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 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2018يونيو  30كما في 

  

 ايضاح
 2018يونيو  30

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 2017 يناير 1

 لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── ───────── 

     الموجودات 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 142,213,375 108,819,793 117,291,680 7 الربح أو الخسارة
 3,131,178 1,056,542 994,490  نقدية وشبة نقدية

 110,875 89,000 -       توزيعات أرباح مدينة 
  ───────── ───────── ───────── 

  145,455,428 109,965,335 118,286,170  إجمالي الموجودات
 ───────── ──────── ─────── 

     المطلوبات
   578,804 513,224 565,596  مصاريف مستحقة الدفع 

───────── ──────── ─────── 
   578,804 513,224 565,596  إجمالي المطلوبات

───────── ──────── ─────── 

  
   

 الوحداتصافي الموجودات العائد لمالكي 
 

117,720,574 109,452,111 144,876,624 

  ═════════ ════════ ═══════ 

       الوحدات المصدرة
1,076,358 1,192,349 1,632,825   

═════════ ════════ ═══════ 
       صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

109.37 91.80   88.73 
  ═════════ ════════ ═══════ 
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 )غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 ايضاح 
2018 

 لاير سعودي
2017 

  لاير سعودي
──── ───────── ───────── 

    الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  دخلصافي 
 3.896.768 19.315.787 8 الخسارة

  3.095.041 2.270.743  توزيعات أرباح 
 ───────── ───────── 

  21,586,530 6,991,809   
───────── ───────── 

    المصاريف
 (1,149,307) (995,202) 9 أتعاب إدارة

  (31,894) (102,942) 9 أخرى مصاريف
 ───────── ───────── 

  (1,098,144) (1,181,201)  
 ───────── ───────── 

 5.810.608 20.488.386  صافي دخل الفترة 
    

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

   5,810,608 20,488,386  للفترة  إجمالي الدخل الشامل
═════════ ═════════ 
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     العائدة لمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة( الموجوداتقائمة التغيرات في صافي 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

2018 
 لاير سعودي

2017 
 لاير سعودي

 

  
───────── ─────────       

  144,876,624 109,452,111  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة
  

──────── ────────  

     إجمالي الدخل الشامل 
  

20,488,386 5,810,608  

  ──────── ────────  االشتراكات واالستردادات من قبل مالكي الوحدات:

     إصدار وحدات خالل الفترة

  206,870 1,888,216  استرداد وحدات خالل الفترة
  

(14,108,139) (6,857,730)  
  ──────── ────────  الوحدات فيصافي التغير 

  
(12,219,923) (6,650,860)  

  ──────── ────────  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
  

117,720,574 144,036,372  
  

════════ ════════  
  معامالت الوحدات 

 يونيو:  30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   

  2018 
 وحـــدات

2017 
   وحـــدات

───────── ───────── 

 1,632,825 1,192,349  الوحدات في بداية الفترة
  

──────── ──────── 

 2,421 17,373  وحدات مصدرة خالل الفترة

 (79,033) (133,364)  وحدات مستردة خالل الفترة 
  

──────── ──────── 

 (76,612) (115,991)  في الوحدات التغيرصافي 
  

──────── ──────── 

 1,556,213 1,076,358  الوحدات في نهاية الفترة
  

════════ ════════ 
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 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2018 
 لاير سعودي

2017 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 5,810,608 20,488,386 صافي دخل الفترة  

   

   :النقديةلتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات تعديالت 

)أرباح( خسائر غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 (1,326,081) (17,202,344) خالل الربح أو الخسارة
 ──────── ──────── 

 3,286,042 4,484,527 

   :رأس المال العاملالتغيرات في 

 353,314 8,730,457 ارةوالخساستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص في 

 (142,455) 89,000 آخرونمدينون النقص )الزيادة( في 

 (10,553) 52,372 مصاريف مستحقةالزيادة )النقص( في 

 ──────── ──────── النقدية من النشاطات التشغيليةالتدفقات صافي 
 

12,157,871 4,684,833 

 ──────── ──────── النشاطات التمويليةالتدفقات النقدية من 

 206,870 1,888,216 إصدار وحدات خالل الفترة 

 (6,857,730) (14,108,139) استرداد وحدات خالل الفترة 
 

──────── ─────── 

 (6,650,860) (12,219,923) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
 

──────── ──────── 

 (1,966,027) (62,052)  النقديةالنقدية وشبه  النقص فيصافي 

   

