
 

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

 الموجزة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مراجعة(قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 2020يونيو  30كما في 

 

 
 

 يونيو 30
2020 

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات

 36,655,394 37,021,186 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 107,369 -  توزيعات أرباح مدينة

 5,102,127 2,699,931  رصيد لدى البنك
  ───────── ───────── 

 41,864,890 39,721,117  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 173,043 169,789   أتعاب إدارة
 38,561 31,999  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── 

 211,604 201,788  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 

    

 41,653,286 39,519,329  )إجمالي حقوق الملكية( حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات
  ───────── ───────── 

 41,864,890 39,721,117  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 5,238,797 5,075,330  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
  ═════════ ═════════ 

    

 7.95 7.79  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 

    

 



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

 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(
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  

 إيضاح
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
    الدخل

الربح صافي الخسارة المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 أو الخسارة

 

(1,373,490) (1,453,348) 
صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
 

295,635 1,988,984 
 784,787 642,115  توزيعات أرباح

  ───────── ───────── 

 1,320,423 (435,740)  إجمالي )الخسارة( الدخل 
  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (347,259) (334,679) 5 أتعاب إدارة
 (80,647) (82,742) 5 مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

 (427,906) (417,421)  إجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 892,517 (853,161)  صافي )خسارة( دخل الفترة
    

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

 892,517 (853,161)  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
  ═════════ ═════════ 

    

 

 

 



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

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 لالستردادمعامالت الوحدات القابلة 
 

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

 2020 
 الوحدات

2019 
 الوحدات

   

 5,523,544 5,238,797 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   

 (230,934) (163,467) وحدات مستردة خالل الفترة
 ───────── ───────── 

 (230,934) (163,467)  صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 5,292,610 5,075,330 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 

 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

   

 39,977,196 41,653,286 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة
 ──────── ──────── 

 892,517 (853,161)  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل
 ──────── ──────── 

   الوحدات المستردة من قبل مالكي الوحدات:

 (1,695,873) (1,280,796) خالل الفترةوحدات مستردة 
 ───────── ───────── 

 (1,695,873) (1,280,796) صافي التغيرات في الوحدات
 ───────── ───────── 

 39,173,840 39,519,329 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 



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

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 

2020 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

   

   األنشطة التشغيلية

 892,517 (853,161) صافي )خسارة( دخل الفترة
   

   إلى صافي التدفقات النقدية: (الخسارة)التعديالت لتسوية صافي 

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

(295,635) (1,988,984) 

 ───────── ───────── 

 (1,148,796) (1,096,467) 
   تعديالت رأس المال العامل:

 3,177,502 (70,157) ي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةف نقص (زيادة)
 (46,450) 107,369 نقص )زيادة( في توزيعات أرباح مدينة

 (224,413) (9,816)  نقص في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى
 ───────── ───────── 

 1,810,172 (1,121,400) في( من األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية )المستخدمة
 ───────── ───────── 

   األنشطة التمويلية

 (1,695,873) (1,280,796) سداد الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (1,695,873) (1,280,796) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 ───────── ───────── 

 114,299 (2,402,196) رصيد لدى البنكصافي )النقص( الزيادة في ال
   

 1,007,909 5,102,127 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 1,122,208 2,699,931 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 



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

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

صندوق استثماري غير محدد المدة تم إنشاؤه بموجب اتفاق بين شركة العربي  هو"( صندوق المبارك لالكتتابات األولية )"الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى  الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"( والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"(.

ة لسوق األسهم السعودية باإلضافة إلى الحقوق الطويل من خالل المشاركة واالستثمار بشكل أساسي في االكتتابات العامة األولي
األولوية واالكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثًا في السوق بحد أقصى خمس سنوات 

 .2016براير ف 21تم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  من تاريخ االدراج شريطة توافقها مع المعايير الشرعية للصندوق.
 31حتى  2016مايو  8كانت أول فترة مالية للصندوق من  .2016مايو  8كان تاريخ تأسيس الصندوق وفقاً للشروط واألحكام في 

  . 2017ديسمبر 
 

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

 .2008يناير  1شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من 
 
 اللوائح النظامية -2
 

هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع 
تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية  ي(، الت2006ديسمبر 24

يعتقد مدير الصندوق أن  ( )"الالئحة المعدلة"(.2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16تاريخ كما تم تعديل الالئحة ب اتباعها.
  (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 

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

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) هذه القوائمتم إعداد 
 العربية السعودية.

 

 ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب قراءتها
  .2019ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  جنبًا

 
لربح تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية. فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وعلى أساس مبدأ االستمرارية.أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة لها، وكذلك 
 

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

 
 تشير بالضرورة على الفترات المستقبلية.إن نتائج الفترة المالية األولية ال 

 

  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

مفعول العديد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ألول مرة في  يسري .2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 
  ، لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2020

  
 هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة

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



 
 

 المبارك لالكتتابات األوليةصندوق 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

