
 
 
 
 

 العربي لألسهم السعودية  صندوق 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 
  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 

 تقرير فحص المراجع المستقل و 
 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 





 

 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 
   )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30كما في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات
 137,732,034 151,823,758 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 51,500  توزيعات أرباح مدينة 
 3,005,428 4,530,557  النقدية وشبه النقدية 

 140,737,462 156,405,815  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات 

 621,440 872,292 6 أتعاب إدارة مستحقة
 127,267 30,673  مصاريف مستحقة الدفع 

 748,707 902,965  إجمالي المطلوبات 

    
  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات

 )إجمالي حقوق الملكية( 
  

155,502,850 
 

139,988,755 

 140,737,462 156,405,815  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 881,404 885,519  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 

 158.82 175.61  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

 



 

 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 
   العربي الوطني لالستثمار()مدار من قبل شركة 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 
 

 
  

 إيضاح
2022 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
    

    الدخل 
المدرجة  المالية  الموجودات  عن  المحقق  الربح  صافي 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
5 30,006,629 6,280,151 

الموجودات   عن  المحقق  غير  الربح  )الخسارة(  صافي 
 المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5 
(15,644,046) 18,569,083 

 2,054,001 1,734,550  توزيعات األرباح 

 26,903,235 16,097,133  إجمالي الدخل

    
    المصاريف 
  (1,060,862) (1,448,234) 6 أتعاب إدارة

  (234,878) (315,445) 6 مصاريف أخرى 

 ( 1,295,740) (1,763,679)  إجمالي المصاريف 

 25,607,495 14,333,454  صافي دخل الفترة 
 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 25,607,495 14,333,454  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 
   )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة: 

 
 2022 

 الوحدات 
2021 

 الوحدات 
   

 928,783 881,404 الوحدات في بداية الفترة 
   

 44 59,963 وحدات مصدرة خالل السنة 
 ( 40,035) (55,848) وحدات مستردة خالل الفترة

 ( 39,991) 4,115  صافي التغيرات في الوحدات

 888,792 885,519 الوحدات في نهاية الفترة 

 
 

 
2022 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
   

 113,056,304 139,988,755 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة
   

 25,607,495 14,333,454 الدخل الشامل للفترةإجمالي 
   

   الوحدات المصدرة والمستردة
  5,901  11,055,461 وحدات مصدرة خالل السنة 
 ( 5,159,809)  (9,874,820) وحدات مستردة خالل الفترة

 ( 5,153,908) 1,180,641 صافي التغيرات في الوحدات 

 133,509,891 155,502,850 الوحدات في نهاية الفترة حقوق الملكية المتعلقة بمالكي 



 
 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. جزًءا ال  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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2022 
 لاير سعودي 

2021 
 سعودي لاير 

   
   األنشطة التشغيلية 
 25,607,495 14,333,454 صافي دخل الفترة

   
   التعديالت: 

الحركة في الخسائر )األرباح( غير المحققة عن الموجودات المالية  
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

15,644,046 (18,569,083 ) 

 ( 2,054,001) (1,734,550) توزيعات أرباح 

 28,242,950 4,984,411 
   تعديالت رأس المال العامل: 

 ( 155,875) (29,735,770) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 94,177 154,258 أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع 

 4,922,713 (1,338,562) العمليات صافي النقدية الناتجة مـن 
 1,827,276 1,683,050 توزيعات أرباح مستلمة 

 6,749,989 344,488 صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية

   
   األنشطة التمويلية 

 ( 5,159,809)  (9,874,820) سداد الوحدات المستردة
  5,901  11,055,461 متحصالت من الوحدات المباعة

 ( 5,153,908) 1,180,641 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

 1,596,081 1,525,129 صافي الزيادة في النقدية وشبه نقدية 
 5,881,648 3,005,428 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 7,477,729 4,530,557 الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية 



 

 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( )مدار من 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 2022يونيو  30
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 عام   -  1
 

( السعودية  لألسهم  العربي  صندوق  المدة.”الصندوق“إن  محدد  غير  استثماري  صندوق  هو  الهدف   (  يتمثل 
في   بما  السعودية  األسهم  محفظة  في  المتنوع  االستثمار  في  للصندوق  وصناديق  االستثماري  المال  سوق  ذلك 

( من قبل البنك العربي الوطني  1990مايو    8هـ )الموافق  1411شوال    13تم تأسيس الصندوق بتاريخ   المرابحة.
،  11311، الرياض  220009 إن عنوان مدير الصندوق هو شركة العربي الوطني لالستثمار، ص.ب. (. ”البنك“)

 المملكة العربية السعودية. 
 

