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 معلومات عن صندوق االستثمار -أ

 اسم صندوق االستثمار -1

 صندوق المبارك لالكتتابات االولية

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.  -2

ي االكتتابات العامة األولية لسوق األسهم السعودية باإلضافة لحقوق يهدف الصندوق إل تنمية رأس المال عىل المدى الطويل، وذلك من خالل 
 
المشاركة واالستثمار بشكل أساسي ف

يط كات المدرجة حديثا بحد أقىص خمس سنوات من تاري    خ االدراج شر ي السوق، وأسهم الشر
 
كات المدرجة ف عية للصنداألولوية، واالكتتابات المتبقية للشر وق. ة توافقها مع المعايتر الشر

كات  ي مجموعة مختلفة من الشر
 
ي قطاعات متنوعة من سوق األسهم وسيعمد مدير الصندوق إل تنوي    ع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع مجاله االستثماري من خالل االستثمار ف

 
ف

. وسيعمل مدير الصندوق عىل تحقيق أداء أعىل من أداء المؤشر دون أي كتر  عىل قطاع معير 
 ضمان من المدير لذلك أو مسؤولية عليه بهذا الخصوص.  السعودي دون التر

 الدخل واألرباحسياسة توزي    ع  -3

ي ذلك األرباح الموزعة عىل األسهم، وال يتم توزيعه عىل شكل
 
ي دخله فيه، بما ف

 
حصص الصندوق هو عبارة عن صندوق تراكم دخل يعاد استثمار صاف  

ي األرباح عىل وحدات االستثمار. 
 
 ف

 تقارير الصندوقتقديم  -4

 لالئحة صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية 
ً
ي لمدير الصندوق وفقا

ون  ي الموقع اإللكتر
 
ي ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والبيان رب  ع السنوي واتاحتها ف

 
بما ف

ي للسوق او أي موقع اخر تحدده 
ون  ي من ماليةهيئة السوق الوالموقع اإللكتر ك بناًء عىل طلب كتاب   بدون تحميله أي مصاريف نظت  ذلك.  هوستكون تلك التقارير متاحة لكل مشتر

ي لمزود الخدمة -5
 
وب شادي للصندوق، والموقع االلكتر  وصف المؤشر االستر

شادي عية المعد من قبل المؤشر اإلستر ي لالكتتابات األولية المتوافق مع المعايتر الشر  العرن 
الحصول عىل معلومات الجهة المزودة  ويمكن (S&P) ستاندرد اند بورز للصندوق هو مؤشر

ي  للمؤشر من خالل
ون  ي حسابه عىل األسهم الحرة المتوافقة مع يعتمد ، و  www.standardandpoors.com الموقع االلكتر

 
عية للصندوق.  ف  المعايتر الشر

 

 أداء الصندوق -ب

ة:  -1  جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالثة األخت 

2019 2020 2021  

ي نهاية كل سنة مالية -أ 84,735,253 45,878,747 41,653,287.00
 
ي قيمة أصول الصندوق ف

 
 صاف

ي نهاية كل سنة مالية -ب 11.20 9.69 7.95
 
ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة ف

 
 صاف

 أعىل قيمة أصول الصندوق لكل وحدة -( 1ج ) 12.06 9.69 7.95

 أقل قيمة أصول الصندوق لكل وحدة -( 2ج ) 9.51 6.47 6.90

ي نهاية كل سنة  -د  7,568,399            4,735,755             5,238,797           
 
 عدد الوحدات المصدرة ف

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -ه  ال ينطبق

 نسبة المرصوفات -و 2.21% 2.24% 2.12%

ضة من إجمالي قيمة األصول  -( 1ز ) ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 نسبة األصول المقتر

ضةمدة انكشاف  -( 2ز ) ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  األصول المقتر

ضة تاري    خ استحقاق -( 3ز ) ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  األصول المقتر

شادي للصندوق بأداء الصندوق 3.05% 4.04% 5.31%-  ح. نتائج مقارنة أداء المؤشر االستر

 

 

 

http://www.standardandpoors.com/
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 سجل األداء:  -2

  سنة سنوات 3 سنوات 5 منذ التأسيس
11.96% 5.96%  54.69%  15.57%  اإلجمالي العائد  -أ 

 السنة األداء السنة األداء

 العائد اإلجمالي السنوي -ب

-15.35% 2017  2012 

-19.08% 2018  2013 

9.86% 2019  2014 

21.84% 2020  2015 

15.57% 2021 5.66% 2016 

 رسوم اإلدارة اجمالي المصاريف االخرى اجمالي المرصوفات نسبة المرصوفات

 1,045,861 307,366 1,353,227 %2.21 نسبة المرصوفات -ج

 ال ينطبق  –ظروف منح اإلعفاءات من أي رسوم أو تخفيضها 

 قواعد حساب بيانات األداء -د لقد تم تطبيق جميع قواعد حساب بيانات األداء بشكل متسق

 

ة  -3 ات الجوهرية خالل الفتر  التغيت 
ي 
 
ة أثرت ف ات جوهرية خالل الفتر  أداء الصندوقلم تحدث أي تغيتر

 ممارسات التصويت السنوية  -4

 اسم المصدر تاري    خ الجمعية العمومية موضوع التصويت  قرار التصويت

( و 14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1الموافقة عىل بنود الجمعية رقم )
 ( 16و 15االمنتاع عن التصويت للمادة )

 تنمية 21/12/2021 الجمعية العامة غتر العادية

 سليمان الحبيب 08/12/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 الواحة 08/11/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

( و االمنتاع عن التصويت للمادة 4و3و2و1الموافقة عىل بنود الجمعية رقم )
 (12و11و10و9و8و7و6و5)

 عطاء 07/11/2021 الجمعية العامة العادية

 بوبا العربية 04/11/2021 الجمعية العامة غتر العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 األصيل 21/10/2021 الجمعية العامة غتر العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 وقت اللياقة 14/10/2021 العامة العاديةالجمعية  االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 المراكز 30/09/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 (1( و االمنتاع عن التصويت للمادة )2الموافقة عىل بنود الجمعية رقم )
 02/09/2021 الجمعية العامة غتر العادية

جدوى ريت 
 السعودية

 ذيب 31/08/2021 الجمعية العامة غتر العادية عن التصويت لبنود الجمعية االمنتناع

 األصيل 26/08/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 الوطنية للتعليم 25/08/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 الواحة 26/04/2021 الجمعية العامة العادية عن التصويت لبنود الجمعية االمنتناع

 الخبتر ريت 25/04/2021 الجمعية العامة العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 ام آي اس 11/04/2021 الجمعية العامة غتر العادية االمنتناع عن التصويت لبنود الجمعية

 الصندوق: تقرير مجلس إدارة  -5

(                  السيد/ بسام بن راشد المبارك  .1
ً
 )رئيسا

ي  .2
 )عضو(             السيد/ فهد بن عبد العزيز القاض 

 )عضو(                 السيد/ وليد بن نارص المعجل  .3
 )عضو مستقل(             الدكتور/ محمد بن حمد المغيولي  .4
ي  .5  )عضو مستقل(              السيد / نارص بن عبد هللا الهالن 

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق  -أ
 ونوع العضوية

1. )
ً
 السيد/ بسام بن راشد المبارك )رئيسا

ي لالستثمار 
ي الوطت  كة العرن 

، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشر ي
ي الوطت  اتيجية بالبنك العرن 

رئيس االستثمارات االستر
ي لالستثمار، ولديه ورئيس إدارة الوساطة المحلية 

ي الوطت  كة العرن 
ي المرصفية االستثمارية،  25والعالمية لدى شر

 
ة ف سنة من الخت 

ي العلوم 
 
، ويحمل شهادة بكالوريوس ف ي لالستثمار عمل لدى البنك السعودي الفرنسي

ي الوطت  كة العرن 
وقبل انضمامه لشر

 السياسية من "جامعة الملك سعود". 
 

