
صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)

القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) 
وتقریر فحص المراجع المستقل 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 





صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

قائمة المركز المالي األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

الموجودات 
٤١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٢٨١٬١٠٠٥٤٬٣٧٥توزیعات أرباح مدینة
٧٬٤٧٧٬٧٢٩٥٬٨٨١٬٦٤٨نقدیة وشبھ نقدیة 

 ──────── ────────
١٣٤٬١٩٠٬٥٨٦١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢إجمالي الموجودات 

═════════ ════════
المطلوبات 

٥٦٥٬٣٨١٤٨٢٬٤٥٨أتعاب إدارة مستحقة 
١١٥٬٣١٤١٠٤٬٠٦٠مصاریف مستحقة الدفع 

 ──────── ────────
٦٨٠٬٦٩٥٥٨٦٬٥١٨إجمالي المطلوبات 

 ──────── ────────

حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات 
١٣٣٬٥٠٩٬٨٩١١١٣٬٠٥٦٬٣٠٤(إجمالي حقوق الملكیة) 

──────────────────
١٣٤٬١٩٠٬٥٨٦١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

══════════════════
٨٨٨٬٧٩٢٩٢٨٬٧٨٣وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 

══════════════════

١٥٠٫٢٢١٢١٫٧٣صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة
══════════════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاح 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 

الدخل 
عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  صافي ربح (خسارة) محقق 

الربح أو الخسارة 
٢١٦٬٤١٦(٦٬٢٨٠٬١٥١ (

صافي ربح غیر محقق عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  
)١٢٬٣٥٣٬٥٣٩(١٨٬٥٦٩٬٠٨٣أو الخسارة 

٢٬٠٥٤٬٠٠١٢٬٢٠١٬٨٨٣توزیعات أرباح 
───────── ────────

)١٠٬٣٦٨٬٠٧٢(٢٦٬٩٠٣٬٢٣٥الدخل /(الخسارة) إجمالي 
───────── ────────

المصاریف 
) ٨٢٩٬٥٦٠()١٬٠٦٠٬٨٦٢(٥أتعاب إدارة 

) ١١١٬٥٠٧()٢٣٤٬٨٧٨(٥مصاریف أخرى 
───────── ────────

) ٩٤١٬٠٦٧()١٬٢٩٥٬٧٤٠(إجمالي المصاریف 
───────── ────────

)١١٬٣٠٩٬١٣٩(٢٥٬٦٠٧٬٤٩٥(خسارة) الفترة /صافي دخل 

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

)١١٬٣٠٩٬١٣٩(٢٥٬٦٠٧٬٤٩٥إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة 
═════════ ════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات األولیة الموجزة (غیر مراجعة) قائمة التغیرات في حقوق 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

یونیو: ٣٠فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للفترة المنتھیة في 

٢٠٢١
الوحدات 

٢٠٢٠
وحدات

٩٢٨٬٧٨٣٩٧٨٬٨٧٦الوحدات في بدایة الفترة 
──────────────────

)٧٧٥()٤٠٬٠٣٥(وحدات مستردة خالل الفترة 
٤٤٨٥١وحدات مصدرة خالل الفترة 

──────────────────
٧٦)٣٩٬٩٩١(صافي التغیرات في الوحدات

──────────────────
٨٨٨٬٧٩٢٩٧٨٬٩٥٢الوحدات في نھایة الفترة 

══════════════════

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

١١٣٬٠٥٦٬٣٠٤١٠٩٬٨٧٥٬٩٧٨حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في بدایة الفترة 
────────────────

)١١٬٣٠٩٬١٣٩(٢٥٬٦٠٧٬٤٩٥إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل
────────────────

) ٨٤٬٤٨٩()٥٬١٥٩٬٨٠٩(وحدات مستردة خالل الفترة 
٥٬٩٠١٨٥٬١٣٩وحدات مصدرة خالل الفترة 

──────────────────
٦٥٠)٥٬١٥٣٬٩٠٨(صافي التغیرات في الوحدات 

──────────────────
١٣٣٬٥٠٩٬٨٩١٩٨٬٥٦٧٬٤٨٩حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في نھایة الفترة 