هيئة لقرار  رقم    طبقاً  المالية  األول    21وبتاريخ    1-83-2005السوق  )الموافق    1426جمادى  يونيو    28هـ 
( الصادر عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لهم، قام البنك  2005

، وهي شركة تابعة بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(
  .2008يناير   1مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من 

 
يتم دفع أتعاب   قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق.

 الحفظ وخدمات التسجيل من قبل الصندوق.
 

العامة ألنشطة كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع  الصندوق.  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة 
 المؤسسات األخرى لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.

 
 اللوائح النظامية   -  2
 

ذو الحجة   3السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة 
)الموافق  1427 من  2006ديسمبر    24هـ  واعتباراً  )الموافق  1438صفر    6(  لالئحة  2016نوفمبر    6هـ   )

هـ  1437شعبان    16صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة    (، والتي تنص2016مايو    23)الموافق  

اتباعها. السعودية  المالية رقم   العربية  السوق  إدارة هيئة  قرار مجلس  الالئحة بموجب  تعديل    2021-22-2تم 
رمضان    19تم سريان مفعول الالئحة المعدلة اعتباًرا من   (.2021فبراير    24هـ )الموافق  1442رجب    1وتاريخ  
 (.2021مايو  1هـ )الموافق 1442

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   -  3
 
 أسس اإلعداد  3-1
 

وفقاً لمعيار المحاسبة  2022يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.( "التقرير المالي 34الدولي رقم )

 
السنوية،   المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  الموجزة جميع  األولية  المالية  القوائم  تتضمن  ال 

نتيجة    تعتبر. وال  2021ديسمبر    31وبالتالي، يجب أن يتم قراءتها مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  
بالضرورة مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية   2022يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في  

 .2022ديسمبر  31المنتهية في 
 

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

 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. 
  



 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2022يونيو  30
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  -  3
 
   السياسات المحاسبية الهامة 3-2
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  
، باستثناء تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة السارية اعتباراً  2021ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 . 2022يناير  1من 
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 
   
تمديد امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد    - ( "عقود اإليجار"16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

 أو بعده(.   2021أبريل  1، لألسلوب العملي )تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ 19 -
 

ومعيار   16ومعيار المحاسبة الدولي    3التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي  عدد من   -
الدولي   المالي  37المحاسبة  للتقرير  الدولي  المعيار  على  السنوية  التحسينات  وبعض  الدولي    1،  والمعيار 
المالي    الدولي    9للتقرير  )تسري على الفترات    16المالي  والمعيار الدولي للتقرير    41ومعيار المحاسبة 

 أو بعده(.  2021يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 

"عمليات تجميع األعمال" اإلشارة في المعيار الدولي   3تُحدث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي  3للتقرير المالي 

 
 اسبية لعمليات تجميع األعمال.دون تغيير المتطلبات المح -

 
( الممتلكات واآلالت والمعدات المنشأة من خصم تكلفة أي  16تمنع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -

بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة أثناء تجهيز األصل للغرض 
ذلك، ستقوم المنشأة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكاليف ذات العالقة في   وبدالً من الذي أنشئ من أجله.

 قائمة الدخل.
 

"المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة"    37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -
 خاسًرا. التكلفة التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد 

 
( "تطبيق المعايير الدولية  1أجرت التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

(: األدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي  9للتقرير المالي ألول مرة"، و المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (: "عقود اإليجار". 16لدولي للتقرير المالي )( "الزراعة" وأمثلة توضيحية مرفقة بالمعيار ا 41)

 
  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم  
يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق   المالية األولية الموجزة للصندوق.

 ذلك، عند سريانها.   
 

