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 األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة المركز المالي
 2019 يونيو 30كما في 

 
 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 إيضاح 
 بالدوالر بالدوالر ─── 

 ───────── ─────────  الموجودات

 1,548,860 564,413  نقدية وشبه نقدية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

 11,815,503 12,658,645 4  الخسارة
 1,489 750  توزيعات أرباح مدينة

  ───────── ───────── 

 13,365,852 13,223,808  إجمالي الموجودات
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 40,590 36,827  ودائنون اخرون مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── 

 40,590 36,827  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 

    
العائد لمالكي الوحدات القابلة  صافي الموجودات

 13,325,262 13,186,981  )إجمالي حقوق الملكية(
    

 13,365,852 13,223,808  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

    
 966,574 838,518  الوحدات المصدرة 

  ═════════ ═════════ 

    
 13.79 15.73  وحدة الموجودات العائد لكل قيمة صافي 

  ═════════ ═════════ 
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 الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة الدخل 
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 ايضاح
2019 
 بالدوالر

2018 
 بالدوالر

        

     االستثمار دخل

من خالل  بالقيمة العادلةمن استثمارات مدرجة أرباح صافي 

 1,229,759 1,705,026 5  الربح أو الخسارة

 466,566 381,685    دخل توزيعات أرباح 

  ───────── ───────── 

  2,086,711 1,696,325 

  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (149,414) (136,971) 8 أتعاب إدارة 

 (87,127) (66,220) 7 مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

  (203,191) (236,541) 

  ───────── ───────── 

 1,459,784 1,883,520  الفترة ربح

    

 -       -        للفترةالدخل الشامل اآلخر 

  ───────── ───────── 

 1,459,784 1,883,520  للفترة إجمالي الدخل الشامل

  ═════════ ═════════ 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 2019 

 بالدوالر
2018 
      بالدوالر

   

 14,940,694 13,325,262 العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة )حقوق الملكية( صافي الموجودات 
     

 1,883,520 للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
1,459,784      

   :الوحدات من قبل مالكيمساهمات واستردادات 

      (1,796,135) (2,021,801) سترداد وحدات خالل الفترةا

      (1,796,135) (2,021,801) الوحداتالتغير في صافي 

 نهايةالعائد لمالكي الوحدات في )حقوق الملكية( صافي الموجودات 

      14,604,343 13,186,981 الفترة 
 

  

  معامالت الوحدات 

 يونيو:  30المنتهية في  لستة أشهرفترة الفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

    2019 
 وحـــدات   

   2018 
      وحـــدات  

   

   1.142.201 966,574 الوحدات في بداية الفترة
     

   

      (127.809) (128,056) وحدات مستردة خالل الفترة 

      (127.809) (128,056) الوحداتصافي التغير في 

      1.014.392 838,518 نهاية الفترةالوحدات في 

 
  



 صندوق الفرص العربية

 .األولية الموجزة الماليةجزءاً من هذه القوائم  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 

2019 
 بالدوالر

2018 
       بالدوالر

    

    التشغيليةالنشاطات التدفقات النقدية من 
 1.459.784 1,883,520  الفترة ربح

    

    :يةالنقدالتدفقات صافي ربح الفترة إلى لتسوية تعديالت ال
بالقيمة العادلة من عن استثمارات مدرجة أرباح غير محققة 

 (435.180) (742,891)  خالل الربح أو الخسارة
 

     

  1,140,629 1.024.604 

    العامل:تسويات رأس المال 
 1,149,103  (100,251)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (13,068) 739  أرباح مستحقة 
       18,843 (3,763)  أخرى  مستحقة ومصاريفأتعاب إدارة 

        2,179,482  1,037,354  النقدية من النشاطات التشغيليةالتدفقات صافي 

    النشاطات التمويليةالتدفقات النقدية من 
       (1,796,135) (2,021,801)  قيمة الوحدات المستردة

       (1,796,135) (2,021,801)  النقدية المستخدمة في النشاطات التمويليةالتدفقات 

  383,347  (984,447)  النقدية وشبة النقدية  الزيادة فيصافي 

    