 3,131,178 1,056,542 في بداية الفترة النقدية وشبه النقدية

 ──────── ──────── 

 1.165.151 994.490 في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية

 ═════════ ═════════ 
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 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30
 

 عـــام - 1

استثماري غير محدد المدة، يتمثل الهدف االستثماري للصندوق  هو صندوق”( الصندوق)“صندوق العربي لألسهم السعودية  

في االستثمار المتنوع في محفظة األسهم السعودية بما في ذلك سوق المال وصناديق المرابحة. تم تأسيس الصندوق بتاريخ 

 ”(.البنك)“( من قبل البنك العربي الوطني 1990مايو  8هـ )الموافق 1410شوال  13

( الصادر 2005يونيو  28هـ )الموافق  1426جمادى األول  21وبتاريخ  1-83-2005هيئة السوق المالية رقم طبقاً لقرار  

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

يناير  1وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من  ،”(مدير الصندوق)“إلى شركة العربي الوطني لالستثمار 

2008. 

 اللوائح النظامية   - 2

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

( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6(، كما يخضع اعتباراً من 2006ديسمبر24)الموافق 

( والتي تنص على األمور 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة اتباعها.

 

 أسس االعداد - 3

ً لمعيار المحاسبة الدولي )            ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

العربية السعودية. كما إن هذه هي أول قوائم مالية أولية موحدة موجزة للصندوق معدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

ة التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية لجزء الفتر

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 ير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.( "تطبيق المعاي1المالي )

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المراد إعدادها 

ربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع

 .2018ديسمبر  31السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي سيتم إصدارها للسنة المنتهية في 

لدولية ا( للحصول على المعلومات حول كيفية تأثر القوائم المالية للصندوق عند اتباع المعايير 12يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 للتقرير المالي.

 فيما عدا االستثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة منتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية. 

 خالل الربح أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة باستخدام األساس االكتواري للمحاسبة ومفهوم مبدأ االستمرارية.

م يرد ، ما لدوالر أمريكي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب بالدوالر األمريكييتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة 

 خالف ذلك. 

 .  للصندوق بالضرورة مؤشرا للفترات المستقبلية ليستإن نتائج الفترة األولية 
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 تتمة  - الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2018يونيو  30
 
  السياسات المحاسبية الهامة - 4

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة: 

 األدوات المالية  4-1

إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات  بالصندوقيعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص 
 بتصنيف موجوداته المالية كما يلي:  الصندوققوم يالنقدية. 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو 

 .الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 الشامل األولية الموجزة.ة إما من خالل قائمة الدخل يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادل

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي من المتوقع أن تنتج عنها  األخرى وااليرادات المستحقةإن الذمم المدينة 
 تدفقات نقدية تمثل سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 ندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.يقوم الص

 
 القياس األولي  

تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، باإلضافة الى تكاليف المعامالت كما في حالة الموجودات المالية  

المعامالت الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  تقيد. الربح أو الخسارةمن خالل  العادلةغير المدرجة قيمتها 

 .الشامليتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و الربح أو الخسارةمن خالل 

 القياس الالحق 

 أدوات الدين

 ق ألدوات الدين الخاصة بها. بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالح الصندوققوم ي

 التكلفة المطفأة

إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية سداد أصل المبلغ 

والتي يتم  أدوات الدين والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في

ند ، وذلك عاألولية الموجزة الشامل قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر في قائمة الدخل

التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل 

 الفعلي.  العائدباستخدام طريقة معدل 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

وجودات الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية للمإن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

ات في . ويتم إثبات التغيراألولية الموجزةسداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

في القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح  القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض

، . وعند التوقف عن اثبات األصل المالياألولية الموجزة الشامل وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل

ئمة الدخل افإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى ق

، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات األولية الموجزةالشامل 

الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن  العائدالمالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل 

 اإليرادات/ المصاريف األخرى. 

 الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل 

ً بالتكلفة المطفأة أو قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   إن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقا

دين االستثمار في أدوات الاآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن 

وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر،  الشامل األولية الموجزة والتي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 في الفترة التي تنشأ فيها. األولية الموجزة يتم إثباتها وإظهارها بالصافي في قائمة الدخلو

 أدوات حقوق الملكية

مارات التغيرات في القيمة العادلة لهذه االستث ويتم إظهاربقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة،  الصندوققوم ي 

 . األولية الموجزةفي قائمة الدخل الشامل 
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 4

 تتمة -األدوات المالية  4-1

 التوقف عن اإلثبات

 عند:  أو جزء من أصل ماليما يتم التوقف عن إثبات أصل مالي 

  انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
  بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  الصندوققيام

 آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات" فورية" وإذا ما:

 قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري، أو  )أ(   

يل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنه قام بتحويل لم يقم الصندوق بالتحو )ب( 
 السيطرة على األصل.

  
مالية ليتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات ا

المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل بأخرى من نفس الجهة 
  .كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة

 مقاصة األدوات المالية 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وذلك فقط عند وجود حق  

نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق 

 احد. الموجودات وتسديد المطلوبات في آن و

 االنخفاض في القيمة
يقوم الصندوق، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من  

وقعة تموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان الم
شهًرا تمثل ذلك  12شهًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12على مدى 

الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها 
اريخ إعداد التقرير المالي. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنه سيتم تحديد شهًرا بعد ت 12في غضون 

لطريقة بتطبيق ا الصندوققوم يالمخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. وفيما يتعلق بالذمم المدينة، 
 ى العمر منذ اإلثبات األولي للذمم المدينة. المبسطة، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مد

 النقدية وشبه النقدية 4-2

دى البنوك الودائع قصيرة األجل لوتشتمل النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة على النقد في الصندوق  

ية ثالثة أشهر صلأفترات استحقاق  مع تغيرات في القيمةهامة من الوالقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وتخضع لمخاطر 

 أو أقل. 

مقيد ال ال الربح إن االستثمارات قصيرة األجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالتزامات النقدية قصيرة األجل وحسابات هامش 

 تعتبر كـ "نقدية وشبه نقدية:".

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو مبين أعاله،  

 الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة عندما ينطبق ذلك بعد خصم

 الوحدات القابلة لالسترداد 4-3

 ملكية عند: تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق 

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  -

 تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى.  -

عة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوق -

أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات  ةعلى أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت

 للصندوق على مدى عمر األداة المالية.  ةوغير المثبت ةالمثبت
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2018يونيو  30
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 تتمة - الوحدات القابلة لالسترداد 4-3

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات  -

 األدوات المالية األخرى. 

عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في  -

 افي موجودات الصندوق. حصة تناسبية في ص

باإلضافة إلى األسهم القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية  

 أخرى أو عقد يشتمل على: 

 ةمثبتت الإجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودا -

 للصندوق. ةوغير المثبت ةأو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت

 األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي لألسهم القابلة لالسترداد.  -

اد عن امتالك القابلة لالسترديقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف األسهم القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف األسهم  

كافة الخصائص، أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة 

تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، وذلك مع فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة 

المثبتة في حقوق الملكية. وفي حالة امتالك األسهم القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كأدوات 

حقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة 

 التصنيف. 

 ملية إصدار وشراء وإلغاء األسهم القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. يتم المحاسبة عن ع 

ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية  

 الخاصة بالصندوق. 

 

 توزيعات األرباح   4-4

يتم اثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق  

اتها بالمالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إث

اريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة عادة بت

 من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة. 
 
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة ال 4-5

صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  يتم إثبات 

ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة  التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقتناة

 من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح. 

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير  

قة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر المحق

المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط 

ك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المرجح. وتمثل تل

باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات )المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات 

 . (لقاء تلك األدوات المالية
 

 صاريف األخرى األتعاب والم 4-6

 يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.  
 

 الزكاة وضريبة الدخل   4-7

 الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية.  
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2018يونيو  30
 
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 

 ترجمة العمالت األجنبية  4-8
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السادة بتواريخ إجراء تلك المعامالت.  

 ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن عملية التحويل في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.  

قدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الن 
 القوائم المالية. 

يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة كصافي خسائر تحويل عمالت  
األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها  أجنبية، وذلك فيما عدا تلك الناتجة عن

 كبند من صافي الربح من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 
 استخدام األحكام والتقديرات  - 5

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض األحكام واالفتراضات يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة   وفقا
ً من اإلدارة ممارسة  والتقديرات المحاسبية التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها. كما يتطلب أيضا

ار وذلك فتراضات والتقديرات باستمراألحكام في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. ويتم تقويم تلك األحكام واال
بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على االستشارات المهنية والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية 

ت الالتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم اثبات التعدي
على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الرئيسية التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها 

 األحكام:

 قياس القيمة العادلة  
يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات األخرى المرتبطة  

بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع 
مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس  موجودات ما أو سداده عند تحويل

القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، 
للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة 

يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين 
 صادية. في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقت

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن  
طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل 

 وبأقصى حد. 

لعادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول يتم تحديد القيمة ا 
 لها )سعر العرض للمراكز المدنية وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. 

وق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في س 
ً لشروط  ً للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقا مالئمة وفقا

المماثلة( وطريقة الدخل )أي  التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى
 تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.

العادلة  ةيقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة. تم اإلفصاح عن القيم 
 (.10لهذه األدوات المالية في اإليضاح )

 مبدأ االستمرارية
ً لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

 لك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالتالصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذ
ً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد  عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

 القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6
من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. هناك العديد  

وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، 
 عند سريانها.
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 ( ة)تتم الموجزة األولية الماليةإيضاحات حول القوائم 
 2018يونيو  30

 
 اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة - 7

 تتكون االستثمارات من القطاعات التالية التي تتعرض للمخاطر كما بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة: 

 2018يونيو  30 

النسبة المئوية  

 القيمة السوقية التكلفة %

)الخسائر( األرباح 

 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي السوقية للقيمة 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 
     

  صناديق االستثمار
   

 12,361,388 51,622,577 39,261,189 %44 بنوك ومؤسسات مالية
 11,101,051 37,813,300 26,712,249 %32 معدات رعاية صحية

 1,580,115 9,150,120 7,570,005 %8 تجزئة
 803,479 6,815,600 6,012,121 %6 تأمين

 1,563,212 4,498,488 2,935,276 %4 خدمات اتصاالت
 80,346 4,279,395 4,199,049 %4 أطعمة ومشروبات
 83,135 1,757,700 1,674,565 %1 بضاعة رأسمالية

 (202,546) 1,354,500 1,557,046 %1 تطوير عقاريإدارة و
 ─────── ───────── ───────── ───────── 

 100% 89,921,500 117,291,681 27,370,180 
 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

 2017ديسمبر  31 

 
 القيمة السوقية التكلفة النسبة المئوية %

)الخسائر( األرباح 

 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي السوقية للقيمة 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 

  صناديق االستثمار
   

  2,501,522  35,979,472  33,477,950  %33.06 بنوك ومؤسسات مالية
  5,214,589  32,712,246  27,497,657  %30.06 مواد
  1,232,473  9,784,600  8,552,127  %8.99 تأمين

 ( 415,905)  7,563,460  7,979,365  %6.95 تطوير عقاريإدارة و
  702,306  5,252,000  4,549,694  %4.83 معدات رعاية صحية

 ( 148,091)  5,030,310  5,178,401  %4.62 أطعمة ومشروبات
  559,152  4,377,360 3,818,208 %4.02 تجزئة

  520,449  3,455,725  2,935,276  %3.18 اتصاالتخدمات 
 ( 42,194)  2,663,920  2,706,114  %2.45 خدمات المستهلك

  43,534  2,000,700  1,957,166  %1.84 منافع عامة
 ────── ───────── ───────── ───────── 
 100% 98,651,958 108,819,793 10,167,835 
 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  



 صندوق العربي لألسهم السعودية

12 

 )تتمة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30
 
 تتمة -اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  - 7

 2017يناير  1 

 

