
 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة( 
 وتقرير فحص المراجع المستقل

 

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  





 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 12إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2020يونيو  30كما في  

 

  إيضاح 

 يونيو 30
2020 

 دوالر أمريكي

 ديسمبر 31
2019 

 دوالر أمريكي
     

     الموجودات
 21,850,000 21,085,000  6، 5 إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة

 95,271 59,437   مستحقة دخل عمولة خاصة
 7,000 580,457  5 أرصدة لدى البنوك

   ──────── ──────── 

 21,952,271 21,724,894   إجمالي الموجودات
   ════════ ════════ 

     المطلوبات
 11,581 11,356   أتعاب إدارة

 5,622 5,842   مصاريف مستحقة الدفع
   ──────── ──────── 

 17,203 17,198   المطلوباتإجمالي 
   ──────── ──────── 

     
 21,935,068 21,707,696   حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات )إجمالي حقوق الملكية(

   ──────── ──────── 

 21,952,271 21,724,894   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
   ════════ ════════ 

     
 1,149,536 1,130,181   قابلة لالسترداد وحدات مصدرة

   ════════ ════════ 

     
 19.08 19.21   صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

   ════════ ════════ 

 



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 الموجزة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 إيضاح
2020 

 دوالر أمريكي
2019 

 دوالر أمريكي
    الدخل

 299,671 176,439  دخل عمولة خاصة
  ──────── ──────── 

 299,671 176,439  إجمالي الدخل
  ──────── ──────── 

    المصاريف
 (21,797) (21,617) 7 أتعاب إدارة

 (12,227) (12,631) 7 مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

 (34,024) (34,248)  إجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 265,647 142,191  صافي دخل الفترة
    

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

 265,647 142,191  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ════════ ════════ 



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 2020 

 دوالر أمريكي
2019 

 دوالر أمريكي
   

 21,905,409 21,935,068 الفترةحقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية 
 ──────── ──────── 

 265,647 142,191 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ──────── ──────── 

   الوحدات المصدرة والمستردة
 52,000 125,334 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (489,555) (494,897) وحدات مستردة خالل الفترة

 ──────── ──────── 

 (437,555) (369,563) التغيرات في الوحداتصافي 
 ──────── ──────── 

 21,733,501 21,707,696 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 

 
 

 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد
 

 يونيو: 30 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات تم إجراؤها للفترة المنتهية في
 
 
  

2020 
 وحدات 

2019 
 وحدات

    
 1,173,982 1,149,536  الوحدات في بداية الفترة

  ──────── ──────── 

 2,767 6,540  وحدات مصدرة خالل الفترة
 (25,975) (25,895)  وحدات مستردة خالل الفترة

  ──────── ──────── 

 (23,208) (19,355)  صافي التغيرات في الوحدات
  ──────── ──────── 

 1,150,774 1,130,181  الوحدات في نهاية الفترة
  ════════ ════════ 

 
 



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 مراجعة(قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

 
 إيضاح

 
2020 

 دوالر أمريكي
2019 

 دوالر أمريكي
    األنشطة التشغيلية
 265,647 142,191  صافي دخل الفترة

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (1,050,000) 1,165,000  النقص )الزيادة( في إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة    
 (19,535) 35,834  النقص )الزيادة( في دخل عمولة خاصة مستحقة    
 (13,616) (5)  النقص في أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف أخرى    

    ──────── ──────── 

 (817,504) 1,343,020  )المستخدمة في( األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية من 
  ──────── ──────── 

    األنشطة التمويلية
 52,000 125,334  متحصالت من الوحدات المصدرة

 (489,555) (494,897)  سداد الوحدات المستردة
  ──────── ──────── 

 (437,555) (369,563)  التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
  ──────── ──────── 

 (1,255,059) 973,457  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية
    

 4,274,856 3,207,000  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
  ──────── ──────── 

 3,019,797 4,180,457 5 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
  ════════ ════════ 

    
 
 
 
 
 



 ريكيصندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األم
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

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

يتمثل الهدف االستثماري إن صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد المدة. 
للصندوق في الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو قصير األجل من خالل االستثمار في معامالت األدوات المالية المتحفظة المتوافقة 

( من قبل البنك العربي 1994يناير  1هـ )الموافق 1414رجب  19مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم تأسيس الصندوق بتاريخ 
 ”(.البنك)“ الوطني

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

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

 
 اللوائح النظامية -2
 

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

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

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية -3
 
 أسس اإلعداد  3-1

( "التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة العربية 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
 السعودية.

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

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

 ة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي
 

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالدوالر األمريكي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ 
 ألقرب دوالر أمريكي، ما لم يرد خالف ذلك.

  
 لية األولية مؤشًرا على الفترات المستقبلية.ال تمثل نتائج فترة إعداد القوائم الما

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 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 

 ، لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2020
  

جزة هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية المو
للصندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية 

 الموجزة  للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة، طبقا 
بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب 

ندوق. يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات أيًضا من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للص
بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن 

ية بصورة مستمرة. يتم إثبات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعن
التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي 

 مارست فيها األحكام:
 

 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ة المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة يتطلب قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالي

 بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

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

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

 ائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.عليه، تم إعداد القو االستمرارية.
 