ي )عضو(فهد بن عبد العزيز  / السيد .2
 القاض 

ة مرصفية ألكتر من  ، ولديه خت  ي
ي الوطت   لدى البنك العرن 

ً
ي قطاع  30رئيس منظومة التجزئة المرصفية سابقا

 
سنة عمل بها ف

ي االقتصاد من "جامعة الملك سعود". 
 
 مرصفية األفراد، ويحمل شهادة بكالوريوس ف

 
 السيد/ وليد بن نارص المعجل )عضو( .3

نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس  -ب
 إدارة الصندوق
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ي 
 
ه رئيس المرصفية اإلسالمية ف ، ولديه خت  ي

ي الوطت  ي قطاع البنوك، وقد شغل قبل 17 البنك العرن 
 
ي المرصفية اإلسالمية ف

 
سنة ف

ي التسويق 
 
، ويحمل شهادة البكالوريوس ف ي

يطان  ي المرصفية لإلسالمية لدى البنك السعودي الت 
 
ذلك منصب مدير المطلوبات ف

ول والمعادن".   من "جامعة الملك فهد للبتر
 

 حمد المغيولي )عضو مستقل( الدكتور/ محمد بن .4
ي   كمستشار لدى مؤسسة النقد العرن 

ُ
ي كلية إدارة االعمال بجامعة الملك سعود، وعمل سابقا

 
أستاذ التحليل المالي والمراجعة ف

 يعمل كمستشار لدى جمعية المحاسبير  القانونيير  الخليجية، 
ً
السعودي )ساما( وجمعية المحاسبير  القانونيير  السعوديير  وحاليا

ي المحاسبة من 
 
ي العديد من جمعيات ومنظمات المحاسبة المحلية واالقليمية والعالمية، ويحمل شهادة الدكتوراه ف

 
وهو عضو ف

ي العلوم المالية واإلدارية من جامعة الملك سعود وشهادة البكالوريوس 
 
ي المملكة المتحدة وشهادة الماجيستتر ف

 
"جامعة ويلز" ف

ي العلوم المالية واإلدارية
 
 من جامعة الملك سعود.  ف
 

ي )عضو مستقل( .5  السيد / نارص بن عبد هللا الهالب 
 عامي 

كة التعاونية للتأمير  بير  ي شر
 
كة التعاونية للتأمير  عمل بالبنك  2015و 1992رئيس قسم االستثمار ف ي شر

 
م وقبل عمله ف

ة ي مجال االستثمار والبنوك  35تزيد عن  السعودي الهولندي والبنك السعودي لالستثمار ومجموعة سامبا المالية ولديه خت 
 
 ف
ً
عاما

، ويحمل درجة الماجستتر من جامعة اوهايو  ي الصحافة وتبادل المعلومات وشهادة البكالوريوس من جامعة  –والتأمير 
 
امريكا ف

ي العالقات العامة وتبادل المعلومات. 
 
 الرياض ف

ي تشمل 
 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عىل سبيل المثال ال الحرص، اآلنر

 
 فيها  -

ً
ي يكون الصندوق العام طرفا

ويشمل ذلك )عىل سبيل المثال  الموافقة عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التر
مة وعقود تقديم  ال الحرص( الموافقة عىل عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق خدمات الحفظ وال يشمل ذلك العقود المت 

ي المستقبل
 
ي شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها ف

 
 للقرارات االستثمارية ف

ً
 .وفقا

 
 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق   -      
 

، الموافقة أو  -
ً
اف، ومتر كان ذلك مناسبا  لالئحة  المصادقة عىل أي تضارب مصالح يفصح عنه مدياإلشر

ً
الصندوق وفقا

 .صناديق االستثمار
 

ام  -  عىل األقل مع مسؤول المطابقة وااللتر 
ً
ام)لاالجتماع مرتير  سنويا ام  لدى (جنة المطابقة وااللتر  مدير الصندوق، لمراجعة التر 

المتطلبات المنصوص  (عىل سبيل المثال ال الحرص)ذلك  ملالصندوق بجميع القوانير  واألنظمة واللوائح ذات العالقة ويش
ي الئحة صناديق 

 
 .عن مجلس هيئة السوق المالية االستثمار الصادرةعليها ف

 
ات المنصوص عليها المادتير  ) - ي  ( من الئحة صناديق63( و )62الموافقة عىل جميع التغيتر

 
ي تم اإلشارة إليها ف

االستثمار والتر
وط واألحكام   .(حيثما ينطبق)عىل موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم  وذلك قبل حصول مدير الصندوقهذا الشر

 
وط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر ا - ه)لتأكد من اكتمال ودقة شر  أم غتر

ً
يتضمن إفصاحات تتعلق  )سواء أكان عقدا

توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار من  بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام إضافة للتأكد 
 .الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 
وط -  لشر

ً
وأحكام الصندوق وأحكام الئحة  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .صناديق االستثمار
 

الخدمات الجوهرية  الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديماالطالع عىل التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة  -
ي الفقرة 

 
االستثمار، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق  الئحة صناديق ( من9)من المادة  (ل)للصندوق المشار إليها ف

ي الئحة صنادي بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات
 
وط وأحكام الصندوق وماورد ف  لشر

ً
  .ق االستثماروفقا

 
 لسياسات -

ً
الصندوق حيال  وإجراءات مدير  تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 .رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها
 

 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات    -
 

ي اتخذها مجلس تدوين -
ي تبير  جميع وقائع االجتماعات والقرارات التر

 .إدارة الصندوق محارص  االجتماعات التر
 

ي الفقرة -
 
من الئحة ( 9)من المادة  )م( االطالع عىل التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها ف

وط وأحكام  مدير الصندوق بمسؤولياتهصناديق االستثمار، وذلك للتأكد من قيام   لشر
ً
بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

ي الئحة صناديق
 
 . االستثمار  الصندوق وما ورد ف

وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق  -ج
 ومسؤولياته

ي حال حرص  اجتماعير  بالسنة وهو الحد  -
 
لعدد األدن   سوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل للصناديق التقليدية ف

مجلس إدارة الصندوق  ريال سعودي كحد أقىص عن حضور كل اجتماع من اجتماعات 10.000االجتماعات مكافأة قدرها 
 .لكافة الصناديق التقليدية

 

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة  -د
 الصندوق
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ي مجالس إدارات كافة الصناديق االستثمارية المدارة -
 
 بان أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير  هم أعضاء ف

ً
من قبل مدير  علما

. الصندوق ومدة ا
ً
 لعقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل هي سنة واحدة ويجدد تلقائيا

ي حال وجود أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بير  مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق فسوف يفصح عنها 
 
ف

 المجلس. 
بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل  -ه

مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق بي   
 ومصالح الصندوق

ف عليها العضو اسم العضو         ي يشر
 أسماء الصناديق التر

 صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي  .1 السيد/ بسام بن راشد المبارك
 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي  .2
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية .3
 لألسهم السعودية صندوق المبارك .4

 صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية .5
 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية .6
ي لألسهم السعودية .7  صندوق العرن 
ي المتوازن .8  صندوق العرن 

ي 
 صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي .1 السيد/ فهد بن عبد العزيز القاض 

 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي  .2
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية .3
 صندوق المبارك لألسهم السعودية .4

 صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية .5
 السعودية صندوق المبارك للصكوك السيادية .6
ي لألسهم السعودية .7  صندوق العرن 
ي المتوازن .8  صندوق العرن 

 السعوديصندوق المبارك للمتاجرة بالريال  .1 السيد/ وليد بن نارص المعجل
 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي  .2
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية .3

 صندوق المبارك لألسهم السعودية .4
 صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية .5
 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية .6

 السعوديصندوق المبارك للمتاجرة بالريال  .1 الدكتور/ محمد بن حمد المغيولي 
 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي  .2
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية .3
 صندوق المبارك لألسهم السعودية .4

 صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية .5
 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية .6
ي لألسهم السعودية .7  صندوق العرن 
ي المتوازن .8  صندوق العرن 

ي   صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي .1 السيد / نارص بن عبد هللا الهالن 
 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي  .2
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية .3
 صندوق المبارك لألسهم السعودية .4

 صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية .5
 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية .6
ي لألسهم السعوديةصندو  .7  ق العرن 
ي المتوازن .8   صندوق العرن 

ي  -و
مجالس إدارة الصناديق األخرى النر

 يشارك فيها عضو مجلس إدارة الصندوق

 2021مارس  –االجتماع األول 
 

ي يوم االربعاء الموافق 
 
م تم عقد االجتماع األول لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب  2021مارس  31إنه ف

ي للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتية: 
 
 القانوب

 
 . 2021عرض التقرير السنوي والتقرير السنوي المخترص لعام  .1
 مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق.  .2
 نظرة عامة عىل السوق.  .3
 تقييم السوق والقطاع.  .4
5.  .  ملخص االقتصاد الكىلي
ف عليها مجلس اإلدارة.  .6 ي يشر

ي حجم األصول المدارة للصناديق التر
 
 مقدمة عن التغتر ف

ي السوق.  .7
 
 أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة ف

ة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.  .8 ي تمت خالل الفتر
 االكتتابات التر

ي عرض القوائ .9
 
 للموافقة عليها.  2021ديسمت   31م المالية المنتهية ف

عية للسنة المالية  .10 مراجعة تعيير  مراجع الحسابات وتكليفه بتدقيق ومراجعة القوائم المالية للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشر
ي ديسمت  

 
 . 2021المنتهية ف

ام.  .11  مناقشة التقرير الخاص بااللتر 
 مار للصندوق إن وجد. مناقشة أي تعدي لحدود االستث .12
ة إن وجد.  .13  مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفتر
عية.  .14  مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشر
ف عليها من قبل مجلس اإلدارة.  .15  مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشر
كات المدرجة.  .16 ي الجمعيات العمومية للشر

 
 عرض تقرير ممارسات التصويت السنوية ف

ي ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة إخطار م .17
 
ي تحديث ملخص االفصاح المالي للصندوق وتحديثه ف

 
جلس اإلدارة بالبدء ف

 للبيانات المالية المدققة لسنة 
ً
 . 2021المعلومات للصندوق وفقا

18.  
: وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة عىل المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق  ي

ر
 اآلب

ي  ✓
 
عية عن السنة المالية المنتهية ف ديسمت   31اعتماد القوائم المالية المدقق ة لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشر

 ، وتقرير مراجع الحس اب ات بهذا الخصوص. 2021
ويونغ كمراجع للحسابات، وتكليفهم بتدقيق ومراجعة القوائم المالية السنوية  الموافقة عىل إعادة تعيير  السادة/ مكتب إرنست ✓

ي 
 
ي تنتهي ف

عية عن السنة المالية التر  . 2021ديسمت   31والنصف السنوية لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشر
ي  ✓

ي  تحديد أتعاب مراجع الحسابات، السادة/ مكتب إرنست ويونغ، عن السنة المالية التر
 
للقوائم المالية  م 2021ديسمت   31تنتهي ف

 السنوية والنصف سنوية. 
 الموافقة عىل التقرير السنوي والتقرير السنوي المخترص من قبل مدير الصندوق.  ✓
ي الصندوق.  ✓

 
 إقرار مجلس اإلدارة بعدم وجود تضارب مصالح ف

ي ملخص المعلومات الرئيسية ✓
 
عية.  الموافقة عىل تحديث ملخص اإلفصاح المالي ف  ومذكرة معلومات الصناديق الشر

 اعتماد محرص  االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.  ✓
 
 

ي 
 
 2021أغسطس  –االجتماع الثاب

 

ي تمت مناقشتها  -ز
الموضوعات النر

ي ذلك أداء 
 
والقرارات الصادرة بشأنها بما ف

 الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه
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ي يوم الثالثاء الموافق 
 
ي لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال 2021اغسطس  31إنه ف

 
م تم عقد االجتماع الثاب

ي للمجلس قام المج
 
 لس بمناقشة الموضوعات اآلتية: النصاب القانوب

 
ي  .1

 
مراجعة التفويضات الخاصة بإدارة الصندوق )النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق، السياسات المتعلقة بالمشاركة ف

 االكتتابات األولية، السياسات المتعلقة بحقوق التصويت(. 
 نظرة عامة عىل السوق.  .2
 تقييم السوق والقطاع.  .3
. ملخص االقتصاد الك .4  ىلي
ف عليها مجلس اإلدارة.  .5 ي يشر

ي حجم األصول المدارة للصناديق التر
 
 مقدمة عن التغتر ف

ي السوق.  .6
 
 أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة ف

ف عليها مجلس اإلدارة.  .7 ي يشر
ح تفصيىلي عن صناديق األسهم المحلية والتر

 شر
ة وحجم االستثمار  .8 ي تمت خالل الفتر

 بها من خالل الصندوق. االكتتابات التر
ف عليها مجلس اإلدارة.  .9 ي يشر

ح تفصيىلي عن صناديق أسواق النقد والدخل الثابت والتر
 شر

ي التقييم .10
 
 عرض تقييم المخاطر للصندوق والمعايتر المستخدمة ف

ام .11  مناقشة التقرير الخاص بااللتر 
 مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد.  .12
ة إن وجد. مناقشة أي تضارب مصالح  .13  قد حدث خالل الفتر
 مناقشة الغرامات ان وجدت  .14
يعة.  .15  مناقشة مدى موافقة االستثمارات للشر
عية واجراءات تطهتر الدخل.  .16  مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشر
ف عليها من قبل مجلس اإلدارة .17  مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشر

 
: وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة  ي

ر
 الموضوعات المطروحة عىل المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلب

 الموافقة عىل تحديث النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق.  ✓
ي االكتتابات االولية.  ✓

 
 الموافقة عىل تحديث السياسات المتعلقة بالمشاركة ف

 الموافقة عىل تحديث السياسات المتعلقة بحقوق التصويت.  ✓
عية ✓  الموافقة عىل تحديث قائمة األشخاص المفوضير  بالتعامل عىل حسابات صناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشر
 اعتماد محرص  االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.  ✓

 

 

 مدير الصندوق -ج
ي لالستثمار( ي لالستثمار )العرب 

ي الوطن  كة العرب 
 شر

ي لالستثمار   العرن 
 شارع المؤيد الجديد  –مبت 

ي 
ي الوطت   اإلدارة العامة للبنك العرن 

 حي المرب  ع، خلف مبت 
 ۱۱۳۱۱، الرياض ۲۲۰۰۰۹ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 8۰۰۱۲4۰۰55هاتف الموحد: ال

 : ي
ون   www.anbinvest.com.saالموقع االلكتر

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن -2 ال ينطبق

كير  تزيد عن المؤشر اإلرشادي، وذلك من خالل ا
ي االستثماريهدف الصندوق إل تحقيق عوائد استثمار للمشتر

