
 
 
 
 
 
 

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

 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 
 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 





 

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

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  المركز المالي األولية الموجزةقائمة 
 2021يونيو  30كما في 

 
 

 

 يونيو  30
2021 

 غير مراجعة( )

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح  
    

    الموجودات 
 42,563,291 48,358,658 4 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية 

 17,340 63,990  توزيعات أرباح مدينة
 3,552,235 3,777,877  نقدية وشبه نقدية 

  ───────── ───────── 

 46,132,866 52,200,525  إجمالي الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 221,011 216,212 5 أتعاب إدارة مستحقة 
 33,108 65,535 5 الدفع مصاريف مستحقة 

  ───────── ───────── 

 254,119 281,747  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

    
  لقة بمالكي الوحدات كية المتع حقوق المل

 )إجمالي حقوق الملكية( 
  

51,918,778 
 

45,878,747 
  ───────── ───────── 

 46,132,866 52,200,525  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

 4,735,755 4,641,032  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 
  ═════════ ═════════ 

    
 9.69 11.19  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═════════ ═════════ 

    
 



 

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

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

 إيضاح 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
    

    الدخل 
بالقيمة العادلة من بعاد موجودات مالية صافي ربح )خسارة( محقق عن است

 خالل الربح أو الخسارة 
 
4 

 
721,573 

 
(1,373,490) 

بالقيمة العادلة من خالل الربح  صافي ربح غير محقق عن الموجودات المالية 
 أو الخسارة 

 
4 5,719,081 295,635 

 642,115 1,110,722  توزيعات أرباح 
  ───────── ───────── 

 ( 435,740) 7,551,377  ( ل /)الخسارةإجمالي الدخ
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 ( 334,679) (416,318) 5 أتعاب إدارة 

 ( 82,742) (135,185) 5 مصاريف أخرى 
  ───────── ───────── 

 ( 417,421) (551,503)  إجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 ( 853,161) 6,999,873  )خسارة( الفترة  صافي دخل
    

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

 ( 853,161) 6,999,873  للفترة إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل 
  ═════════ ═════════ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   10إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 وجزة )غير مراجعة( قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الم 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 يونيو:  30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للفترة المنتهية في 

 
 2021 

 الوحدات 
2020 

 الوحدات 
   

 5,238,797 4,735,755 الوحدات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

   
 ( 163,467) (152,498) خالل الفترة وحدات مستردة 

 -       57,775 وحدات مصدرة خالل الفترة 
 ───────── ───────── 

 ( 163,467) (94,723)  صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 5,075,330 4,641,032 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

 
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
   

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

 ( 853,161) 6,999,873  )الخسارة( الشامل إجمالي الدخل
  ────────  ──────── 

   
 (1,280,796) (1,559,842) وحدات مستردة خالل الفترة 
 -       600,000 وحدات مصدرة خالل الفترة 

 ───────── ───────── 

 (1,280,796) (959,842) صافي التغيرات في الوحدات 
 ───────── ───────── 

 39,519,329 51,918,778 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 



 
 لالكتتابات األولية صندوق المبارك 

 الستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الوطني ل

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( مة قائ
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 
 

  
 

 
 

2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي 

   
   األنشطة التشغيلية 

 ( 853,161) 6,999,873 صافي دخل )خسارة( الفترة 
   
   ات النقدية:التعديالت لتسوية صافي الدخل )الخسارة( إلى صافي التدفق  

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

 
(5,719,081) 

 
(295,635 ) 

 ───────── ───────── 

 1,280,792 1,148,796 
   تعديالت رأس المال العامل: 

 ( 70,157) (76,286) ادلة من خالل الربح أو الخسارة زيادة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة الع    
 107,369 (46,650) ( نقص في توزيعات أرباح مدينةة)زياد   
 (9,816) 27,628  نقص )زيادة( في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى   
 ───────── ───────── 

 (1,121,400) 1,185,484 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 
 ───────── ───────── 

   األنشطة التمويلية 
 (1,280,796) (1,559,842) سداد الوحدات المستردة 

 -      600,000 متحصالت من الوحدات المباعة 
 ───────── ───────── 

 (1,280,796) (959,842) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
 ───────── ───────── 

 (2,402,196) 225,642 )النقص( في النقدية وشبه النقدية صافي الزيادة 
   

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

 2,699,931 3,777,877 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

   



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2021يونيو  30
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 عام -1
 

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

ة األولية لسوق األسهم يل من خالل المشاركة واالستثمار بشكل أساسي في االكتتابات العامتنمية رأس المال على المدى الطو
السعودية باإلضافة إلى الحقوق األولوية واالكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثًا في  

تم إصدار شروط وأحكام  مع المعايير الشرعية للصندوق.السوق بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ االدراج شريطة توافقها  
كانت أول فترة مالية   .2016مايو  8كان تاريخ بدء الصندوق وفقاً للشروط واألحكام في  .2016فبراير  21ريخ الصندوق بتا

  .2017ديسمبر  31حتى  2016مايو  8للصندوق من 
 

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

يناير    1بنك، وذلك اعتبارا من  إلى شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لل
2008 . 

