
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(
 

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

 
2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 





  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 
  طني لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الو

 . ية الموجزةاألول جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  11إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل 

2 

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2021و يوني  30كما في 

 

 إيضاح  

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 2020 

 لاير سعودي 
 )مراجعة(

    
    الموجودات 

 249,897,185 147,487,066 5 العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة موجودات مالية 
 1,860,069 1,148,601  دخل عمولة خاصة مستحقة 

 2,632,157 1,087,638  ية نقدية وشبه نقد
  ────────── ────────── 

 254,389,411 149,723,305  إجمالي الموجودات 
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات 
 189,661 119,489  مصاريف مستحقة الدفع 

  ────────── ────────── 

 189,661 119,489  طلوبات الم إجمالي
  ══════════ ══════════ 

    
 254,199,750 149,603,816  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات 

    )إجمالي حقوق الملكية( 
  ────────── ────────── 

 254,389,411 149,723,305  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ══════════ ══════════ 

    
 25,284,608 15,063,024   مصدرة قابلة لالستردادوحدات 

  ══════════ ══════════ 

    
 10.05 9.93  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة 

  ══════════ ══════════ 



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 
  طني لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الو

 . ية الموجزةاألول جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

 2021يونيو 
 ودي لاير سع

   2020مارس  8 
يونيو  30إلى 

2020 
 لاير سعودي 

     
     الدخل 

 2,383,193  2,823,422  دخل عمولة خاصة 
 صافي الخسارة المحققة عن استبعاد الموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  

(1,407,087) 
  

      - 
 مالية موجودات ربح غير محقق عن صافي )خسارة( 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
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(3,479,371) 

  
4,290,928 

  ─────────  ───────── 

 6,674,121  (2,063,036)  الدخل إجمالي )الخسارة( 
  ─────────  ───────── 

     المصاريف 
 ( 200,974)  (200,376) 6  أتعاب إدارة 

 ( 64,458)  (117,942) 6 أتعاب أخرى
  ─────────  ───────── 

 ( 265,432)  (318,318)  إجمالي المصاريف 
  ─────────  ───────── 

 6,408,689  (2,381,354)  دخل الفترة  صافي )خسارة(
     

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

 6,408,689  (2,381,354)  الدخل الشامل للفترة إجمالي )الخسارة( 
  ═════════  ═════════ 

 
 
 



  صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية 
  طني لالستثمار( )مدار من قبل شركة العربي الو

 . زةج لية المواألو جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021يونيو   30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 
لفترة الستة أشهر   

  30المنتهية في 
 2021يونيو 

 لاير سعودي 

  2020مارس  8
يونيو  30إلى 

2020 
 لاير سعودي 

   
 -      254,199,750 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة 

 ────────── ────────── 

   
 6,408,689 (2,381,354) دخل الفترة  صافي )خسارة(

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

 6,408,689 (2,381,354) امل للفترة الدخل الش إجمالي )الخسارة(
   

   الوحدات المصدرة والمستردة 
 403,841,483 4,191,260 وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (60,577,503) (106,405,840) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ────────── ────────── 

 343,263,980 (102,214,580) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ────────── ────────── 

 349,672,670 149,603,816 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة 
 ══════════ ══════════ 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

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

 
 
 

 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

  2021نيو يو
 وحدات 

 
إلى    2020مارس    8

 2020يونيو  30
 وحدات

    
 -      25,284,608   الوحدات في بداية الفترة 

  ────────── ────────── 

 40,370,714 416,635  وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (6,070,544) (10,638,219)  وحدات مستردة خالل الفترة 

  ────────── ───────── 

 34,300,170 (10,221,584)   صافي التغيرات في الوحدات 
  ────────── ────────── 

 34,300,170 15,063,024  الوحدات في نهاية الفترة 
  ══════════ ══════════ 

 



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

 . ية الموجزةاألول جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
لفترة الستة أشهر    

  30 المنتهية في
 2021 يونيو

 لاير سعودي 

   2020مارس  8 
 يونيو  30إلى 

2020 
 لاير سعودي 

     
     األنشطة التشغيلية 
 6,408,690  (2,381,354)  صافي دخل الفترة 

     
     