 
كتر  ف

ذات العائد    لتر
ي  . تركزت استثماراتالجيد 

 
ة وكان لقطاع  %18زين تبمتوسط استثمار  الطاقة  قطاع الصندوق ف استثمارات  الصحية الرعايةخالل الفتر

ي المؤشر اإلرشادي واستطاع من خاللها .  %12قدرت بمتوسط 
 
كات بنسبة أعىل من وزنها ف ي بعض الشر

 
كما رفع الصندوق استثماراته ف

 ،%3.05بمقدار  االرشادي عىل المؤشر  تحقيق عوائد جيدة مكنته من التفوق

ة -3  مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفتر

 يعتمد أداء الصندوق عىل

 حقق الصندوق العوائد السنوية التالية:  2021خالل عام 

ي  للرب  ع %11.62 للرب  ع األول 3.45%
 2021 لسنة %15.57 الرابع للرب  ع %5.18- للرب  ع الثالث %5.55 الثان 

:  حيث كان المؤشر اإلرشادي  للصندوق خالل السنة كالتالي

ي  %12.26 للرب  ع االول 3.66% 
 2021لسنة  %12.52 للرب  ع الرابع %5.94- الثالث للرب  ع %2.81 للرب  ع الثان 

 

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل  -4
ة  الفتر

 تاري    خ التغيت   تفاصيل التغيت  

وط وأحكام  -5 ات عىل شر تفاصيل التغيت 
 الصندوق

ي تعيير   •
 
العضو السيد/ وليد بن نارص المعجل بديال للعضو السيد/ فهد بن عبد العزيز المحيميد ف

عية  مجلس إدارة الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشر

 2021ابريل 27

تعديل ارقام المواد بما يتوافق مع الئحة الصناديق االستثمارية المحدثة    الصادرة من هيئة السوق  •
 المالية. 

ي السعودي إل البنك المركزي السعودي. تغيتر  •  اسم مؤسسة النقد العرن 

يبة القيمة المضافة إل  •  حيث يمكن تعديلها من وقت ألخر.  %15قرار الحكومة السعودية برفع نسبة رص 

 2021يوليو  20
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•  .  إعادة صياغة لبعض الفقرات الفرعية لتوضيح المعت 

كة ال • ي لالستثمار. استقالة العضو السيد/ روبتر مارون عيد عضو مجلس إدارة شر
ي الوطت   عرن 

" رئيس االستثمارات  • ي
ي بمسىم وظيف 

ي الوطت  انتقال السيد/ بسام راشد المبارك ال البنك العرن 
اتيجية  "االستر

ي للسيد/ وليد بن نارص المعجل ال رئيس المرصفية اإلسالمية •
 تعديل المسىم الوظيف 

ي  •
ي البنك استقالة السيد/ فهد بن عبد العزيز القاض 

 
من رئاسة قطاع خدمات التجزئة المرصفية ف

ي 
ي الوطت   العرن 

 توضيح عنوان امير  الحفظ •

 2021سبتمت   5

 ال يوجد أي معلومات اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار
أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن  -6

 مالكي الوحدات من اتخاذ قرار

 ال يوجد
ي نسبة  -)ب(- 7

 
الرسوم المحتسبة ف
ي يستثمر فيها الصندوق

 الصناديق النر
1.75% 

نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة عىل  -)أ(- 7
 الصندوق

ة  لم يتم تحصيل أي عموالت خاصة خالل الفتر
ي حصل  -8

بيان حول العموالت الخاصة النر
ة  عليها مدير الصندوق خالل الفتر

 ومعلومات أخرىبيانات  -9 ال توجد بيانات ومعلومات أخرى

 سنتان
مدة إدارة الشخص المسجل كمدير  -10

 للصندوق

 اليوجد
ثمر  -11

َ
نسبة مرصوفات كل الصناديق المست

فيها والمتوسط المرجح لنسبة المرصوفات 
 بنهاية العام

  

 امي   الحفظ -د
كة البالد المالية  شر

 المملكة العربية السعودية
 البالد المالية، المركز الرئيسي 

 11411، الرياض 140العليا ص.ب -طريق الملك فهد 
 00966112039899فاكس 

 920003636هاتف موحد: 
 : ي
ون   www.albilad-capital.com الموقع االلكتر
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 اسم وعنوان أمي   الحفظ -1

ي سيقوم أمير  الحفظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات 
 
والمرصوفات المتعلقة بالصندوق. سيتم حفظ أصول الصندوق ف
ي يختارها مدير الصندوق. وسيتم فصل أصول الصندوق فصال واضحا 

ي مختلف المؤسسات المالية التر
 
إدارة أو أكتر من إدارات الحفظ ف

 
ً
 ول صناديق االستثمار االخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات عالقة صعن أصول المدير وعن أ

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته -2

  

ل الصندوق -ه 
ّ
 مشغ

ي لالستثمار( ي لالستثمار )العرب 
ي الوطن  كة العرب 

 شر
ي لالستثمار  العرن 

 شارع المؤيد الجديد مبت 
ي 
ي الوطت   اإلدارة العامة للبنك العرن 

 حي المرب  ع، خلف مبت 
 ۱۱۳۱۱، الرياض ۲۲۰۰۰۹ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
 8۰۰۱۲4۰۰55الموحد: هاتف ال

 : ي
ون   www.anbinvest.com.saالموقع االلكتر

ل الصندوقاسم وعنوان  -1
ّ
 مشغ

وط وأحكام الصندوق واالحتفاظ بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي الوحدات 
ي شر
 
 لما هو موضح ف

ً
تقييم أصول الصندوق وفقا

ي الئحة صناديق 
 
ي المملكة كما هو منصوص عليه ف

 
 االستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيير  مشغل صندوق من الباطنوحفظه ف
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 القوائم المالية -ز
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 صندوق المبارك لالكتتابات األولية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 
 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل 

 
 

2021 ديسمبر  31
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كة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية محدودة(   شر

ن وخمسمائة ألف ريال سعودي(  –  ريال سعودي  5,500,000رأس المال المدفوع )  خمسة ماليي 

 المركز الرئيس  

 الدور الرابع عش   – برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد 

 2732 . ص.ب

 11461 الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

  
  تقرير المراجع المستقل 
  صندوق المبارك لالكتتابات األوليةإلى مالكي الوحدات في 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 
 الرأي 

لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق المبارك لالكتتابات األولية )"الصندوق"( المدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير 
، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق 2021ديسمبر  31ا في الصندوق"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كم

ما  الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، ب
 في ذلك ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة. 

 
،  2021ديسمبر    31القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في في رأينا، أن  

ة السعودية وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربي
 صدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. والمعايير واإل

 
 أساس الرأي 

إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها   تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة  المالية في تقريرنا.في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم  

لتلك  المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا 
 كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها  القواعد.

 
  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 

  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
، وأحكام الئحة صناديق االستثمار  راجعين والمحاسبينألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمالسعودية والمعايير واإلصدارات ا

المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة الداخلية  
 تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من 

 
عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح  

تكن هناك نية لدى   حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم
 اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 

 
 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 

عقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد م
إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة  وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود.التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة  
يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر  

 المالية.  على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم

 
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على  

 كما نقوم بـ: نزعة الشك المهني خالل المراجعة.