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

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

 2020يونيو  30 
النسبة المئوية  

 للقيمة السوقية
 

 التكلفة
 

 القيمة السوقية
)الخسائر( /األرباح 

 غير المحققة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  الوصف 

     
     القطاعات

 254,029 6,241,830 5,987,801 %16.86 صناديق االستثمار العقارية

 (521,545) 6,066,273 6,587,818 %16.39 الطاقة

 (123,703) 5,844,158 5,967,861 %15.79 الرعاية الصحية

 1,013,067 4,645,878 3,632,811 %12.55 االستهالكيةالخدمات 

 (937,484) 3,535,853 4,473,337 %9.55 إدارة وتطوير العقارات

 (688,258) 2,960,307 3,648,565 %8.00 الخدمات التجارية والمهنية

 (1,360,222) 1,970,250 3,330,472 %5.32 النقل

 316,181 1,742,400 1,426,219 %4.71 السلع طويلة األجل

 353,438 1,658,438 1,305,000 %4.48 التطبيقات وخدمات التقنية

 (353,267) 1,449,500 1,802,767 %3.92 تجزئة السلع الكمالية

 71,208 906,299 835,091 %2.43 المواد االساسية
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 100.00% 38,997,742 37,021,186 (1,976,556) 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 
 2019ديسمبر  31 
 

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية

األرباح/ 
)الخسائر( غير 

 المحققة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  الوصف

     
     القطاعات

 s 22.82% 8,027,997 8,366,220 338,223صناديق االستثمار العقارية

 (123,260) 5,454,503 5,577,763 %14.88 الطاقة

 (1,551,851) 1,195,150 2,747,001 %3.26 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 1,333,634 4,658,493 3,324,859 %12.71 الخدمات االستهالكية

 (168,895) 2,985,786 3,154,681 %8.15 إدارة وتطوير العقارات

 (104,186) 2,089,122 2,193,308 %5.70 الخدمات التجارية والمهنية

 (1,238,064) 3,499,650 4,737,714 %9.55 النقل

 (8,371) 817,000 825,371 %2.23 السلع طويلة األجل

 - 1,305,000 1,305,000 %3.56 التطبيقات وخدمات التقنية

 (112,175) 2,134,350 2,246,525 %5.82 تجزئة السلع الكمالية

 (272,938) 3,410,340 3,683,278 %9.30 المواد االساسية

 (364,308) 739,780 1,104,088 %2.02  السلع الرأسمالية
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 100.00% 38,927,585 36,655,394 (2,272,191) 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 
تتم كافة استثمارات هذا الصندوق في المملكة العربية السعودية.



 
 

 المبارك لالكتتابات األوليةصندوق 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 2020يونيو  30
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 العالقةالمعامالت مع الجهات ذات  -5
 

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

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

  كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
 

لاير سعودي( واألتعاب األخرى وقدرها  347,259: 2019يونيو  30سعودي ) لاير 334,679تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها 
لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة، األتعاب  80,647: 2019يونيو  30لاير سعودي ) 82,742

 المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.
 

المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة في قائمة المركز المالي األولية  تم إظهار أتعاب اإلدارة
 الموجزة.

 إن البنك )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
 

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

  
2020 
 الوحدات

2019 
 الوحدات

   

 41,503 38,503 مملوكة من قبل موظفي البنك
 ───────── ───────── 

 38,503 41,503 
 ═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -6
 

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

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

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

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

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

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

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

الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن  لدى
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 1المستوى 

يمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية االخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وتعتقد اإلدارة بأن الق
من التسلسل الهرمي لقياس  2ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى  وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.

بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو الفترة السابقة. لم يكن هناك تحويالت القيمة العادلة.
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -7
 

 يبين الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:
 

 اإلجمالي شهًرا 12بعد  شهًرا 12خالل  2020يونيو  30 كما في

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    الموجودات

 37,021,186 - 37,021,186 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2,699,931 - 2,699,931 رصيد لدى البنك

 ───────── ───────── ───────── 

 39,721,117 - 39,721,117 إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات

 169,789 - 169,789 أتعاب إدارة
 31,999 - 31,999 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 201,788 - 201,788 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اإلجمالي شهًرا 12بعد  شهًرا 12خالل  2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    الموجودات

 36,655,394 - 36,655,394 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية
 5,102,127 - 5,102,127 رصيد لدى البنك

 107,369 - 107,369 توزيعات أرباح مدينة
 ───────── ───────── ───────── 

 41,864,890 - 41,864,890 إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات

 173,043 - 173,043 أتعاب إدارة
 38,561 - 38,561 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 211,604 - 211,604 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 آخر يوم للتقويم  -8
 

 (.2019ديسمبر  29: 2019) 2020يونيو  28كان آخر يوم تقويم للفترة/ للسنة هو 
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 على القوائم المالية األولية الموجزة 19-األثر الناتج عن كوفيد  -9
 

"( على أنه جائحة اعتراًفا بانتشاره السريع 19-أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد، 2020خالل مارس 
 وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. في جميع أنحاء العالم.

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

  
ادية واستمرارية االعمال، قام واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعية واالقتص

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

  
شغيلية والمالية الخاصة ، تأثرت النتائج الت2020يونيو  30كما بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

قد تؤثر هذه التطورات أيضاً على النتائج المالية والتدفقات التدفقات النقدية والوضع  صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. في
المالي مستقبالً، وسيستمر مدير الصندوق في تقويم طبيعة ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية والنتائج المالية 

 للصندوق.
 
 

 اد القوائم المالية األولية الموجزةاعتم -10
 

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