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 بالقيمة العادلة من خالل ت مالية ( في موجودازيادة) نقص 
 أو الخسارة الربح  

 102,410,119  (302,829,637 ) 

 (20,000,000)  -        في إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة  زيادة
 (1,792,492)  711,468  في دخل عمولة خاصة مستحقة ( زيادةص )نق

 207,686  (70,172)   )نقص( زيادة في المصاريف المستحقة الدفع
    ──────────  ────────── 

 ( 318,005,754)  100,670,061  التشغيلية )المستخدمة في( األنشطة  صافي النقدية من
  ───────────  ────────── 

     األنشطة التمويلية 
 (60,577,503)  4,191,260  متحصالت من الوحدات المصدرة 

 403,841,483  (106,405,840)  سداد الوحدات المستردة 
  ───────────  ────────── 

 343,263,980  (102,214,579)  التمويلية من األنشطة  صافي النقدية )المستخدمة في(
  ───────────  ────────── 

 25,258,227  (1,544,519)  الزيادة في النقدية وشبه النقدية  صافي )النقص(
     

 -        2,632,157  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
  ───────────  ───────── 

 25,258,227  1,087,638  الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية  
  ═══════════  ══════════ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  لصكوك السيادية السعودية صندوق المبارك ل
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 )تتمة(  ولية الموجزةاأل  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021 يونيو 30في 
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 عام -1
 

تثماري  هدف االسيتمثل ال إن صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد المدة.
للصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في الصكوك السيادية المدرجة باللاير السعودي 

تم تأسيس  في المملكة العربية السعودية وأدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.الصادرة عن الجهات الحكومية  
)الموافق  1441رجب    13الصندوق بتاريخ   إن عنوان مدير   (.”البنك“( من قبل البنك العربي الوطني )2020ارس  م  8هـ 

 ، المملكة العربية السعودية.11311، الرياض 220009 الصندوق هو شركة العربي الوطني لالستثمار، ص.ب.
 

ت مع المؤسسات األخرى  ندوق إبرام اتفاقيا كما يمكن لمدير الص إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق.
 لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.

 
 النظامية اللوائح  -2
 

يتعين  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية التي تنص على األمور التي 
بتاريخ   اتباعها  السعودية  العربية  المملكة  العاملة في  الصناديق االستثمارية  جميع  الحجة    3على  )ال1427ذو    24موافق  هـ 

رقم   (،2006ديسمبر المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  وذلك  الالئحة  على  إضافي  تعديل  إجراء    2021-22-2تم 
 ئحة المعدلة"(.م )"الال24/2/2021الموافق  هـ.7/1442/ 12بتاريخ

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

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

 
ت واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب لية الموجزة على كافة المعلوما ال تشتمل القوائم المالية األو

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

بدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء الموجودات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام م
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير   الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.الربح أو   المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 ة إلى أقرب لاير سعودي. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروض السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق.
 

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

 
 تقبلية.ال تشير بالضرورة على الفترات المس موجزةال إن نتائج الفترة المالية األولية

 
  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  3-2
  

إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في  
لم يقم   .2021يناير    1ة السارية اعتباراً من  ، باستثناء تطبيق المعايير الجديد2020ديسمبر    31المنتهية في    ةللفترللصندوق  

 ديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.الصندوق بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تع
 

في   مرة  ألول  التعديالت  من  العديد  مفعول  الموجزة  2021عام  يسري  األولية  المالية  القوائم  على  أثر  أي  لها  ليس  ولكن   ،
للصندوق. 



  لصكوك السيادية السعودية صندوق المبارك ل
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 )تتمة(  ولية الموجزةاأل  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021 يونيو 30في 
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 ايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تتمة( معال  3-2
 

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات إعداد التقرير المالي عندما يتم إحالل سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل 
  خالي من المخاطر تقريبًا.

