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 المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات
 110,483,240 108,184,961 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 29,400  توزيعات أرباح مدينة
 10,397,216 3,361,328  رصيد لدى البنك

  ───────── ───────── 

 120,880,456 111,575,689  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات
 504,983 477,846  أتعاب إدارة

 66,258 45,982  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── 

 571,241 523,828  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 

 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات )إجمالي حقوق الملكية(
 

 111,051,861 120,309,215 

  ───────── ───────── 

 120,880,456 111,575,689  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 1,077,142 1,071,453  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
  ═════════ ═════════ 

    
 111.69 103.65  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═════════ ═════════ 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

 إيضاح 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
    

    الدخل
المالية بالقيمة العادلة من صافي الربح المحقق عن الموجودات 

 خالل الربح أو الخسارة
 49,770 9,711,458 

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

 (9,851,240) 3,464,340 

 2,993,149 2,246,666  توزيعات أرباح
  ───────── ───────── 

 16,168,947 (7,554,804)  )الخسارة( الدخلإجمالي 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (1,150,302) (930,574) 5 أتعاب إدارة

 (152,898) (139,356) 5 أتعاب أخرى
  ───────── ───────── 

 (1,303,200) (1,069,930)  إجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 14,865,747 (8,624,734)  الفترةصافي )خسارة( دخل 
    

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

 14,865,747 (8,624,734)  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
  ═════════ ═════════ 
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 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد

 
 يونيو: 30المنتهية في فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة 

 
 2020 

 وحدات
2019 
 وحدات

   
 1,177,189 1,077,142 الوحدات في بداية الفترة

 ───────── ───────── 

   
 19,205 5,103 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (89,943) (10,792) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 (70,738) (5,689) صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 1,106,451 1,071,453 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 
 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
   

 122,734,938 120,309,215 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 14,865,747 (8,624,734) إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
 ───────── ───────── 

   الوحدات المصدرة والمستردة من قبل مالكي الوحدات
 2,191,073 462,244 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (10,579,824) (1,094,864) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 (8,388,751) (632,620) صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 129,211,934 111,051,861 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
   

   األنشطة التشغيلية
 14,865,747 (8,624,734) صافي )خسارة( دخل الفترة

   
   الدخل إلى صافي التدفقات النقدية:)الخسارة( التعديالت لتسوية صافي 

الحركة في الخسائر )األرباح( غير المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة    
 (3,464,340) 9,851,240 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ───────── ───────── 

 1,226,506 11,401,407 
   تعديالت رأس المال العامل:

 (188,066) (7,552,961) الزيادة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 (126,672) (29,400) زيادة في توزيعات األرباح المدينةال   
 (597,977) (47,413) النقص في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى   
 ───────── ───────── 

 10,488,692 (6,403,268) المستخدمة في( من األنشطة التشغيلية) النقديةصافي التدفقات 
 ───────── ───────── 

   األنشطة التمويلية
 2,191,073 462,244 متحصالت من الوحدات المصدرة

 (10,579,824) (1,094,864) سداد الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (8,388,751) (632,620) األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
 ───────── ───────── 

 2,099,941 (7,035,888) صافي )النقص( الزيادة في الرصيد لدى البنك
 444,292 10,397,216 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة

 ───────── ───────── 

 2,544,233 3,361,328 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 عام -1
 

إن صندوق المبارك لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد المدة. ويتمثل الهدف االستثماري للصندوق 
المتنوع في محفظة األسهم السعودية فيما عدا البنوك التجارية التقليدية )باستثناء تلك البنوك التي تدار وفقا لمبادئ  في االستثمار

( من قبل البنك العربي الوطني 1992أبريل  22هـ )الموافق  1412شوال  18م تأسيس الصندوق في الشريعة اإلسالمية(. ت
 )"البنك"(.

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

لقة باألشخاص المرخص لهم، قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتع
 .2008يناير  1شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من 

 
 اللوائح النظامية -2
 

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

(، والتي تنص على األمور 2016ايو م 23هـ )الموافق 1437شعبان  16المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية -3
 

 أسس اإلعداد 3-1
( "التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة العربية 34)تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 السعودية.
 
إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب قراءتها  

 .2019ديسمبر  31جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

ل الربح تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال
 أو الخسارة، والتي تظهر بالقيمة العادلة لها، وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.

 
هذه القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي،  تم عرض

 ما لم يرد خالف ذلك.
 

 ال تمثل نتائج فترة إعداد القوائم المالية األولية مؤشًرا على الفترات المستقبلية.
 
 الجديدةالمعايير والتفسيرات والتعديالت   3-2

ة تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي
. يسري مفعول العديد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ألول مرة في 2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 كن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.، ل2020
  
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة  

ي أثر جوهري على القوائم المالية األولية للصندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أ
 الموجزة للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك عند سريانها.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية  -4
 

 تتكون الموجودات المالية من القطاعات التالية كما بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي األولية الموجزة:
 
 2020يونيو  30 
  

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية

 )الخسائر( /األرباح
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  الوصف
     

     القطاعات

 443,339 34,618,179 34,174,840 %32.00 المواد األساسية

 4,049,058 26,021,638 21,972,580 %24.05 البنوك

 2,456,782 9,781,120 7,324,338 %9.04 االتصاالت

 (1,377,001) 8,057,100 9,434,101 %7.45 الخدمات التجارية والمهنية

 1,235,428 6,292,838 5,057,410 %5.82 الرعاية الصحيةمعدات وخدمات 

 (22,051) 5,595,675 5,617,726 %5.17 الطاقة

 1,432,624 5,348,600 3,915,976 %4.94 تجزئة األغذية 

 866,262 3,849,931 2,983,669 %3.56 تجزئة السلع الكمالية

 460,324 3,823,780 3,363,456 %3.53 التأمين

 666,641 3,262,500 2,595,859 %3.02 إنتاج األغذية

 (695,667) 1,533,600 2,229,267 %1.42 إدارة وتطوير العقارات
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 100.00% 98,669,222 108,184,961 9,515,739 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 2019ديسمبر  31 
  