══════════════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

األنشطة التشغیلیة 
)١١٬٣٠٩٬١٣٩(٢٥٬٦٠٧٬٤٩٥صافي دخل (خسارة) الفترة 

صافي التدفقات النقدیة:الدخل (الخسارة) إلىالتعدیالت لتسویة صافي 
الحركة في األرباح غیر المحققة عن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

١٢٬٣٥٣٬٥٣٩)١٨٬٥٦٩٬٠٨٣(من خالل الربح أو الخسارة 
───────── ────────
٧٬٠٣٨٬٤١٢١٬٠٤٤٬٤٠٠

تعدیالت رأس المال العامل: 
)٨٬٤٧٧٬٨٦٠()١٥٥٬٨٧٥(زیادة في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

) ١٨٬٢٠٠()٢٢٦٬٧٢٥(زیادة في توزیعات أرباح مدینة 
) ٥٨٬٧٤٦(٩٤٬١٧٧نقص (زیادة) في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى

───────── ────────
)٧٬٥١٠٬٤٠٦(٦٬٧٤٩٬٩٨٩النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات 

───────── ────────
األنشطة التمویلیة 

٨٥٬١٣٩)٥٬١٥٩٬٨٠٩(سداد الوحدات المستردة 
) ٨٤٬٤٨٩(٥٬٩٠١متحصالت من الوحدات المباعة 

───────── ────────
٦٥٠)٥٬١٥٣٬٩٠٨((المستخدمة في) من األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة 

───────── ────────
)٧٬٥٠٩٬٧٥٦(١٬٥٩٦٬٠٨١صافي الزیادة (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة 

٥٬٨٨١٬٦٤٨٨٬٩٥٧٬٢٦٥النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 
───────── ────────

٧٬٤٧٧٬٧٢٩١٬٤٤٧٬٥٠٩نھایة الفترة النقدیة وشبھ النقدیة في  
═════════ ════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

عام-١
یتمثل الھدف االستثماري للصندوق  ) ھو صندوق استثماري غیر محدد المدة.”الصندوق“إن صندوق العربي لألسھم السعودیة (

١٣یخ تم تأسیس الصندوق بتار في االستثمار المتنوع في محفظة األسھم السعودیة بما في ذلك سوق المال وصنادیق المرابحة.
إن عنوان مدیر الصندوق ھو شركة العربي  ).”البنك“) من قبل البنك العربي الوطني (١٩٩٠مایو ٨ھـ (الموافق ١٤١١شوال 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٣١١، الریاض ٢٢٠٠٠٩الوطني لالستثمار، ص.ب.

لقرار ھیئة السوق المالیة رقم   ) الصادر  ٢٠٠٥یونیو  ٢٨ھـ (الموافق  ١٤٢٦األول  جمادى  ٢١وبتاریخ  ١-٨٣-٢٠٠٥طبقاً 
عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لھم، قام البنك بتحویل عملیات إدارة الموجودات 

ینایر  ١تبارا من  إلى شركة العربي الوطني لالستثمار ("مدیر الصندوق")، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اع
٢٠٠٨.

یتم دفع أتعاب خدمات الحفظ  قام الصندوق بتعیین شركة البالد لالستثمار ("أمین الحفظ") للعمل كأمین حفظ ومسجل للصندوق.
والمسجل من قبل الصندوق. 

مع المؤسسات األخرى  كما یمكن لمدیر الصندوق إبرام اتفاقیاتإن مدیر الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق.
لتقدیم الخدمات االستثماریة أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلداریة األخرى نیابة عن الصندوق.

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

تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة  ي)، الت ٢٠٠٦دیسمبر٢٤(الموافق  
ھـ ١٤٤٢/  ١٢/٧وتاریخ ٢٠٢١-٢٢-٢تم تعدیل الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم السعودیة اتباعھا.

المعدلة"). ("الالئحة ٢٠٢١/ ٢٤/٢الموافق 

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

) "التقریر المالي األولي" والمعتمد في المملكة ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (
العربیة السعودیة. 

األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ یجب  ال تشتمل القوائم المالیة  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

عدا الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة. فیما  
مبدأ  أساس  وعلى  المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  وكذلك  لھا،  العادلة  بالقیمة  تظھر  والتي  الخسارة  أو  الربح  خالل  من 

االستمراریة. 

یة للصندوق، وتم تقریب كافة المبالغ تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیف
ألقرب لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك. 

إن نتائج الفترة المالیة األولیة ال تشیر بالضرورة على الفترات المستقبلیة.

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٣

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

وغیر ساریة المفعول بعد.الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة 
لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق. ٢٠٢١یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بین البنوك بسعر فائدة  
الًیا تقریًبا من المخاطر.بدیل خ 



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
العربي الوطني لالستثمار) (مدار من قبل شركة  

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) ٢-٣

تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل بصورة مباشرة  وسیلة عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على  )أ(
باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما

تسمح بالتغییرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك لتغطیة المخاطر المخصصة وتوثیق التغطیة دون توقف أداة  ) ب(
التغطیة

تقدیم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند تخصیص أداة ذات أسعار  ) ج( 
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة  خالیة من المخاطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما.

العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. یعتزم الصندوق استخدام الوسائل للصندوق.

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٤
فیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
٢٠٢١یونیو ٣٠

المئویة   النسبة 
للقیمة السوقیة 

السوقیة القیمة التكلفة 

األرباح  
(الخسائر) غیر  

المحققة
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

القطاعات 
٣٥٬٢٨٦٬٧٥٤٥٦٬١٤٧٬٥٥٨٢٠٬٨٦٠٬٨٠٤٪ ٤٤٫٤٠البنوك 

١٨٬٧٩٩٬٣٥٩٢٧٬٢٤٥٬٤١٦٨٬٤٤٦٬٠٥٧٪ ٢١٫٥٥المواد األساسیة
١٠٬٣٦٦٬٩٥٣١١٬٥٩٧٬٧١٥١٬٢٣٠٬٧٦٢٪٩٫١٧الطاقة

٣٬٥٦٨٬٩٣٦٧٬١٥٥٬٧٥٠٣٬٥٨٦٬٨١٤٪٥٫٦٦االتصاالت
٥٬٩٢٠٬٤٢٥٦٬٨٣٦٬٠٥٠٩١٥٬٦٢٥٪٥٫٤١إنتاج األغذیة 

٢٬٢٧٠٬٢٠٢٥٬٨١٢٬٧٦٨٣٬٥٤٢٬٥٦٦٪٤٫٦٠الرعایة الصحیة 
٤٬٠٥٤٬٧٧٥٥٬٨٠٢٬٧٠٠١٬٧٤٧٬٩٢٥٪٤٫٥٩تجزئة السلع الكمالیة 

٣٬٥٨٩٬٨٠٦٣٬٦٠١٬٨٠٠١١٬٩٩٤٪٢٫٨٥التأمین 
١٬٥٠٦٬٨٥٦٢٬٢٣٢٬٠٠٠٧٢٥٬١٤٤٪١٫٧٧تجزئة األغذیة 

───────────────────────────────
٨٥٬٣٦٤٬٠٦٦١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧٤١٬٠٦٧٬٦٩١٪ ١٠٠٫٠٠

═══════════════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة 
للقیمة السوقیة 

القیمة السوقیة التكلفة 
(الخسائر)  األرباح

غیر المحققة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

القطاعات 
٣٦٬٣٧٠٬١٤٤٤٤٬٠٦٠٬٢٠٥٧٬٦٩٠٬٠٦١٪ ٤٠٫٩١البنوك 

٢٢٬٥٥١٬٩١٥٢٩٬٨٧٨٬٨٥٤٧٬٣٢٦٬٩٣٩٪ ٢٧٫٧٤المواد األساسیة
٧٬١٩٩٬٤٤٥٧٬٣٤٢٬٥٧٥١٤٣٬١٣٠٪ ٦٫٨٢الطاقة

٣٬٥٦٨٬٩٣٦٥٬٨٠٧٬٢٥٠٢٬٢٣٨٬٣١٤٪ ٥٫٣٩االتصاالت
٤٬٤٧٣٬٨٠٩٥٬٣٥٨٬٩٢٥٨٨٥٬١١٦٪ ٤٫٩٨تجزئة السلع الكمالیة 