 القيمة السوقية التكلفة النسبة المئوية %

األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي السوقية للقيمة 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 

     استثمارات األسهم
 (1.777.979) 44.995.860 46.773.839 %31.64 بنوك وخدمات مالية 

 4.823.818 27.308.376 22.484.558 %19.20 صناعات بتروكيماوية
 754.438 12.351.578 11.597.140 %8.69 تجزئة

 2.447.745 10.627.154 8.179.409 %7.47 تطوير عقاري
 1.731.015 9.956.654 8.225.639 %7.00 نقل

 728.076 8.432.760 7.704.684 %5.93 زراعة وصناعات غذائية
 1.394.444 6.942.345 5.547.901 %4.88 تأمين

 670.141 5.903.520 5.233.379 %4.15 استثمار صناعي
 (6.965) 5.178.030 5.184.995 %3.64 فنادق وسياحة

 987.311 5.029.688 4.042.377 %3.54 إتصاالت وتقنية معلومات
 497.080 3.730.020 3.232.940 %2.62 طاقة ومنافع عامة 

          (396.878) 1.757.390 2.154.268 %1.24 أسمنت

 100.00% 130.361.129 142.213.375 11.852.246          

 
 من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي األرباح  - 8

 :2018يونيو  30ة أشهر المنتهية في تالمتاجرة لفترة الس)خسارة( دخل فيما يلي ملخصاً بصافي  
  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

2017 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 

───────── ─────────  
 األرباح المحققة 2,113,443 2,570,687
 غير المحققة)الخسائر( األرباح  17,202,344 1,326,081

─────── ───────  
3.896.768 19.315.787  

═══════ ═══════  
 
 ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 9

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق.   %2 بواقعرسوم اشتراك  تحملقد 

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

ً من إجمالي صافي ال %1.00مدير الصندوق بتحميل أتعاب أخرى بحد أقصى قدره  موجودات في كل تاريخ تقويم سنويا

 للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.

واألتعاب األخرى لاير سعودي(  1,149,307: 2017يونيو  30لاير سعودي ) 995,202تمثل اتعاب اإلدارة وقدرها 

محملة الظاهرة في قائمة العمليات، األتعاب اللاير سعودي(  31.894: 2017يونيو  30لاير سعودي ) 102,942وقدرها 

 من قبل مدير الصندوق للفترة المذكورة أعاله.

يتم إجراء المعامالت التجارية في سوق األسهم السعودية )تداول( من خالل مدير الصندوق. كما يعمل مدير الصندوق أميناً 

 الستثمارات الصندوق. 

 
 معه الصندوق.إن البنك العربي الوطني )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل  
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 )تتمة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30
 
 تتمة -المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 9

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

 أطراف ذات عالقة  2018يونيو  30  2017 يونيو 30
   وحدات وحدات

       

 مقتناه من قبل البنك   -       313.192
 مقتناه من قبل صناديق أخرى وبنفس اإلدارة   -       14.608

─────── ───────   
327.800       -   

═══════ ═══════   
 

 ذات عالقة تتبع للعمليات المذكورة أعاله  المبالغ المستحقة من و إلى الجهات 2017و 2018و 30يونيو  30كما في  

    

 أطراف ذات عالقة طبيعة العملية 2018يونيو  30  2017 ديسمبر 31
        

    
 مدير الصندوق لمدير الصندوق مستحق 565,596 513,224

═══════ ═══════   
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموجزة ضمن تصنف كافة الموجودات 
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة 

 ككل:

  لة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: األسعار المتداولة )غير المعد1المستوى 

  ة قابلة للمالحظة بصورة مباشر –الهامة لقياس القيمة العادلة  –: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى

 أو غير مباشرة. 

  قابلة للمالحظة.غير  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى 

 إن تقييم أهمية مدخالت معينة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.

ديسمبر  31و  2018يونيو  30يوضح الجدول أدناه التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات الصندوق كما في 
ة لكافة الموجودات والمطلوبات األخرى مقاربة للقيمة العادلة بما في ذلك النقدية إن القيمة الدفتري: 2017يناير  1و  2017

 وشبه النقدية والدائنون اآلخرون.
 