 
أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات    تحديد وتقويم مخاطر التحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش •

ويعد خطر عدم  مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو 

 فادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.تزوير أو حذف متعمد أو إ
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 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

  قائمة المركز المالي
 2021ديسمبر  31كما في 

 
  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح  
    

    الموجودات 

 42,563,291 76,708,930 7 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة موجودات مالية
 17,340 -  توزيعات أرباح مدينة

 3,552,235 8,494,804  وشبه نقدية نقدية 
  ───────── ───────── 

 46,132,866 85,203,734  إجمالي الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات وحقوق الملكية

    

    المطلوبات 

 221,011 376,344 8 أتعاب إدارة مستحقة
 33,108 92,137  مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── 

 254,119 468,481  إجمالي المطلوبات 
    

 45,878,747 84,735,253  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات )إجمالي حقوق الملكية( 
  ───────── ───────── 

 46,132,866 85,203,734  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

    

 4,735,755 7,568,399 4 قابلة لالسترداد وحدات مصدرة 
  ═════════ ═════════ 

    

 9.69 11.20  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة 
  ═════════ ═════════ 

    

 



 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

  قائمة الدخل الشامل
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  

 إيضاح 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
    الدخل 

العادلة من  صافي ربح )خسارة( محقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
 خالل الربح أو الخسارة 

7 928,437 (924,190 ) 

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

7 3,427,150 8,993,682 

 1,293,329 1,541,328  توزيعات أرباح
  ───────── ───────── 

 9,362,821 5,896,915  الدخلإجمالي 
    

    المصاريف 

 ( 718,105) (1,045,861) 8 أتعاب إدارة
 ( 213,032) (307,366) 8 أتعاب أخرى

  ───────── ───────── 

 ( 931,137) 1,353,227  إجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 8,431,684 4,543,688  صافي دخل السنة 
    

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

 8,431,684 4,543,688  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ═════════ ═════════ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 الوحدات القابلة لالسترداد معامالت 
 

 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للسنة:
 

  2021 
 الوحدات 

 2020 
 الوحدات

   

 5,238,797 4,735,755 الوحدات في بداية السنة 
   

 27,270 3,125,693 وحدات مصدرة خالل السنة 
 ( 530,312) (293,049) وحدات مستردة خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 ( 503,042) 2,832,644  صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 4,735,755 7,568,399 الوحدات في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 

 

2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

   

 41,653,286 45,878,747 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية السنة
   

 8,431,684 4,543,688 صافي الدخل وإجمالي الدخل الشامل للسنة 
   

   الوحدات المصدرة والمستردة من قبل مالكي الوحدات: 

 250,016 37,488,281 وحدات مصدرة خالل السنة 
 ( 4,456,239) (3,175,463) خالل السنة وحدات مستردة 

 ───────── ───────── 

 ( 4,206,223) 34,312,818 صافي التغيرات من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 45,878,747 84,735,253 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 



 

 

 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 
 العربي الوطني لالستثمار( )مدار من قبل شركة 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  قائمة التدفقات النقدية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 إيضاح 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
    األنشطة التشغيلية 

 8,431,684 4,543,688  صافي دخل السنة 
    

    النقدية: التعديالت لتسوية صافي الخسارة إلى صافي التدفقات 

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

7 (3,427,150) (8,993,682 ) 

 ( 1,293,329) (1,541,328)  توزيعات أرباح
  ───────── ───────── 

  (424,790) (1,855,327 ) 
    العامل: تعديالت رأس المال 

 3,085,785 (30,718,489)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 42,515 214,362  أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع    
  ───────── ───────── 

 1,272,973 (30,928,917)  صافي النقدية )المستخدمة في( الناتجة من العمليات
 1,383,358 1,558,668  توزيعات أرباح مستلمة

  ───────── ───────── 

 2,656,331 (29,370,249)  المستخدمة في( من األنشطة التشغيليةالنقدية )صافي التدفقات 
  ───────── ───────── 

    األنشطة التمويلية

 250,016 37,488,281  متحصالت من الوحدات المصدرة
 ( 4,456,239) (3,175,463)  سداد الوحدات المستردة

  ───────── ───────── 

 ( 4,206,223) 34,312,818  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية 
  ───────── ───────── 

 ( 1,549,892) 4,942,569  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية 
    

 5,102,127 3,552,235  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
  ───────── ───────── 

 3,552,235 8,494,804   النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 



 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 
  )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021ديسمبر   31

 

8 

 عام -1
 

صندوق استثماري غير محدد المدة تم إنشاؤه بموجب اتفاق بين شركة العربي    "( هوصندوق المبارك لالكتتابات األولية )"الصندوق
يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في تنمية رأس المال   الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"( والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"(.

وافقة مع الشريعة اإلسالمية وإصدار حقوق األولوية المدرجة على المدى الطويل من خالل االستثمار في االكتتابات العامة األولية المت
باإلضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق االستثمار في أسهم الشركات المدرجة حديثًا في السوق بحد أقصى خمس   في سوق األسهم السعودية.

كان   .2016فبراير    21واألحكام بتاريخ    تم إصدار الشروط سنوات من تاريخ اإلدراج والصناديق التي لها نفس األهداف االستثمارية.
الصندوق هو مبنى شركة العربي الوطني   المسجل لمدير إن عنوان المكتب   .2016مايو    8تاريخ بدء الصندوق وفقاً للشروط واألحكام في  

  حي المربع، الرياض، المملكة العربية السعودية. لالستثمار، طريق الملك فيصل،
 

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

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

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

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

(، والتي تنص على األمور التي يتعين على 2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
ل الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية تم تعدي جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

هـ  1442رمضان    19المعدلة اعتباًرا من    ةالالئحتسري   م(.2021فبراير    24الموافق  هـ )1442رجب    1وتاريخ    2021-22-2رقم  
 (.2021مايو  1)الموافق 

 

 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  -3
 

 اإلعداد  أسس 3-1
 

كة العربية  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في الممل
ولية  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ"المعايير الد

الئحة صناديق االستثمار المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة   (، وأحكام للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"
 السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. 

 
ارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي  تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. فيما عدا االستثم

 تظهر بالقيمة العادلة لها، وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
 

 سعودي، ما  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير
 لم يرد خالف ذلك. 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية:
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 
 األدوات المالية 4-1
 

  .يقوم الصندوق بإثبات الموجودات أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية
 
 ( التصنيف 1)

لى فئات  (، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها إ9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.

  وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة ألغراض المتاجرة إذا:
 
 تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو  (أ

كانت عند اإلثبات األولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق   (ب
 األرباح على المدى القصير، أو

  عالة(.كان عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية ف (ج
 

  الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على    يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقاً 

  أساس كل من:
 
 .نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية  
  التعاقدية للموجودات المالية.خصائص التدفقات النقدية  
 

  موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة •
ة يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدي

تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في  
  المبلغ األصلي القائم.

 

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:

 
من المبلغ األصلي والعمولة على  شروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعاتلم ينشا عن ال  -1

  المبلغ األصلي القائم، و
لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية    -2

 يع معاً، أو والب
تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان   -3

القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات 
 بات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.أو إث

 
تتضمن استثمارات الصندوق استثمارات في أدوات حقوق الملكية التي تم االستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات 

 قصيرة األجل في السعر. 
 

  المطلوبات المالية
  العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة  •

ال  يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف االقتناء ألغراض المتاجرة عليها.
  يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

  المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •
  تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 
 األدوات المالية )تتمة( 4-1
 
 ( اإلثبات 2)

األنظمة أو تلك  التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها  –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 
  بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل. –المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 

 
 ( القياس األولي3)

قائمة الخسارة في  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية  المالية والمطلوبات  الموجودات  إثبات  بالقيمة   يتم  المالي  المركز 
  ويتم إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.  العادلة.