٢٬٨٠٦٬٤١٤٥٬١٨٠٬٣٩٠٢٬٣٧٣٬٩٧٦٪ ٤٫٨١الرعایة الصحیة 
) ١١٢٬٦٧٤(٤٬٠١٩٬٢٧٤٣٬٩٠٦٬٦٠٠٪ ٣٫٦٣التجاریة والمھنیة الخدمات 

١٬٨٦٧٬٣٣٢٢٬٢٣٦٬٠٠٠٣٦٨٬٦٦٨٪ ٢٫٠٨إنتاج األغذیة 
١٬٥٠٦٬٨٥٦٢٬٢٣٢٬٠٠٠٧٢٥٬١٤٤٪ ٢٫٠٧تجزئة األغذیة 

٨٤٤٬٠٦٦١٬٧٠٤٬٠٠٠٨٥٩٬٩٣٤٪ ١٫٥٧التأمین 
───────────────────────────────

٨٥٬٢٠٨٬١٩١١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩٢٢٬٤٩٨٬٦٠٨٪ ١٠٠٫٠٠
═══════════════════════════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) -٤
فیما یلي حركة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

سعودي لایر 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

لایر سعودي 

١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩١٠١٬٤٣١٬٧٢٣القیمة العادلة كما في بدایة الفترة 
صافي مبیعات الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

)٨٬٦٩٤٬٢٧٦)٦٬١٢٤٬٢٧٦
خالل الربح أو صافي ربح (خسارة) محقق عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

) ٢١٦٬٤١٦(٦٬٢٨٠٬١٥١الخسارة 
بالقیمة العادلة من خالل الربح  صافي ربح (خسارة) غیر محقق عن موجودات مالیة

)١٢٬٣٥٣٬٥٣٩(١٨٬٥٦٩٬٠٨٣أو الخسارة 
───────── ────────

١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧٩٧٬٥٥٦٬٠٤٤القیمة العادلة كما في نھایة الفترة 
═════════ ════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

على المشتركین في الصندوق من قبل مدیر الصندوق عند االشتراك. ٪٢قد یتم تحمیل رسوم اشتراك تصل إلى 
سنویا، ویتم احتسابھا على أساس صافي قیمة الموجودات بتاریخ كل یوم تقویم.٪١٫٧٥یدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  

% سنویا یتم احتسابھا على أساس صافي قیمة  ١٫٠٠أقصى  أخرى بحدإضافة الى ذلك، یقوم مدیر الصندوق بتحمیل أتعاب  
الموجودات بتاریخ كل یوم تقویم للوفاء بالمصاریف األخرى للصندوق. 

عاب األخرى وقدرھا  لایر سعودي) واألت٨٢٩٬٥٦٠:  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠سعودي (لایر١٬٠٦٠٬٨٦٢تمثل أتعاب اإلدارة وقدرھا  
لایر سعودي) الظاھرة في قائمة الدخل الشامل، األتعاب المحملة من ١١١٬٥٠٧:  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠لایر سعودي (٢٣٤٬٨٧٨

قبل مدیر الصندوق خالل الفترة كما ھو مبین أعاله.
الفترة في قائمة المركز المالي. تم إظھار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدیر الصندوق في نھایة 

یونیو على الوحدات المملوكة على النحو التالي:٣٠یشتمل حساب مالكي الوحدات في 

٢٠٢١
الوحدات 

٢٠٢٠
الوحدات 

٦١٥٦١٥مملوكة من قبل موظفي البنك 
══════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٦

إن بقیاس استثماراتھ في األدوات المالیة، مثل أدوات حقوق الملكیة، بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.یقوم الصندوق 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم  

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد  یاس.بین متعاملین في السوق بتاریخ الق 
فائدة   األسواق  أكثر  في  الرئیسي،  السوق  وجود  عدم  حالة  في  أو  المطلوبات،  أو  للموجودات  الرئیسي  السوق  في  إما  تمت 

یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الصندوق.إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة  للموجودات والمطلوبات.
تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات  

وبافتراض أن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 
لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بتاریخ إعداد القوائم المالیة على أساس السعر المتداول لھا یتم تحدید القیمة العادلة

(سعر العرض للمراكز المدینة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكالیف المعامالت.
یقوم الصندوق بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. 