        816,245  1,548,860  وشبة النقدية في بداية الفترةالنقدية 

        1,199,592 564,413  النقدية وشبة النقدية في نهاية الفترة
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 عــام -1

 
شركة عوده بين  يةاتفاقأنشئ بموجب ، ةمحدد المدغير  استثمار( هو صندوق "الصندوق") الفرص العربيةصندوق 

وذلك يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال  .("مالكي الوحدات") والمستثمرين فيه( "مدير الصندوق") كابيتال
أسواق األسهم النظامية في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وادوات الدين المتداولة للشركات في باالستثمار 

 وجهات االصدار السيادية في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية. 
 

، وبدأ السوق الماليةهيئة بموجب موافقة ( 2007أغسطس  29)الموافق هـ 1428شعبان  16صندوق في التم تأسيس 
 .2007سبتمبر  8عملياته في 

 
 

 اللوائح النظامية -2

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

لالئحة صناديق االستثمار ( 2018نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6واعتباراً من ( 2006ديسمبر  24)الموافق 

( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16بتاريخ الصادرة من قبل هيئة السوق المالية )الالئحة المعدلة(  ةالجديد

  .العربية السعوديةالصناديق االستثمارية العاملة في المملكة المتطلبات المتعلقة بكافة والتي تنص على 

 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية اإلعدادبيان  - 3

 بيان اإلعداد    3-1

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
 العربية السعودية. 

 
على جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبناًء  يال تحتو القوائم المالية األولية الموجزةأن هذه 

 .2018ديسمبر  31على ذلك يجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية المنتهية في 

ة العادلة من تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيم
 .ومبدأ االستمرارية خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي

جميع األرقام  ، الذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق.بالدوالر األمريكي موجزةالولية األمالية القوائم تم عرض هذه ال
 ال في الحاالت المذكورة خالف ذلك.إ دوالر أمريكيتظهر ألقرب 

  

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت 3-2

أن السياسات المحاسبة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تعتبر ثابته مع المعايير المتبعة في إعداد القوائم 

. هنالك معايير وإصدارات وتعديالت جديدة طبقت للمرة 2018ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنهية في 

 أي تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  ، ولكن ال يوجد لها2019األولى في 

الية األولية الموجزة تاريخ إصدار القوائم المحتى  ،هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد 

صندوق. ويعتزم الصندوق لالقوائم المالية لإدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على مجلس عتقد يللصندوق. و

 إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.
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 العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة المدرجة  االستثمارات - 4
 

 :فيما يلي ملخص لتكوين االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

2019يونيو  30  2018ديسمبر  31   
 القيمة السوقية النسبة المئوية القيمة السوقية النسبة المئوية 

 دوالر أمريكي للقيمة السوقية دوالر أمريكي للقيمة السوقية القطاعات 
          

     

 6,098,345 %51   7,128,640 %56 البنوك
 1,246,158 %11   1,755,970 %15 كيماويات 

 917,428 %8     1,265,168 %10 الجملة والتجزئةقطاع 
 509,301 %4     948,298 %7 الشحن والنقل

 734,907 %6     864,286 %7 اتصاالت
 226,481 %2     550,926 %4 سلع استهالكية 

 111,075 %1     145,357 %1 معدات زيوت وخدمات  
 692,466 %6     - - رعاية صحية  

 832,046 %7     - - إنشاء وتطوير العقارات 

 260,494 %2     - - سفر وترفيه 
 186,802 %2     - - الصناعة 

         

 11,815,503 %100 12,658,645 %100 اإلجمالي
         

 

 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات صافي األرباح من  - 5

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      2019 
 دوالر أمريكي

    2018 
 دوالر أمريكي

 ───────── ───────── 
 794,579 962,135 أرباح محققة

 435,180 742,891 محققة غيرأرباح 
 ───────── ───────── 

 1,229,759 1,705,026 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -6

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

 العادلة ككل:

 تداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: األسعار الم 1المستوى  •

