 المحيط الهادي )باستثناء اليابان( بالدوالر األمريكي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

    )مراجعة( 2015ديسمبر  31

    صناديق االستثمار

صندوق األسهم المؤسسية لدول حوض  –سي جي ام اف 

 889.173 4.369.661 3.480.488 المحيط الهادي )باستثناء اليابان( بالدوالر األمريكي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

    )غير مراجعة( 2015يونيو  30

 االستثمارصناديق 
   

صندوق األسهم المؤسسية لدول حوض  –سي جي ام اف 

 1.577.586 5.277.863 3.700.277 المحيط الهادي )باستثناء اليابان( بالدوالر األمريكي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

صندوق  –سي جي ام اف تعمل شركة أس إي آي لالستثمارات المحدودة )أوربا( كمدير فرعي للصندوق وأميناَ لصندوق  

والذي يقوم بتعيين أكثر من مدير  األسهم المؤسسية لدول حوض المحيط الهادي )باستثناء اليابان( بالدوالر األمريكي

أكثر  ب الظروف السائدة للصندوق. يقوم كل مدير باختيارويخصص بعض النسب من موجودات الصندوق إليهم على حس

األوراق المالية لألسهم، بما في ذلك السندات  في من موجودات الصندوق ٪65يستثمر ماال يقل عن األوراق المالية مالئمة  و

 في مختلف الدول األسيوية.  ةواألوراق المالية القابلة للتحويل والمدرجة في أسواق الصرف المعروف

 إن الصناديق االستثمارية يمكن استردادها في أي وقت خالل األسبوع. 
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 المتاجرة، صافي دخل )خسارة(  - 5

 يونيو: 30ة أشهر المنتهية في تلفترة السفيما يلي ملخصا  بصافي الدخل  

 
2015 

 )غير مراجعة(
 أمريكيدوالر 

2016 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 

───────── ─────────  

 األرباح المحققة، صافي 8.278 59.350
غير المحق، صافي األرباح )الخسائر( الحركة في (57.963) 140.651  

───────── ─────────  
200.001 (49.685)  

═════════ ═════════  
 
  ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 6

 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق.  % 2قد تحمل رسوم اشتراك بواقع 

% سنويا  من إجمالي صافي الموجودات في كل تاريخ تقويم. إضافة إلى ذلك يقوم 1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع 

تقويم للوفاء  مالي صافي الموجودات في كل تاريخ% سنويا  من إج1مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى قدره 

 بالمصاريف األخرى للصندوق.

 6.719 دوالر أمريكي( واألتعاب األخرى وقدرها 45.092: 2015دوالر أمريكي ) 36.725تمثل اتعاب اإلدارة وقدرها 

من قبل مدير الصندوق  دوالر أمريكي( الظاهرة في قائمة العمليات، األتعاب المحملة 6.351: 2015دوالر أمريكي )

 للفترة المذكورة أعاله.

 إن البنك العربي الوطني )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق. 

 يونيو على الوحدات المملوكة التالية:  30يشتمل حساب مالكي الوحدات في  
 

2015 
 وحــــــدات

2016 
 وحــــــدات

 

───────── ─────────  

 مملوكة من قبل البنك 231.333 231.333
دارةمملوكة من قبل الصندوق تحت نفس اإل -       11.240  

───────── ─────────  
242.573 231.333  

═════════ ═════════  

 الوحدات في الصندوق. امتالكيمكن لموظفي الصندوق والبنك  

 
 آخر يوم للتقويم  - 7

 (.2015يونيو  28: 2015) 2016يونيو  29كان آخر يوم تقويم للفترة هو  