 
ها  يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة ل

  تكاليف معامالت متعلقة مباشرة بها.زائداً أي 
 
 ( القياس الالحق 4)

ويتم إثبات  بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.
ح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة  التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الرب
ويتم إثبات العمولة وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل.

 رباح في قائمة الدخل الشامل. هذه األدوات بصورة مستقلة كدخل أو مصروف عمولة ودخل أو مصروف توزيعات أ
 

ً تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة   بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. المطفأة الحقا
 
 ( التوقف عن إثبات األدوات المالية 5)

 الموجودات المالية 
المالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة(  يتم بصورة رئيسية التوقف عن إثبات األصل  

 )أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق( عند:
 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  •

تعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون  قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو ال •
أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم يقم الصندوق 

 ويل السيطرة على األصل. بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتح
 

 وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه
  تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

 
حويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل،  وفي الحاالت التي ال يتم فيها ت

وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة  يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. 
والم لها. المحولة  الموجودات  قياس  عليها يتم  أبقى  التي  وااللتزامات  الحقوق  يعكس  الذي  األساس  نفس  وفق  لها  المصاحبة  طلوبات 

 الصندوق.  
 

  المطلوبات المالية
 يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

 
 ( مقاصة األدوات المالية 6)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة تتم مقاصة  
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن  

على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات  وال ينطبق ذلك عموما  واحد.
  العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.
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 األدوات المالية )تتمة( 4-1
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ( 7)

تم  يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، وي
شهًرا ذلك الجزء    12لى مدى  تمثل خسائر االئتمان المتوقعة ع شهًرا وعلى مدى العمر.  12تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

شهًرا بعد تاريخ   12من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر بشأن أداة مالية ما خالل 
االئتمان المتوقعة   لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر  إعداد القوائم المالية.

 على مدى العمر. 
 
 المحاسبة بتاريخ التداول 4-2

في يلتزم  الذي  التاريخ  التداول )أي  بتاريخ  الموجودات  بيع  أو  المتعلقة بشراء  العمليات االعتيادية  إثبات كافة  التوقف عن  إثبات /  ه يتم 
المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية الموجودات إن العمليات االعتيادية   الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(.

 خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.
 
 النقدية وشبه النقدية  4-3

قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق والودائع 
 مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.   

 

سابات الهامش المقيدة ال تعتبر نقدية إن االستثمارات قصيرة األجــل غير المقتناة لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجــل وح
  وشبه نقدية.

 

 تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك كما هو مبين أعاله.  النقدية،لغرض إعداد قائمة التدفقات 
 
  المستحقة الدفع المصاريف 4-4

ويتم   الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبال لقاء 
 إثباتها في األصل بالقيمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 
 المخصصات  4-5

ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الصندوق 
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل   محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

الخصم، يتم إثبات الزيادة  في المخصص   وعند استخدام  والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. الضريبة الحالي
 الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 

وفي الحاالت التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ  
 د ويمكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.المستحق القبض كأصل إذا كان من المؤكد فعالً استالم المبلغ المستر 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  4-6

وفقاً للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤوالً عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر 
 هذه القوائم المالية. ذلك من مسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لها مخصص في  

 
 الوحدات القابلة لالسترداد  4-7

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:
 

  استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق. -
  مالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى.تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات ال -
وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات   -

  المالية األخرى.
نقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم ال -

  في صافي موجودات الصندوق.
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 الوحدات القابلة لالسترداد )تتمة(  4-7
بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على أساس  تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة  

الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق 
 على مدى عمر األداة المالية. 

 

لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو  باإلضافة إلى الوحدات القابلة
 عقد يشتمل على: 

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في   -
  ت المثبت وغير المثبت للصندوق.القيمة العادلة لصافي الموجودا

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

وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك كافة  يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد.
ء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات الخصائص أو الوفا

وفي حالة  مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في حقوق الملكية.
سترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها امتالك الوحدات القابلة لال

 كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف. 
 

 لكية.يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق م
 

 ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.
 

  7,568,399لاير سعودي(، من    47,357,550:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  75,683,990وقدره  يتكون رأسمال الصندوق  
وقد تم سداد كافة الوحدات المصدرة   لاير سعودي.  10وحدة( تمت المساهمة بها، قيمة كل منها    4,735,755:  2020ديسمبر    31وحدة )

يستحق سداد هذه   تم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.يتكون رأسمال الصندوق من هذه الوحدات المساهم بها، و التي تمت المساهمة بها.
 الوحدات المساهم بها على أساس حصة الصندوق التناسبية في صافي قيمة موجودات الصندوق عند تصفية الصندوق.

 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  4-8
المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز 

 الوحدات القائمة في نهاية السنة.
 

 توزيعات األرباح  4-9
وبالنسبة لسندات األسهم المتداولة، فإن ذلك   يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها.

ويتم إثبات توزيعات األرباح من سندات األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   توزيعات األرباح السابق.يكون عادة بتاريخ  
 الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  4-10
صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرات  يمثل  

خالل  في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من  
 ح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات األرباح والمصاريف. الرب

 

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير  
يتم احتساب األرباح والخسائر المحققة   ها خالل فترة إعداد القوائم المالية.المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيق

وتمثل  عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح.
األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية  

 بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات المالية(.
 

  أتعاب اإلدارة 4-11
أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبد إثبات  الشامل.يتم  الدخل  قائمة  أتعاب إدارة الصندوق وفقا   أ االستحقاق وتحمل على  يتم تحميل 

 للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  4-12
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 

 لوبات قد تمت إما:يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المط متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات  •
 

المطلوبات وأنهم تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو 
 يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

 يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
  للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

ت والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات  تصنف كافة الموجودا
 المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: القيمة العادلة

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

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    2المستوى   •
 مباشرة.

 ظة. غير قابلة للمالح -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

التحويل  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم 
يمة بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس الق

يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس  العادلة ككل( في نهاية كل سنة مالية.
 القيمة العادلة غير المتكرر.

 

ادة قياسها أو إعادة تقويمها وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إع
وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك  طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق.

يًضا بمقارنة التغيرات كما يقوم الصندوق أ بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى.
 في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.

 

ومخاطر   وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  الصندوق  قام  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 

 تحويل العمالت األجنبية  4-13
تدرج األرباح والخسائر الناتجة   تحول المعامالت بالعمالت األجنبية للدوالر األمريكي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت.

 األجنبية في قائمة الدخل الشامل.  عن تحويل العمالت
 

بتاريخ اعداد   السائدة  التحويل  بأسعار  الدوالر األمريكي  إلى  بالعمالت األجنبية  المسجلة  النقدية  الموجودات والمطلوبات  ويعاد تحويل 
  القوائم المالية.

 

جة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنبية، يتم اثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية النات
ربح   باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم اثباتها كبند من بنود صافي

ح أو الخسارة األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
 

التقديرات يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض األحكام و
كما يتطلب أيًضا من اإلدارة ممارسة األحكام   المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات.واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على  

يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة  عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق.
 والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.  وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية

وفيما يلي النواحي الهامة  يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة.
 ي مارست فيها األحكام:التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو الت

 

 مبدأ االستمرارية
قام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهما 

على ذلك، ليس لدى مجلس اإلدارة وال  عالوة  على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور.
عليه، تم   مدير الصندوق علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية
 

  قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة   استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.يقوم الصندوق بقياس  
هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق  

القياس. قياس بتاريخ  الرئيسي   يحدد  السوق  في  إما  تمت  قد  المطلوبات  تحويل  أو  الموجودات  بيع  معاملة  أن  بافتراض  العادلة  القيمة 
إن األسواق الرئيسية   للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن  بلة للوصول إليها من قبل الصندوق.أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قا
إن قياس القيمة   المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل  العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة 
 واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. 