 النقدية وشبه النقدية -5
 
  

 
 2020 يونيو 30 

 دوالر أمريكي
 2019ديسمبر  31

 دوالر أمريكي
    

 7,000  580,457  رصيد لدى البنك
 3,200,000 3,600,000  إيداعات مرابحة وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 

  ───────── ───────── 
   4,180,457 3,207,000 
  ═════════ ═════════ 
 
 إيداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة -6

إن إيداعات المرابحة عبارة عن طريقة إسالمية إليداعات المال لدى أطراف أخرى في المملكة العربية السعودية وبقية الشرق 
 األوسط.

 
إيداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة لتقويم االنخفاض في القيمة بناًء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة تخضع االستثمارات في 

 (. وقد تبين لإلدارة بأن المخصص بموجب طريقة خسائر االئتمان المتوقعة غير جوهري.9طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -7

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
سنويًا، ويتم احتسابها على أساس إجمالي صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم  %0.20يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى 

ي سنويا، يتم احتسابها على أساس إجمال %0.50تقويم. إضافة الى ذلك، يحق لمدير الصندوق أيًضا تحميل أتعاب أخرى بحد أقصى 
 صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف للصندوق.

 
 12,631دوالر أمريكي( واألتعاب األخرى قدرها  21,797: 2019يونيو  30دوالر أمريكي ) 21,617تمثل أتعاب اإلدارة قدرها 

امل األولية الموجزة األتعاب المحملة من دوالر أمريكي( الظاهرة في قائمة الدخل الش 12,227 :2019يونيو  30دوالر أمريكي )
 قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.

 
قائمة المركز المالي في تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة  

عمولة  األولية الموجزة. إن البنك )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق. خالل الفترة، حقق الصندوق
 دوالر أمريكي( عن إيداعات المرابحة التي تمت لدى البنك. 8,672: 2019يونيو  30دوالر أمريكي ) 26,597خاصة قدرها 

: 2019يونيو  30وحدات ) 7،986حساب مالكي الوحدات المتضمن الوحدات المملوكة لصناديق أخرى تحت نفس اإلدارة هي 
(.10،758وحدات 



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 ات الماليةالقيمة العادلة لألدو -8
 

تتكون الموجودات المالية للصندوق من األرصدة لدى البنوك والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تتكون المطلوبات المالية 
تقارب  للصندوق من أتعاب اإلدارة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة  2قيمتها الدفترية وذلك نظراً إلمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى 
 العادلة. لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.

 
ارة الصندوق بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة قصيرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة تبين  إلد

 تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظًرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
 

عار العموالت وعوامل المخاطر الخاصة بالدولة والمالءة يتم تقييم إيداعات المرابحة من قبل الصندوق وفقًا لمؤشرات مثل أس
االئتمانية الخاصة باألطراف األخرى. وبناء على هذا التقويم، يتم تجنيب المخصصات لقاء الخسائر المتوقعة إليداعات المرابحة. 

من قبل إدارة الصندوق على  2019ديسمبر  31و  2020يونيو 30تم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة إليداعات المرابحة كما في 
 أنها غير هامة.

 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -9
 

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

 2020يونيو  30كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 شهًرا 12
 اإلجمالي

 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
    

    الموجودات
 21,085,000 17,485,000 3,600,000 إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة

 59,437 - 59,437 دخل عمولة خاصة مستحقة
 580,457 - 580,457 رصيد لدى البنك

 ───────── ───────── ───────── 
 21,724,894 17,485,000 4,239,894 إجمالي الموجودات

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات

 11,356 - 11,356 أتعاب إدارة
 5,842 - 5,842 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 
 17,198 - 17,198 إجمالي المطلوبات

 ───────── ───────── ───────── 
 

 2019ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 شهًرا 12
 اإلجمالي

 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
    

    الموجودات
 21,850,000 18,650,000 3,200,000 إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة

 95,271 - 95,271 دخل عمولة خاصة مستحقة
 7,000 - 7,000 رصيد لدى البنك

 ───────── ───────── ───────── 
 21,952,271 18,650,000 3,302,271 إجمالي الموجودات

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات

 11,581 - 11,581 أتعاب إدارة
 5,622 - 5,622 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 
 17,203 - 17,203 إجمالي المطلوبات

 ───────── ───────── ───────── 



 صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30كما في 
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 آخر يوم للتقويم -10
 

 (.2019ديسمبر  31: 2019) 2020يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة/ للسنة هو 
 
 

 على القوائم المالية األولية الموجزة 19األثر الناتج عن كوفيد  -11
 

"( بالجائحة اعترافًا بانتشاره السريع 19-فيروس كورونا )"كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي2020خالل مارس 
في جميع أرجاء العالم. قد أثر تفشي الفيروس أيًضا على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وقامت 

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

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

 ة من التدابير الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بُعد لضمان سالمة موظفيه وأسرهم.سلسل
 

، تأثرت النتائج التشغيلية والمالية الخاصة 2020يونيو  30كما بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
ة رئيسية نتيجة خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية في الموجودات المالية الخاصة وبصور 19-بالصندوق بسبب تفشي كوفيد 

بالصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة الناتجة عن التغيرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات. تم عكس أثر الجائحة على النتائج 
ية األولية في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. قد تؤثر هذه التشغيلية والمالية الخاصة بالصندوق حتى تاريخ القوائم المال

التطورات أيضاً على النتائج المالية والتدفقات التدفقات النقدية والوضع المالي مستقبالً، وسيستمر مدير الصندوق في تقويم طبيعة 
 ق.ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية والنتائج المالية للصندو

 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -12
 

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