 
 ظامية اللوائح الن -2
 

هـ  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
لة في المملكة العربية  تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العام  ي(، الت 2006ديسمبر  24)الموافق  

هـ 1442/  12/7وتاريخ  2021-22-2تم تعديل الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم  السعودية اتباعها.
 )"الالئحة المعدلة"(.  2021/ 24/2الموافق 

 
 ات في السياسات المحاسبية أسس اإلعداد والتغير -3
 
 أسس اإلعداد   3-1
 

( "التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة 34ية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )ائم المالية األولتم إعداد هذه القو
 العربية السعودية. 

 
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب  

  .2020ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في   قراءتها جنبًا 
 

التكلفة التاريخية. فيما عدا الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة    تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس
وكذ لها،  العادلة  بالقيمة  تظهر  والتي  الخسارة  أو  الربح  خالل  مبدأ من  أساس  وعلى  المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  لك 

 االستمرارية. 
 

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

 
 ستقبلية.ال تشير بالضرورة على الفترات الم إن نتائج الفترة المالية األولية 

 
  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  3-2
  

المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية تتماشى السياسات  
لم يقم  .2021يناير    1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  

 ايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.الصندوق بالتطبيق المبكر ألي مع
 

وجزة للصندوق. لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الم 2021يسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام 



 
 لالكتتابات األولية صندوق المبارك 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 ة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجز
 2021يونيو  30
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 تتمة( الجديدة )المعايير والتفسيرات والتعديالت   3-2
 

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل  
  خاليًا تقريبًا من المخاطر.

 
 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:

 
تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة  وسيلة عملية    (أ)

 باعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما
 
ليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر دون  لبنوك على عمالسماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين ا  ( ب)

  وقف عالقة تغطية المخاطر.
 
تقديم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار    ( ج) 

جزة  على القوائم المالية األولية الموإن هذه التعديالت ليس لها أي أثر   خالية من المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما.
 لعملية في الفترات المستقبلية عند سريانها. يعتزم الصندوق استخدام الوسائل ا للصندوق.

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية   -4
 

 رة: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا فيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات 
 
 2021يونيو  30 
النسبة المئوية   

للقيمة  
 السوقية 

 
 التكلفة 

 
 القيمة السوقية 

)الخسائر(    األرباح
 غير المحققة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
     
     القطاعات  

  208,209  9,071,659  8,863,450 % 18.76 الطاقة
  5,668,027  8,705,462  3,037,435 % 18.00 الرعاية الصحية 

  2,068,794  7,194,410  5,125,616 % 14.88 الصناديق العقارية المتداولة 
  87,049  4,482,438  4,395,390 %9.27 إدارة وتطوير العقارات

  1,532,183  4,210,014  2,677,831 %8.71 الخدمات االستهالكية
  770,482  2,851,700  2,081,218 %5.90 المواد األساسية

 (4,576)  2,821,854  2,826,431 %5.84 زئة األغذية تج 
 (145,467)  2,277,557  2,423,023 %4.71 الخدمات التجارية والمهنية 

  1,024,772  1,944,624  919,852 %4.02 تقنية المعلومات
  795,713  1,797,600  1,001,887 %3.72 السلع طويلة األجل 

 (974)  1,366,200  1,367,174 %2.83 التأمين 
  437,760  984,960  547,200 %2.04 النقل 

 (1,400)  650,180  651,580 %1.32 البنوك 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 

 100.00 % 35,918,087 48,358,658 12,440,572 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 



 
 لالكتتابات األولية صندوق المبارك 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 ة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجز
 2021يونيو  30
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 لربح أو الخسارة )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل االموجودات المالية   -4
 
 2020ديسمبر  31 
  

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة 

 
 القيمة السوقية 

)الخسائر(   األرباح
 غير المحققة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
     
     القطاعات  

 1,934,541 8,334,180 6,399,639 % 19.58 الرعاية الصحية 
 ( 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 المعلومات
 879,736 2,080,000 1,200,264 % 4.89 السلع طويلة األجل 

 136,724 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 األساسية
 ( 13,580) 638,000 651,580 % 1.50  البنوك

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

 لخسارة: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو افيما يلي حركة الموجودات المالية المدرجة 
 
 يونيو  30 

2021 
 لاير سعودي 

 يونيو 30
2021 

 لاير سعودي 
   

 36,655,394 42,563,291 القيمة العادلة كما في بداية الفترة 
  الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو صافي مبيعات الموجودات المالية 