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

 

.
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل الصندوق  -6
 

إحالل سعر   -( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 المرجعي الفائدة 

اليًا تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بين البنوك بسعر فائدة بديل خ
 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:  تقريبًا من المخاطر.

رات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة باعتبارها وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغي • 
  تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما

 

قف  السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر دون و • 
  عالقة تغطية المخاطر 

 

تقديم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار خالية من   • 
 المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما. 

 

 الوسيلة العملية في الفترات المستقبلية عند سريانها.   يعتزم الصندوق استخدام لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.
 

 19-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ات امتياز  -"عقود اإليجار"  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في 

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.  .19-اإليجار المتعلقة بكوفيد
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا 
صدار القوائم المالية فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ القوائم اإل

 للصندوق. 
 يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.  
 

 بناًء على تقويم الصندوق، ليس من المتوقع أن يكون للمعايير أدناه آثار محتملة على األرقام المصرح عنها واإلفصاحات. 
 

    تاريخ السريان اإللزامي  البيان   المعايير
 2023يناير  1 عقود التأمين  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (1المعيار الدولي للتقرير المالي )
الشركة   تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة:

 2022يناير  1 التابعة المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة

 (9المعيار الدولي للتقرير المالي )
األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة   األدوات المالية:

 2022يناير  1 لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية  10%
 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 2022يناير  1 تكاليف الوفاء بالعقود  خسارتها:العقود المتوقع  ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
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 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -7
 

 يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  فيما
 

 2021ديسمبر  31كما في  

النسبة المئوية  
 القيمة السوقية  التكلفة   للقيمة السوقية

األرباح/)الخسائر(  
 غير المحققة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
     
     القطاعات  

 (176,363) 14,857,286 15,033,649 % 19.37 الطاقة 
 5,077,880 10,764,320 5,686,440 % 14.03 الرعاية الصحية

 2,111,346 8,652,880 6,541,534 % 11.28 الخدمات االستهالكية
 1,434,200 8,616,530 7,182,330 % 11.23 الصناديق العقارية المتداولة 

 1,190,937 6,959,583 5,768,646 % 9.07 تقنية معلومات 
 206,464 6,036,220 5,829,756 % 7.87 التمويل

 589,305 5,176,185 4,586,880 % 6.75 المرافق العامة 
 (548,415) 3,390,741 3,939,156 % 4.42 تجزئة األغذية 

 (365,100) 3,026,185 3,391,285 % 3.95 الخدمات التجارية والمهنية 
 33,174 2,132,154 2,098,980 % 2.78 السلع االستهالكية األساسية 

 184,528 1,724,400 1,539,872 % 2.25 السلع طويلة األجل 
 - 1,587,600 1,587,600 % 2.07 خدمات االتصاالت

 (142,411) 1,553,790 1,696,201 % 2.03  البنوك
 318,802 1,184,400 865,598 % 1.54 المواد االساسية

 234,294 1,046,656 812,362 % 1.36 الصناعات
 ─────── ───────── ────────── ──────── 

 100 % 289,560,66 , 76,708,930 10,148,641 
 ═══════ ═════════ ═════════ ════════ 

     

 
 2020ديسمبر  31كما في  

النسبة المئوية   
  للقيمة السوقية

 
 التكلفة 

 
 القيمة السوقية

األرباح/)الخسائر( 
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  
     
     القطاعات  

 1,934,541 8,334,180 6,399,639 %19.58 الصحية الرعاية 
 ( 64,533) 6,977,824 7,042,357 %16.39 الطاقة

 1,042,392 5,870,740 4,828,348 %13.79 الصناديق العقارية المتداولة 
 ( 187,070) 4,518,696 4,705,766 %10.62 إدارة وتطوير العقارات 

 1,205,527 4,307,576 3,102,049 %10.12 الخدمات االستهالكية
 ( 310,315) 3,286,370 3,596,685 %7.72 الخدمات التجارية والمهنية

 1,535,731 2,548,875 1,013,144 %5.99 تقنية معلومات 
 879,736 2,080,000 1,200,264 %4.89 السلع طويلة األجل 

 136,723 1,586,530 1,449,807 %3.73 تجزئة األغذية
 85,779 1,210,000 1,124,221 %2.84 تجزئة السلع الكمالية

 476,560 1,204,500 727,940 %2.83 المواد االساسية 
 ( 13,580) 638,000 651,580 %1.50  البنوك 

 ────── ──────── ──────── ───────── 

 100.00% 35,841,800 42,563,291 6,721,491 

 ══════ ════════ ════════ ═ ════════ 
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 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( -7
 

 فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 سعوديلاير 
   
 36,655,394 42,563,291 يناير  1

صافي شراء )مبيعات( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 ( 2,161,595) 29,790,052 الخسارة 

صافي ربح )خسارة( محقق عن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 ( 924,190) 928,437 أو الخسارة 

صافي الحركة في األرباح غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 8,993,682 3,427,150 من خالل الربح أو الخسارة

 ───────── ───────── 
 42,563,291 76,708,930  ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 
 
 العالقةالمعامالت مع الجهات ذات  -8
 

 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق وذلك عند االشتراك. %2قد تحمل رسوم اشتراك بواقع 
  

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

 للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق. 
  

لاير   307,366لاير سعودي( واألتعاب األخرى وقدرها    718,105:  2020لاير سعودي )  1,045,861تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  
 لاير سعودي( المثبتة في قائمة الدخل الشامل األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق كما هو مبين أعاله. 213,032: 2020)سعودي 

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

 
 . 2021ديسمبر   31( كما في 38,503: 2020وحدة ) 24,689في البنك تبلغ الوحدات المملوكة من قبل موظ

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -9
 

  31و 2021ديسمبر  31من قبل الصندوق كما في  فيما يلي نظرة عامة على الموجودات المالية، فيما عدا النقدية وشبه النقدية المقتناه
 : 2020ديسمبر 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
   الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 42,563,291 76,708,930 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   

    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 17,340 - توزيعات أرباح مدينة
 ───────── ───────── 
 76,708,930 42,580,631 
 ═════════ ═════════ 
 

 . 2020ديسمبر   31و 2021ديسمبر  31فيما يلي بيان المطلوبات المالية المقتناة من قبل الصندوق كما في 
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
   

    المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 221,011 376,344 أتعاب إدارة مستحقة

 ──────── ──────── 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10
 

 بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية بالقيمة العادلة 
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين  
المطلوبات قد تمت إما في السوق  يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل   في السوق بتاريخ القياس.

إن األسواق  الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
جودات أو المطلوبات  تقاس القيمة العادلة للمو الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.

 بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 
 

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

 
يتم تصنيف كافة الموجودات   لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة

ضمن التكلفة المطفأة، وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ المالية والمطلوبات المالية األخرى  
الفور. لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على  الدفترية وذلك نظراً  قيمتها  تقارب  المالية  القوائم  بين  إعداد  لم يكن هناك تحويالت 

 للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
ال توجد أية   ديسمبر. 31يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية الخاصة بالشركة كما في 

 بالقيمة العادلة. موجودات مالية أو مطلوبات مالية يتم قياسها 
 

 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  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  2021ديسمبر  31كما في 

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 - - 76,708,930 76,708,930 الخسارة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
     

     2020ديسمبر  31كما في 
     المقاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 - - 42,563,291 42,563,291 الخسارة 

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

 

. 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -11
 

يوجد لدى الصندوق أيضاً موجودات مالية في شكل   المالية الرئيسية الخاصة بالصندوق في أتعاب اإلدارة المستحقة.تتمثل المطلوبات  
نقدية وشبه نقدية واستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من أعماله العادية وتنشأ  

 مباشرة منها.
 