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

 مباشرة أو غير مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة. –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.
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -6

 

وات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لها بتاريخ إعداد القوائم المالية بناًء على التسلسل الهرمي يبين الجدول أدناه األد
 لمستويات القيمة العادلة: 

 2019يونيو  30 

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

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

 12,658,645  -  -  12,658,645  من خالل الربح أو الخسارة
 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 

 12,658,645  -  -  12,658,645 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 
 2018ديسمبر  31 

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

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

 11,815,503  -  -  11,815,503  من خالل الربح أو الخسارة
 ─────────  ────────  ────────  ───────── 

 11,815,503  -  -  11,815,503 اإلجمالي
 ═════════  ════════  ════════  ═════════ 

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين 
بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك 

 لالقيمة العادلة ككل( وتقدير التحويالت التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات. وخال
لية المقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح الفترة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات الما

 أو الخسارة.

بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة، بما في ذلك، النقدية و

 .والمدينون ودفعات مقدمة، والمصاريف مستحقة الدفعوشبه النقدية 

 

 المصاريف األخرى  -7
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
    2019    2018 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ───────── ───────── 

 14,877 14,877 رسوم إدارية 

 14,877 14,877 أتعاب حفظ 

 21,560 13,260 تكلفة تعامل

 10,767 9,330 ضريبة القيمة المضافة

 5,951 5,951 أتعاب مراجعة 

 2,699 1,822 الهيئة االستشارية مكافأة

 992 1,653 رسوم نظامية

 15,404 4,450 أخرى

 ───────── ───────── 
 66,220 87.127 
 ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 8

 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى 

من يم وبتاريخ آخر يوم تقلموجودات قيمة امن الصافي  %2بواقع أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي يدفع الصندوق 

  المعنيالشهر 

، في حين تم االفصاح عن األتعاب اإلدارية الدخل الشامل األولية الموجزةتم االفصاح عن مصاريف أتعاب االدارة في قائمة 

. تم االفصاح عن أتعاب األولية الموجزة ( حول القوائم المالية7في االيضاح ) ةيستشارالهيئة االومكافأة وأتعاب الحفظ 

بلغت أتعاب الحفظ  2019يونيو  30كما في  .األولية الموجزة االدارة المستحقة واألتعاب اإلدارية في قائمة المركز المالي

 دوالر أمريكي(. 22,841: 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي ) 21,713واألتعاب اإلدارية المستحقة لمدير الصندوق بـ 

 الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة

 624,524 :2018 ديسمبر 31وحدة ) 582,277 على 2019 يونيو  30كما في الوحدات حساب مالكي كما يتضمن 

 مملوكة من قبل جهة منتسبة لمدير الصندوق. وحدة(

 الموجودات والمطلوبات  استحقاق تواريختحليل  -9

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2019يونيو  30كما في 
       

    الموجودات

 564,413     -       564,413 نقدية وشبة نقدية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 12,658,645     -       12,658,645 الربح أو الخسارة
 750     -       750 دينةتوزيعات أرباح م

       

 13,223,808     -       13,223,808 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 36,827     -       36,827 مصاريف مستحقة 
       

 36,827     -       36,827 إجمالي المطلوبات 
       
    

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  2018ديسمبر  31كما في 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
       

    الموجودات 

 1,548,860     -       1,548,860 نقدية وشبة نقدية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 11,815,503     -       11,815,503 الربح أو الخسارة
 1,489  1,489 مدينون اخرون

       

 13,365,852     -       13,365,852 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات
 40,590     -       40,590 مصاريف مستحقة 

       

 40,590     -       40,590 إجمالي المطلوبات 
       

  لتقويم ا فترة -10
 (.2018 ديسمبر 31: 2018) 2019يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو  

 اعتماد القوائم المالية الموجزة      -11
ذو الحجة  17بتاريخ الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق  هذه القوائم الماليةإصدار  اعتمادت الموافقة على وتم

 (.2019 أغسطس 18)الموافق  هـ1440
 