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية

 األرباح غير
 المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  الوصف
     

     القطاعات

 10,253,742 34,087,373 23,833,631 %30.85 البنوك

 3,409,056 33,954,383 30,545,327 %30.73 المواد األساسية

 289,121 13,988,153 13,699,032 %12.66 الطاقة

 2,839,274 9,710,400 6,871,126 %8.79 االتصاالت

 574,082 7,581,000 7,006,918 %6.86 الخدمات التجارية والمهنية

 1,594,293 3,845,331 2,251,038 %3.48 تجزئة السلع الكمالية

 192,781 3,708,600 3,515,819 %3.36 س

 214,630 3,608,000 3,393,370 %3.27 األغذيةإنتاج 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 100.00% 91,116,261 110,483,240 19,366,979 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. في استثمارات  الموجودات الماليةتمثل 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -5
 

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

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

 الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
 

لاير سعودي( واألتعاب األخرى قدرها  1,150,302 :2019يونيو  30لاير سعودي ) 930,574تمثل أتعاب اإلدارة قدرها 
لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب  152,898 :2019يونيو  30لاير سعودي ) 139,356

 المحملة من قبل مدير الصندوق كما هو مبين أعاله.
 

قائمة المركز المالي  في في نهاية الفترةلمستحقة لمدير الصندوق تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى ا
 األولية الموجزة.

 
 يونيو على الوحدات المملوكة على النحو التالي: 30يشتمل حساب مالكي الوحدات في 

 
 يونيو 30  

2020 
 وحدات

 يونيو 30
2019 
 وحدات

   
 9,964 11,708 تحت نفس اإلدارة الصندوقمملوكة من قبل 

 5,150 5,211 مملوكة من قبل موظفي البنك
 ──────── ──────── 

 16,919 15,114 
 ════════ ════════ 

 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -6
 

 يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 

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

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

ين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعامل
 أفضل مصالحهم االقتصادية.

 
 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها

 الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.)سعر العرض للمراكز المدينة وسعر 
 

 يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة.
 
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن  

يتم تصنيف كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى ضمن التكلفة  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 1المستوى 
اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية المطفأة، وتعتقد 

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة  2وتصنف جميعها ضمن المستوى  وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.
 ت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.العادلة. لم يكن هناك تحويال



 صندوق المبارك لألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -7
 

المقبوضات والمدفوعات يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق على أساس 
 التعاقدية غير المخصومة:

 

 2020يونيو  30كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 شهًرا 12
 اإلجمالي

 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات
 108,184,961 - 108,184,961  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 29,400  29,400 أرباح مدينةتوزيعات 
 3,361,328 - 3,361,328  رصيد لدى البنك

 ───────── ───────── ───────── 

 111,575,689 - 111,575,689 إجمالي الموجودات
 ────────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 477,846 - 477,846 أتعاب إدارة

 45,982 - 45,982 مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

 523,828 - 523,828 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 2019ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 شهًرا 12
 اإلجمالي

 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات
 110,483,240 - 110,483,240  خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 10,397,216 - 10,397,216 رصيد لدى البنك
 ───────── ───────── ───────── 

 120,880,456 - 120,880,456 إجمالي الموجودات
 ────────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 504,983 - 504,983 أتعاب إدارة
 66,258 - 66,258 مستحقة الدفعمصاريف 

 ───────── ───────── ───────── 

 571,241 - 571,241 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 آخر يوم للتقويم -8
 

 (.2019ديسمبر  29: 2019) 2020يونيو  28كان آخر يوم تقويم للفترة/ للسنة هو 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 على القوائم المالية األولية الموجزة 19األثر الناتج عن كوفيد  -9
 

"( بالجائحة اعترافًا بانتشاره السريع 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس 
لى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وقامت في جميع أرجاء العالم. قد أثر تفشي الفيروس أيًضا ع

كافة الحكومات حول العالم باتخاذ إجراءات الحتواء انتشار الفيروس. وقد نفذت المملكة العربيّة السعودية بوجه خاص إغالق 
 التجول على نطاق الدولة. الحدود وأصدرت توجيهات بشأن التباعد االجتماعّي وفرضت إغالق االقتصاد وحظر

 
واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما تسبب عنه في تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، قام مدير الصندوق باتخاذ  

 سلسلة من التدابير الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بُعد لضمان سالمة موظفيه وأسرهم.
 
، تأثرت النتائج التشغيلية والمالية الخاصة 2020يونيو  30قوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في كما بتاريخ ال 

وبصورة رئيسية نتيجة انخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق بما يتماشى مع اتجاه انخفاض  19بالصندوق بسبب تفشي كوفيد 
الجائحة على النتائج التشغيلية والمالية الخاصة بالصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي تم عكس أثر . أسعار األسهم

. إن هذه التطورات قد تؤثر أكثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات
 إجراء تقويم لطبيعة ومدى التأثير على العمليات والنتائج المالية له.للصندوق، وسيستمر مدير الصندوق في 

 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -10
 

 (.2020أغسطس  18هـ )الموافق 1441ذو الحجة  28بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل إدارة الصندوق 
 
 