 المالية الخاصة بالصندوق للمخاطر التالية:تخضع العمليات 
 

  مخاطر االئتمان
ق  تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الصندو

يسعى  ئتمانية، والتي تكون المخاطر االئتمانية لها منخفضة.اعتمد الصندوق سياسة التعامل فقط مع الجهات ذات المالءة اال  لخسارة مالية.
لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع أطراف أخرى محددة    الصندوق إلى مراقبة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات 

يحتفظ الصندوق بالحسابات البنكية لدى مؤسسات مالية ذات   ليست ذات عالقة والتقييم المستمر للمالءة االئتمانية لتلك األطراف األخرى.
 تصنيف ائتماني جيد.

 
 لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الصندوق 

 
 2021 

 لاير سعودي 
 

2020 
 لاير سعودي

 
 17,340 - توزيعات أرباح مدينة

 3,552,235 8,494,804 نقدية وشبه نقدية 
 ───────── ───────── 

 8,494,804 3,569,575 
 ═════════ ═════════ 

 
(، وبناًء على هذه التقويم، تعتقد اإلدارة بأنه ال داعي إلثبات 9قامت اإلدارة بإجراء تقويم وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في النقدية وشبه النقدية وتوزيعات األرباح المدينة حيث أن مخاطر االئتمان ضئيلة.
 

 مخاطر السيولة 
تنشأ مخاطر  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. 

 السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.
 

الوحدات   الوفاء تنص شروط وأحكام الصندوق على استرداد  السيولة بشأن  يتعرض الصندوق لمخاطر  ثم  مرتين في األسبوع، ومن 
الوحدات. مالكي  إن  باستردادات  فوًرا حيث  للتحقيق  قابلة  تعتبر  الخسارة  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  الصندوق  استثمارات  إن 

ويقوم مدير الصندوق   دادها في أي وقت طيلة األسبوع.في السوق األسهم السعودية ويمكن استر  وريت مدرجةاستثمارات حقوق الملكية 
 بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

 

 مخاطر السوق 
ت المالية نتيجة لمتغيرات الـسوق مثل تمثل مخاطر الـسوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية لألدوا

إن  إن الحد األقصـى الناتج عن األدوات المالية يعادل قيمتها العادلة. معدالت العمولة وأـسعار صـرف العمالت األجنبية وأـسعار األـسهم.
 لى زيادة العائد.هدف إدارة مخاطر الســوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضــات إلى مخاطر الســوق ضــمن مســتويات مقبولة والعمل ع

 تشتمل مخاطر السوق المتعلقة باألداوت المالية الخاصة بالصندوق على مخاطر أسعار األسهم فقط.
 

 مخاطر أسعار األسهم 
قيمة    تمثل مخاطر  التغيرات في  نتيجة  العادلة الستثمارات األسهم  القيمة  بالتغيرات غير اإليجابية في  المتعلقة  المخاطر  أسعار األسهم 

تتعرض استثمارات  تنشأ مخاطر أسعار األسهم من استثمارات الصندوق في سندات األسهم والصناديق العقارية المتداولة. األسهم الفردية.
يقوم مجلس اإلدارة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع  ر السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية.الصندوق لمخاطر أسعا

 محفظة االستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركز الصناعة. 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11
 

 السوق )تتمة(  مخاطر
 مخاطر أسعار األسهم )تتمة( 

 
  تحليل الحساسية 

سهم   لكل  السوقية  األسعار  قيمة  في  معقولة  بصورة  المحتملة  الزيادة  أو  النقص  الخسارة عن  أو  الربح  األثر على  أدناه  الجدول  يبين 
 يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة.  بتاريخ إعداد القوائم المالية.  % 5والصناديق العقارية المتداولة على حدة بواقع  

  يفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، خاصة أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي.
 

 2020  2021 األثر على الربح والخسارة  

 لاير سعودي   لاير سعودي   

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

 الخسارة 

+5% 3,835,447  +5% 2,128,165 

-5% (3,835,447 )  -5% (2,128,165) 

 
  تركزات مخاطر أسعار األسهم

أسعار األسهم التي تتعرض لها محفظة األسهم الخاصة بالصندوق وريت، والتي تم قياسها بالقيمة   يحلل الجدول التالي تركز مخاطر
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، حسب التوزيع الجغرافي )وفقًا لمكان اإلدراج األولي لألطراف األخرى، ومكان المقر إذا لم تكن  

 مدرجة(. 
 

 2021 في الصناديق  النسبة المئوية لسندات األسهم والوحدات
 

2020 
 

 % 100 %100   المملكة العربية السعودية
 ═════════ ═════════ 

 

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -12
 

 تبين الجداول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:
 

 2021ديسمبر  31كما في 

 خالل 

 شهًرا  12
 بعد

 شهًرا  12
 اإلجمالي 

 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    الموجودات 

 76,708,930 - 76,708,930 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 8,494,804 - 8,494,804 نقدية وشبه نقدية

 ───────── ───────── ───────── 

 85,203,734 - 85,203,734 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 376,344 - 376,344 أتعاب إدارة مستحقة
 92,137 - 92,137 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 

 468,481 - 468,481 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 
  )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2021ديسمبر   31
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(  -12
 

 2020ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 شهًرا 12
 اإلجمالي 

 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    الموجودات 

 42,563,291 - 42,563,291 الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 17,340 - 17,340 توزيعات أرباح مدينة

 3,552,235 - 3,552,235 نقدية وشبه نقدية
 ───────── ───────── ───────── 

 46,132,866 - 46,132,866 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 221,011 - 221,011 مستحقةأتعاب إدارة 
 33,108 - 33,108 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 

 254,119 - 254,119 إجمالي المطلوبات 
 ───────── ───────── ───────── 

 

 آخر يوم للتقويم  -13
 

 (.2020ديسمبر   29 :2020)  2021ديسمبر   29كان آخر يوم تقويم في السنة هو  
 

 على القوائم المالية  19األثر الناتج عن كوفيد  -14
 

"( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع في  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس  
واتخذت   في ذلك المملكة العربية السعودية.وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما   جميع أنحاء العالم.

وقامت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بإغالق  الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس.
 الحدود، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد.

 

تشار السريع للفيروس وما نتج عنه من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية االعمال، قام مدير واستجابة لالن
 الصندوق باتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية والوقائية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم.

 

-، تأثرت النتائج التشغيلية والمالية الخاصة بالصندوق بسبب تفشي كوفيد 2020ديسمبر 31المنتهية في  كما بتاريخ القوائم المالية للسنة
تم عكس أثر الجائحة   وبصورة رئيسية نتيجة انخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق بما يتماشى مع اتجاه انخفاض سعر الوحدة.  19

قد تؤثر هذه  لصندوق حتى تاريخ القوائم المالية في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات.على النتائج التشغيلية والمالية الخاصة با
ى  التطورات أيضاً على النتائج المالية والتدفقات التدفقات النقدية والوضع المالي مستقبالً، وسيستمر مدير الصندوق في تقويم طبيعة ومد

 التجارية والنتائج المالية للصندوق.األثر الناتج عن ذلك على األعمال 
 

 اعتماد القوائم المالية  -15
 

(.2022 مارس 30هـ )الموافق 1443 شعبان 27تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 