(645,287) 
 

1,443,647 
بالقيمة العادلة من ت مالية صافي ربح )خسارة( محقق عن استبعاد موجودا

 خالل الربح أو الخسارة 
 

721,573 
 
(1,373,490) 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو صافي ربح غير محقق عن الموجودات المالية 
 الخسارة 

 
5,719,081 

 
295,635 

 ───────── ───────── 
 37,021,186 48,358,658 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة 

 ═════════ ═════════ 
 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -5

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

 م.سنويا، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقوي  %1.75الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  يدفع  
سنويا يتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات   %1إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى  

  ندوق.بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للص
 

خرى وقدرها  لاير سعودي( واألتعاب األ  334,679:  2020يونيو   30لاير سعودي )  416,318تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  
لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة، األتعاب    82,742:  2020يونيو    30لاير سعودي )  135,185

 هو مبين أعاله. المحملة من قبل مدير الصندوق كما 
 

في قائمة المركز المالي األولية تم إظهار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة  
الوحدات المملوكة من قبل    يبلغ عدد إن البنك )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق. الموجزة.

 (. 38,503: 2020) 11,000نك موظفي الب
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -6
 

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

ة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد  يحدد قياس القيمة العادل بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
حالة في  أو  المطلوبات،  أو  للموجودات  الرئيسي  السوق  في  إما  فائدة    تمت  األسواق  أكثر  في  الرئيسي،  السوق  وجود  عدم 

 ها من قبل الصندوق.إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إلي للموجودات والمطلوبات.
موجودات والمطلوبات  تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ال

 وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 
 

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

 
  يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة.

 
ا ضمن  لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفه

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى  
أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية االخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية  وتعتقد اإلدارة ب

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

 
 للقيمة العادلة التسلسل الهرمي 

 
  2021يونيو    30يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية الخاصة بالصندوق كما في  

 د أية مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.ال توج  .2020ديسمبر  31و
 
 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 اإلجمالي  

المتداولة  األسعار 
 في أسواق نشطة 

 ( 1)المستوى 

المدخالت الهامة  
 القابلة للمالحظة 

 ( 2)المستوى 

المدخالت الهامة  
غير القابلة  

 للمالحظة 
 ( 3)المستوى 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي  لاير  2021يونيو  30كما في  
 ───────── ───────── ───────── ───────── الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 
 48,358,658 48,358,658 الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
     - 

     
      - 

 
     

     2020بر ديسم 31كما في 
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

العادلة من خالل الربح أو بالقيمة استثمارات 
 42,563,291 42,563,291 الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
      - 

 
      - 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -7
 

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

 )غير مراجعة(  2021يونيو  30كما في 
 خالل
 شهًرا  12

 بعد
 اإلجمالي  شهًرا  12

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    الموجودات 

 48,358,658 -       48,358,658 لربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل اموجودات مالية 
 63,990 -       63,990 توزيعات أرباح مدينة

 3,777,877 -       3,777,877 نقدية وشبه نقدية 
 ───────── ──────── ──────── 

 52,200,525 -       52,200,525 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 216,212 -       216,212 مستحقة أتعاب إدارة 

 65,535 -       65,535 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ──────── ──────── 

 281,747 -       281,747 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 )مراجعة(  2020ديسمبر  31كما في 
 خالل 

 شهًرا 12
 بعد
 اإلجمالي  شهًرا 12

 لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  
    الموجودات

 42,563,291 -        42,563,291 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية 
 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 أتعاب إدارة مستحقة 

 33,108 -        33,108 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

 254,119 -        254,119 تإجمالي المطلوبا 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 آخر يوم للتقويم  -8
 

 (.2020ديسمبر  30: 2020)2021يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة/ للسنة هو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 صندوق المبارك لالكتتابات األولية 
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 على القوائم المالية األولية الموجزة  19- األثر الناتج عن كوفيد -9
 

"( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس  

 أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وقد  في جميع أنحاء العالم.

وقامت المملكة العربية السعودية على وجه   واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس.

 ، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد. الخصوص بإغالق الحدود، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي

 

واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية االعمال، قام  

سالمة الموظفين    مدير الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازية والوقائية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان

 وأسرهم. 

 

تم إظهار تأثير الجائحة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية غير المراجعة في صافي قيمة  

االستثمارات. وقيمة  ا الموجودات  والوضع  النقدية  والتدفقات  المستقبلية  المالية  النتائج  تؤثر على  قد  التطورات  هذه  لمالي، إن 

 . وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية
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قبل   الموجزة من  األولية  المالية  القوائم  اعتماد هذه  إدارة  تم  )الموافق  1443محرم    4بتاريخ  الصندوق  مجلس  أغسطس   12هـ 
2021.) 

 