("عرض القوائم المالية"، عند تصنيف المطلوبات )يؤجل التعديل  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -
 (. 2024يناير  1بعد  المحاسبيةلحين بدء الفترات 

 
)الفترات    8ومعيار المحاسبة الدولي    2، بيان الممارسة  1ضيق لمعيار المحاسبة الدولي  تعديالت على نطاق   -

 أو بعده(.  2023يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة    -(12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -
 (. 2023يناير   1وية التي تبدأ في أو بعد عن معاملة واحدة )الفترات السن

 
)الفترات السنوية التي    2020"عقود التأمين" كما تم تعديله بتاريخ يونيو  17المعيار الدولي للتقرير المالي    -

 أو بعده(.  2023يناير   1تبدأ بتاريخ 
 

عقود التامين" )الفترات  "  –(  17تعديالت على نطاق ضيق لمتطلبات االنتقال بالمعيار الدولي للتقرير المالي ) -
 أو بعده(.  2023يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 



 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2022يونيو  30
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -  4
 

تتماشى األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة  
 .  2021ديسمبر  31مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 
 ربح أو الخسارة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال -  5
 

 فيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 
 )غير مراجعة(  2022يونيو  30 

النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية 

األرباح /)الخسائر( 
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  القيمة القطاعات-األسهم
     

 21,444,062 68,810,720 47,366,658 %45.32 البنوك 
 ( 870,569) 21,669,254 22,539,823 %14.27 مواد

 881,871 12,656,599 11,774,728 %8.34 الطاقة 
 405,779 9,523,107 9,117,328 %6.27 تجزئة األغذية والسلع األساسية 

 1,225,454 7,494,510 6,269,056 %4.94 تأمين 
 3,449,690 7,437,840 3,988,150 %4.90 تقنية المعلومات 
 ( 1,022,537) 6,229,350 7,251,887 %4.10 اإلعالم والترفيه 

 365,197 4,454,463 4,089,266 %2.93 االتصاالت 
 ( 23,725) 3,176,469 3,200,194 %2.09 الرعاية الصحية 
 ( 491,977) 2,645,471 3,137,448 %1.74 العقاراتإدارة وتطوير 

 ( 572,914) 2,626,615 3,199,529 %1.73 السلع الرأسمالية 
 ( 171,950) 2,381,400 2,553,350 %1.57 االستثمار والتمويل 

 406,406 2,001,960 1,595,554 %1.32 مرافق عامة 
 ( 110,386) 716,000 826,386 %0.47 الخدمات االستهالكية

 100% 126,909,357 151,823,758 24,914,401 

 
 )مراجعة(  2021ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية 

األرباح/ )الخسائر( 
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي القيمة القطاعات-األسهم
     

 25,275,023 62,407,799 37,132,776 % 45.31 البنوك 
 6,221,703 29,943,608 23,721,905 % 21.74 مواد

 587,181 7,694,295 7,107,114 % 5.59 الطاقة 
 50,488 7,264,027 7,213,539 % 5.27 تأمين 

 1,499,883 6,686,445 5,186,562 % 4.85 التجزئة
 2,023,444 5,782,200 3,758,756 % 4.20 االتصاالت 

 3,379,958 5,650,160 2,270,202 % 4.10 الرعاية الصحية 
 1,026,095 5,452,962 4,426,867 % 3.96 تقنية معلومات 

 518,634 3,543,999 3,025,365 % 2.57 االستثمار والتمويل 
 - 2,645,900 2,645,900 % 1.92 اإلعالم والترفيه 

 ( 23,961) 660,639 684,600 % 0.49 تجزئة األغذية 

 100.00 % 97,173,586 137,732,034 40,558,448 

 



 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2022يونيو  30
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فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل  
 الفترة: 

 
 يونيو  30 

2022 
 لاير سعودي 

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي 
   

 107,706,799 137,732,034 القيمة العادلة كما في بداية الفترة
صافي مبيعات الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
(270,859) (6,124,276 ) 

موجودات   استبعاد  عن   محقق  ربح  بالقيمة صافي  مدرجة  مالية 
 6,280,151 30,006,629 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المالية   الموجودات  عن  المحقق  غير  الربح  )الخسارة(  صافي 
 18,569,083 (15,644,046) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 126,431,757 151,823,758 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -6
 

سنويًا، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل    %1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  
احتسابها على  % سنويا يتم    1.00إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى   يوم تقويم. 

