
 
 
 
 
 

 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 
  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 

2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





  صندوق المبارك للصكوك السيادية 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 

2 

 
 

 إيضاح 

 يونيو  30
2022 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 2021 

 لاير سعودي
 )مراجعة(

    
    الموجودات

 87,966,918 51,174,505 5 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية 
 719,953 459,163  دخل عمولة خاصة مستحقة

 688,951 996,236  نقدية وشبه نقدية

 89,375,822 52,629,904  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات 

 67,595 29,125  أتعاب إدارة مستحقة
 19,079 21,158  الدفع مصاريف مستحقة 

 86,674 50,283  إجمالي المطلوبات 

    
    حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات

 89,289,148 52,579,621  )إجمالي حقوق الملكية( 

 89,375,822 52,629,904  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 9,065,886 5,780,125   الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
 9.85 9.10  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة



 

  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 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 )الخسارة( 

 2,823,422 1,237,767  دخل عمولة خاصة 
استبعاد   عن  المحققة  الخسارة  المالية  صافي  الموجودات 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(3,832,128) 
   
(1,407,087 ) 

المالية   الموجودات  عن  المحققة  غير  الخسارة  صافي 
 ( 3,479,371) (3,329,302) 5 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ( 2,063,036) (5,923,663)  إجمالي الخسارة 

    
    المصاريف 
 ( 200,376) (71,351) 6  أتعاب إدارة

 ( 117,942) (60,463) 6 أتعاب أخرى 

 318,318 (131,814)  إجمالي المصاريف 

 ( 2,381,354) (6,055,477)  صافي خسارة الفترة 
 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ( 2,381,354) (6,055,477)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 
 
 



 

  السيادية السعوديةصندوق المبارك للصكوك 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

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

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

4 

 
 

 2022 
 لاير سعودي 

2021 
 لاير سعودي 

   
 254,199,750 89,289,148 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة

   
   

 ( 2,381,354) (6,055,477) إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
   

   الوحدات المصدرة والمستردة
 4,191,260 111,952 وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 106,405,840) (30,766,002) وحدات مستردة خالل الفترة

 ( 102,214,580) (30,654,050) صافي التغير من معامالت الوحدات 

 149,603,816 52,579,621 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للفترة: 

 
 
 

2022 
 لاير سعودي 

2021 
 لاير سعودي 

   
 25,284,608 9,065,886 بداية الفترة الوحدات في  

 416,635 11,926 وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 10,638,219) (3,297,686) وحدات مستردة خالل الفترة

 ( 10,221,584) (3,285,761)  صافي التغيرات في الوحدات

 15,063,024 5,780,125 الوحدات في نهاية الفترة 

 



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( )مدار من 

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

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

5 

 
 2022 

 لاير سعودي
2021 

 لاير سعودي
   األنشطة التشغيلية 

 (2,381,354) ( 6,055,477) صافي خسارة الفترة
   

   تسويات: 
صافي الحركة في الخسائر غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة  

 3,479,371 3,329,303 العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة 
 (2,823,422) ( 1,237,767) دخل عمولة خاصة 

 (3,963,941 ) (1,725,405) 
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 98,930,748 33,463,156 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 ( 70,172) ( 36,391)  أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع

 97,135,171 29,462,824 صافي النقدية الناتجة مـن العمليات
 3,534,890 1,498,557 عمولة خاصة مستلمة

 100,670,061 30,961,381 التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيليةصافي 

   
   األنشطة التمويلية 

 4,191,260 111,952 متحصالت من الوحدات المصدرة
 (106,405,840) ( 30,766,002) سداد الوحدات المستردة 

 (102,214,580) ( 30,654,050) صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 (1,544,519) 307,331 صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية 
 2,632,157 688,951 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 1,087,638 996,282 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30في 

6 

 
 عام   -  1
 

المدة. المبارك للصكوك السيادية السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد  يتمثل   إن صندوق 
الهدف االستثماري للصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في الصكوك  

كة العربية السعودية وأدوات أسواق  السيادية المدرجة باللاير السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في الممل
(  2020مارس    8هـ )الموافق  1441رجب    13تم تأسيس الصندوق بتاريخ   النقد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 إن عنوان مدير الصندوق هو شركة العربي الوطني لالستثمار، ص.ب. (.”البنك“من قبل البنك العربي الوطني )
 كة العربية السعودية.، الممل11311، الرياض 220009

 
العامة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة 

 المؤسسات األخرى لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.
 