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
العربي الوطني لالستثمار) (مدار من قبل شركة  

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) -٦

الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن  لدى  
یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة،  من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.١المستوى  

مة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالیة االخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة  وتعتقد اإلدارة بأن القی
من التسلسل الھرمي لقیاس  ٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى  وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.

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

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

٢٠٢١یونیو  ٣٠یوضح الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة الخاصة بالصندوق كما في  
ال توجد أیة مطلوبات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة..٢٠٢٠دیسمبر ٣١و

قیاس القیمة العادلة باستخدام 

اإلجمالي 

األسعار المتداولة  
نشطة في أسواق 
) ١(المستوى 

المدخالت الھامة  
القابلة للمالحظة 

) ٢(المستوى 

المدخالت الھامة  
غیر القابلة  

للمالحظة 
) ٣(المستوى 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

العادلة من خالل الربح أو استثمارات بالقیمة 
- - ١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧الخسارة (مدرجة في تداول) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
- - ١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩الخسارة (مدرجة في تداول) 

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -٧

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

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

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
الموجودات 

١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧- ١٢٦٬٤٣١٬٧٥٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٧٬٤٧٧٬٧٢٩- ٧٬٤٧٧٬٧٢٩نقدیة وشبھ نقدیة 

٢٨١٬١٠٠- ٢٨١٬١٠٠توزیعات أرباح مدینة
────────────────── ────────

١٣٤٬١٩٠٬٥٨٦- ١٣٤٬١٩٠٬٥٨٦إجمالي الموجودات 
══════════════════ ════════

المطلوبات 
٥٦٥٬٣٨١- ٥٦٥٬٣٨١أتعاب إدارة مستحقة 

١١٥٬٣١٤- ١١٥٬٣١٤مصاریف مستحقة الدفع 
 ───────────────── ────────

٦٨٠٬٦٩٥- ٦٨٠٬٦٩٥إجمالي المطلوبات 
══════════════════ ════════



صندوق العربي لألسھم السعودیة 
العربي الوطني لالستثمار) (مدار من قبل شركة  

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة) -٧

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
──────── ──────────────────الموجودات

١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩- ١٠٧٬٧٠٦٬٧٩٩موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٥٬٨٨١٬٦٤٨- ٥٬٨٨١٬٦٤٨نقدیة وشبھ نقدیة 

٥٤٬٣٧٥- ٥٤٬٣٧٥توزیعات أرباح مدینة
────────────────── ────────

١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢- ١١٣٬٦٤٢٬٨٢٢إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات 
٤٨٢٬٤٥٨- ٤٨٢٬٤٥٨أتعاب إدارة مستحقة 

١٠٤٬٠٦٠- ١٠٤٬٠٦٠مصاریف مستحقة الدفع 
 ───────────────── ────────

٥٨٦٬٥١٨- ٥٨٦٬٥١٨إجمالي المطلوبات
═══════════════════════════

آخر یوم للتقویم -٨

).٢٠٢٠دیسمبر ٣٠: ٢٠٢٠(٢٠٢١یونیو ٣٠كان آخر یوم تقویم للفترة/ للسنة ھو  

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید -٩

") على أنھ جائحة اعتراًفا بانتشاره السریع ١٩-فیروس كورونا ("كوفید، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي  ٢٠٢٠خالل مارس  
وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة.في جمیع أنحاء العالم.

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

، قام  األعمالاالجتماعیة واالقتصادیة واستمراریة  األنشطةواستجابة 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. 

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

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

لیة األولیة الموجزة اعتماد القوائم الما -١٠

الموجزة   األولیة  القوائم المالیة  ھذه  اعتماد  قبل  تم  إدارة الصندوق من  أغسطس ١٢ھـ (الموافق  ١٤٤٣محرم٤بتاریخ  مجلس 
٢٠٢١ (.