قد يتم تحميل رسوم   أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق عند االشتراك. %2اشتراك تصل إلى 

 
لاير سعودي( واألتعاب    1,060,862:  2021يونيو    30لاير سعودي )  1,448,234تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل    234,878:  2021يونيو   30لاير سعودي ) 315,445األخرى وقدرها  
 الشامل، األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة. 

 
 الفترة في قائمة المركز المالي.تم إظهار أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية  

: ال شيء( مملوكة من قبل مدير  2021)  2022يونيو    30وحدة كما في    29,712يتضمن حساب مالكي الوحدات  
 الصندوق.
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بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية،  
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات   قوائم مالية. 

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة  ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
أو تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم   بيع الموجودات

إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر   وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
عادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض  تقاس القيمة ال فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.

السوق   المتعاملين في  أن  وبافتراض  والمطلوبات  الموجودات  السوق سيستفيدون عند تسعير  المتعاملين في  أن 
  يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

  



 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2022يونيو  30
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لية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات الما
 المتداول لها )سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.  

 
 الي موجزة.  يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز م

 
 لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة 
لمدتها  الموجودات   نظراً  وذلك  الدفترية  قيمتها  تقارب  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ  األخرى  المالية  والمطلوبات 

لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة   قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.
 العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. 

 
 هرمي للقيمة العادلة التسلسل ال

 
  30يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية الخاصة بالصندوق كما في  

 ال توجد أية مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.  .2021ديسمبر   31و  2022يونيو 
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 اإلجمالي  

األسعار المتداولة  
في األسواق  

 النشطة 
 (1)المستوى 

المدخالت الهامة  
 القابلة للمالحظة 

 (2)المستوى 

المدخالت الهامة غير  
 القابلة للمالحظة 

 (3)المستوى 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي )غير مراجعة( 2022يونيو  30كما في 

     بالقيمة العادلة الموجودات المالية المقاسة 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 

 - - 151,823,758 151,823,758 الربح أو الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
     )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 

 - - 137,732,034 137,732,034 الربح أو الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -  8
 

 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي: 
 

 اإلجمالي  شهًرا  12  بعد شهًرا  12 خالل  مراجعة( )غير  2022يونيو   30كما في 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    الموجودات 
 151,823,758 - 151,823,758 موجودات مالية مدرجة )بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( 

 4,530,557 - 4,530,557 نقدية وشبه نقدية 
 51,500 - 51,500 توزيعات أرباح مدينة 

 156,405,815 - 156,405,815 إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 872,292 - 872,292 أتعاب إدارة مستحقة 
 30,673 - 30,673 مصاريف مستحقة الدفع 

 902,965 - 902,965 إجمالي المطلوبات 

 



 

 صندوق العربي لألسهم السعودية 

 لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2022يونيو  30
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 )مراجعة(  2021ديسمبر  31كما في 
 خالل 

 شهًرا  12
 بعد
 شهًرا  12

 اإلجمالي 
 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    الموجودات 

 137,732,034 - 137,732,034 موجودات مالية مدرجة )بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( 
 3,005,428 - 3,005,428 نقدية وشبه نقدية 

 113,642,822 - 140,737,462 الموجودات إجمالي 

    
    المطلوبات 

 621,440 - 621,440 أتعاب إدارة مستحقة 
 127,267 - 127,267 مصاريف مستحقة الدفع 

 748,707 - 748,707 إجمالي المطلوبات 

 
 آخر يوم للتقويم   -9
 

 [. 2020ديسمبر    30)مراجعة(:    2021ديسمبر    31]   2022يونيو    30كان آخر يوم تقويم للفترة هو  
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بتاريخ   اإلدارة  قبل  الموجزة من  األولية  المالية  القوائم  هذه  اعتماد  )الموافق  1444محرم    17تم  أغسطس    15هـ 
 (. م 2022

 
  