 اللوائح النظامية   -  2
 

التي تنص على  يخضع   المالية  الصادرة من قبل هيئة السوق  الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( 
ذو    3األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها بتاريخ  

)الموافق  1427الحجة   تعديل إضافي عل (،2006ديسمبر  24هـ  إجراء  بقرار مجلس هيئة  تم  الالئحة وذلك  ى 
 م )"الالئحة المعدلة"(. 24/2/2021الموافق  هـ.12/7/1442بتاريخ 2021-22-2السوق المالية رقم 

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

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

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

نتيجة    تعتبر. وال  2021ديسمبر    31ها مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  وبالتالي، يجب أن يتم قراءت
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،  
 لموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.باستثناء ا

 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. 
 
   السياسات المحاسبية الهامة 3-2
 

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

 . 2022يناير  1من 
  



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30في 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات   -  3
 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3-2
 

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

 أو بعده(.   2021أبريل  1السنوية التي تبدأ بتاريخ ، لألسلوب العملي )تسري على الفترات 19 -
 
ومعيار   16ومعيار المحاسبة الدولي    3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي   -

الدولي   المالي  37المحاسبة  للتقرير  الدولي  المعيار  على  السنوية  التحسينات  وبعض  الدولي    1،  والمعيار 
الما الدولي    9لي  للتقرير  المحاسبة  المالي    41ومعيار  للتقرير  الدولي  الفترات    16والمعيار  )تسري على 

 أو بعده(.  2021يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 
"عمليات تجميع األعمال" اإلشارة في المعيار الدولي   3تُحدث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 . طار المفاهيمي للتقرير الماليإلى اإل 3للتقرير المالي 
 
 دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال. -
 
( الممتلكات واآلالت والمعدات المنشأة من خصم تكلفة أي  16تمنع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -

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

 قائمة الدخل.
 
"المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة"    37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

 التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد خاسًرا. التكلفة 
 
( "تطبيق المعايير الدولية  1أجرت التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

المالي ألول مرة"،   )وللتقرير  المالي  للتقرير  الدولي  المحاسبة  9المعيار  المالية ومعيار  الدولي  (: األدوات 
 (: "عقود اإليجار". 16( "الزراعة" وأمثلة توضيحية مرفقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي )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  1تعديالت على نطاق ضيق لمعيار المحاسبة الدولي   -

 أو بعده(.  2023يناير   1أ بتاريخ السنوية التي تبد 
 
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة    -  (12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -

 (. 2023يناير   1عن معاملة واحدة )الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
)الفترات السنوية التي    2020تم تعديله بتاريخ يونيو  "عقود التأمين" كما    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 المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30في 
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 يرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقد -  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 

 
 خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من   -  5
 

 فيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر يوم تقويم للفترة: 
 

 
 تاريخ االستحقاق  معدل العمولة  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 

 القيمة السوقية 
 لاير سعودي 

 خسارة غير محققة 
 لاير سعودي 

     
 ( 223,225) 3,875,600 2025مارس  3 % 2.17 باللاير صكوك الحكومة السعودية  -  5281
 ( 311,513) 3,919,254 2027يناير   27 % 2.47 صكوك الحكومة السعودية باللاير  -  5283
 ( 486,148) 6,644,819 2030مارس   23 % 2.69 صكوك الحكومة السعودية باللاير  -  5282
 ( 1,825,488) 12,941,712 2035فبراير   24 % 3.00 صكوك الحكومة السعودية باللاير  -  5284

 ( 5,901,540) 23,793,120 2049ابريل   25 % 4.64 صكوك الحكومة السعودية باللاير  -  5280

   51,174,505 (8,747,914 ) 

 

 
 تاريخ االستحقاق  معدل العمولة  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 