  2018يونيو  30 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من 

      -      -  117,291,680  خالل الربح أو الخسارة 

 

117,291,680 

 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 117,291,680      -      -  117,291,680  اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 
  2017ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من 

 108,819,793      -      -  108,819,793 خالل الربح أو الخسارة 

 ─────────  ────────  ────────  ──────── 

 108,819,793      -      -  108,819,793 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 
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 )تتمة( الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30
 

  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية -10
  2017يناير  1 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من 

 142,213,375      -      -  142,213,375 خالل الربح أو الخسارة 

 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 142,213,375      -      -  142,213,375 اإلجمالي

 ════════  ════════  ════════  ════════ 

 

 والمطلوبات للموجوداتتحليل االستحقاقات  -11

 يوضح الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات طبقاً هو متوقع استردادها أو سدادها على التوالي:  

 شهر 12خالل  2018يونيو  30كما في 
 لاير سعودي

 شهر 12بعد 
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارات 
 117.291.680 -       117.291.680 أو الخسارة 

 994.490 -       994.490 النقدية وشبه النقدية 
 ───────── ───────── ───────── 

  118.286.170 -       118.286.170 إجمالي الموجودات
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
  565.596 -       565.596 مصاريف مستحقة الدفع 

───────── ───────── ───────── 

 565.596 -       565.596 إجمالي المطلوبات
       

   
 شهر 12خالل  2017ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي
 شهر 12بعد 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 

بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 
 108.819.793 -       108.819.793 الربح أو الخسارة 

 1.056.542 -       1.056.542 النقدية وشبه النقدية 

 89.000 -       89.000  توزيعات أرباح مدينة 
 ───────── ───────── ───────── 

  109.965.335 -       109.965.335 إجمالي الموجودات
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
  513.224 -       513.224 مصاريف مستحقة الدفع 

───────── ───────── ───────── 

 513.224 -       513.224 إجمالي المطلوبات
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 )تتمة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30

 

 تتمة - وااللتزامات للموجوداتتحليل االستحقاقات  -11

 
 شهر 12خالل  2017 يناير 1كما في 

 لاير سعودي
 شهر 12بعد 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 

بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 
 3.131.178 -       3.131.178 الربح أو الخسارة 

 142.213.375 -       142.213.375 النقدية وشبه النقدية 

 110.875 -       110.875 توزيعات أرباح مدينة  
 ───────── ───────── ───────── 

  145.455.428 -       145.455.428 إجمالي الموجودات
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
  578.804 -       578.804 مصاريف مستحقة الدفع 

───────── ───────── ───────── 

 578.804 -       578.804 إجمالي المطلوبات
       

 
 اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة - 12

 

، 2017ديسمبر  31بإعداد ونشر قوائمه المالية المراجعة خالل كافة الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في  الصندوققام 
َ للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية  وفقا

، 3لصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"(. كما هو مبين في اإليضاح )"المعايير المحاسبية المتعارف عليها ا
معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  للصندوقفإن هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي أول قوائم مالية 

 .المملكة العربية السعودية

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلعداد قوائمه المالية األولية  بتطبيق المعايير الصندوقعليه، قام 
، وكذلك لعرض بيانات فترة المقارنة ذات العالقة. وتماشيا مع متطلبات المعيار 2018يناير  1الموجزة للفترة التي تبدأ في 
فإن الرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي للصندوق عربية السعودية، ( المعتمد في المملكة ال1الدولي للتقرير المالي رقم )

لتعكس التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  2017يناير  1 تم إعدادها كما في
يل األثر على بتحل الصندوقن القانونيين. قام من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الستة وكذلك  2017ديسمبر  31و 2017يناير  1قائمة المركز المالي كما في 
عند التحول من المعايير المحاسبية المتعارف  . ال يوجد تعديالت جوهرية تم تحديدها2017يونيو  30أشهر المنتهية في 

عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
 السعودية.

ً ل/ لم يتم عمل تسويات  نظراً لعدم وجود أثر جوهري  للمعايير المحاسبية المتعارف قائمة المركز المالي والدخل الشامل وفقا
عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

 السعودية.
 

  أخر يوم للتقويم  - 13
 

 (.2017ديسمبر  31: 2017) 2018يونيو  27كان آخر يوم تقويم للفترة هو  
 