 القيمة السوقية 
 لاير سعودي 

 محققة خسارة غير 
 لاير سعودي 

     
 ( 184,051) 8,013,600 2025مارس  3 % 2.17 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5281
 ( 231,529) 7,113,913 2027يناير  27 % 2.47 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5283
 (71,437) 7,059,530 2030مارس  23 % 2.69 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5282
 ( 1,214,460) 22,782,240 2035فبراير  24 % 3.00 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5284

 ( 3,717,135) 42,997,635 2049ابريل  25 % 4.64 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5280

   87,966,918 (5,418,612 ) 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   -  6
 

سنويا، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة    %0.2لالتفاقية، يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره  طبقًا  
سنويا    %0.50إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى  الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم. 

يوم   كل  بتاريخ  الموجودات  قيمة  صافي  إجمالي  أساس  على  احتسابها  األخرى  يتم  بالمصاريف  للوفاء  تقويم 
 للصندوق.

 
لاير سعودي( واألتعاب األخرى    200,376 :2021يونيو    30لاير سعودي )  71,351إن أتعاب اإلدارة وقدرها  

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل،    117,942 :2021يونيو    30لاير سعودي )  60,463وقدرها  
 ير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله. تمثل األتعاب المحملة من قبل مد

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

 المالي. 
 

من    وحدة مملوكة  15,931:  2021يونيو    30)  2022يونيو    30ال توجد هناك أية وحدات مصدرة كما بتاريخ  
 البنك(.  قبل موظفي

  



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30في 
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تبين إلدارة الصندوق بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة قصيرة األجل ودخل العمولة 
يتم   األدوات.الخاصة المستحقة تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظًرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه  

تقييم الصكوك وإيداعات المرابحة طويلة األجل من قبل الصندوق وفقًا لمؤشرات مثل أسعار العموالت وعوامل  
األخرى. باألطراف  الخاصة  االئتمانية  والمالءة  بالدولة  الخاصة  تجنيب   المخاطر  يتم  التقويم،  هذا  على  وبناء 

وإ الصكوك  لهذه  المتوقعة  الخسائر  لقاء  األجل. المخصصات  المرابحة طويلة  االئتمان  يداعات  تقييم خسائر  تم 
من قبل إدارة    2021ديسمبر   31و    2022يونيو    30المتوقعة لصكوك وإيداعات المرابحة طويلة األجل كما في 

إضافة إلى ذلك، لدى الصندوق استثمار في الصناديق االستثمارية يتم قياسها بالقيمة   الصندوق على أنها غير هامة. 
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  2عادلة وتخصيصها ضمن المستوى  ال

لكافة الموجودات والمطلوبات المالية مصنفة بالتكلفة المطفأة وبتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية  
من التسلسل    1ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى   ا على الفور، وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييله

لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل   الهرمي لقياس القيمة العادلة.
  السابقة. الفترة الحالية أو
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 الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي: يوضح  
 

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

    
    الموجودات

 51,174,505 - 51,174,505 العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة  
 459,163 - 459,163 دخل عمولة خاصة مستحقة

 996,236 - 996,236 نقدية وشبه نقدية

 52,629,904 - 52,629,904 إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 29,125 - 29,125 أتعاب إدارة مستحقة
 21,158 - 21,158 مصاريف مستحقة الدفع 

 50,283 - 50,283 إجمالي المطلوبات

 

 
 خالل

 شهًرا  12
 بعد 
 اإلجمالي شهًرا  12

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 
    

    الموجودات
 87,966,918 - 87,966,918 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 719,953 - 719,953 دخل عمولة خاصة مستحقة
 688,951 - 688,951 نقدية وشبه نقدية

 89,375,822 - 89,375,822 إجمالي الموجودات 

    المطلوبات 
 67,595 - 67,595 أتعاب إدارة مستحقة

  19,079 -  19,079  مصاريف مستحقة الدفع

 86,674 - 86,674 إجمالي المطلوبات



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30في 
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 [.2021ديسمبر  30)مراجعة(:  2021ديسمبر   31] 2022يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو 
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بتاريخ   الصندوق  إدارة  مجلس  قبل  من  المالية  القوائم  اعتماد  )الموافق  1444  محرم   17تم    أغسطس   15هـ 
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