 
 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 

 
غيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة  طلب معاملة التوسيلة عملية تت (أ)

 ئد في سوق ماباعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السا 
 

السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر   ( ب)
  دون وقف عالقة تغطية المخاطر

 
إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار  ( ج)

غطية مخاطر بند ما. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة  مخاطر كأداة لتخالية من ال
 يعتزم الصندوق استخدام الوسيلة العملية في الفترات المستقبلية عند سريانها.  للصندوق.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 

ة الموجزة، طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام يتطلب إعداد القوائم المالية األولي
كما   والمطلوبات.  عنها للموجوداتبعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المصرح  

من   أيًضا  ا يتطلب  تطبيق  عند  األحكام  ممارسة  للصندوق.اإلدارة  المحاسبية  والتقديرات   لسياسات  األحكام  هذه  تقويم  يتم 
المهنية  المشورة  الحصول على  ذلك  بما في  وعوامل أخرى،  السابقة  الخبرة  بناًء على  وذلك  مستمرة  واالفتراضات بصورة 

رات واالفتراضات المعنية بصورة  تتم مراجعة التقدي لة وفقاً للظروف.والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقو
مستقبلي. مستمرة. بأثر  التقديرات  التعديالت على  إثبات  التقديرات   يتم  اإلدارة  فيها  استخدمت  التي  الهامة  النواحي  يلي  فيما 

 واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام: 
 

 المتوقعة قياس مخصص خسائر االئتمان 
وقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة وافتراضات يتطلب قياس مخصص خسائر االئتمان المت

 هامة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
 

 مبدأ االستمرارية 
دأ االستمرارية، تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبقام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء  

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

 عليه، تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. .لمبدأ االستمرارية
 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية   -5

 يم للفترة:فيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر يوم تقو
 
 
 

 )غير مراجعة(  2021يونيو  30 
 

 لمئوية النسبة ا 
   لقيمة السوقيةل

 
 التكلفة   
 لاير سعودي  

 
 القيمة السوقية 

 لاير سعودي 

)الخسائر(  / األرباح
 غير المحققة

 لاير سعودي  
     

 (4,609,729) 143,983,825 148,593,553 % 97.70 صكوك حكومية 
 7,328 3,503,241 3,495,914 %2.30 صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي

 ────── ───────── ───────── ───────── 

 (4,602,401) 147,487,066 152,089,467 % 100.00 اإلجمالي 
 ══════ ═════════ ═════════ ═════════ 



  لصكوك السيادية السعودية صندوق المبارك ل
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 )تتمة(  ولية الموجزةاأل  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021 يونيو 30في 
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 )تتمة(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية   -5
 

 
 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 

 النسبة المئوية
 السوقية لقيمة ل

 
 التكلفة    
 لاير سعودي  

 القيمة السوقية 
 لاير سعودي 

(  ر)الخسائ/األرباح
 غير المحققة 

 سعودي لاير 
     

 (1,183,756) 235,835,110 237,018,866 % 94.37 صكوك حكومية 
 60,726 14,062,075 14,001,349 % 5.63 صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي

 ────── ───────── ───────── ───────── 

 (1,123,030) 249,897,185 251,020,215 % 100.00 اإلجمالي 
 ══════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 : 2020ديسمبر  31و 2021يونيو  30فيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات في الصكوك كما في 

 

 
 

 تاريخ االستحقاق  

 و يوني 30
2021 

 لاير سعودي 
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
2020 

 لاير سعودي 
 )مراجعة(

    
 20,161,050 17,871,000 2025 سمار 3 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5281
 19,838,000   15,349,365 2027 يناير 27 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5283
 22,603,920   8,547,440 2027 يوليو 27 الحكومة السعودية باللايرصكوك  - 5297
  36,908,640  10,203,020 2030 مارس 23 الحكومة السعودية باللايرصكوك  - 5282
 70,560,000   35,712,000 2035فبراير  24 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5284
 65,763,500 56,301,000 2049 إبريل 25 صكوك الحكومة السعودية باللاير - 5280

  ───────── ───────── 

  143,983,825 235,835,110 
  ═════════ ═════════ 
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سنويا، ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات   %0.2طبقًا لالتفاقية، يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره  
سنويا يتم احتسابها على أساس   %0.50أقصى  إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد   وم تقويم.بتاريخ كل ي

 إجمالي صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.

( واألتعاب األخرى وقدرها  لاير سعودي  200,974 :2020يونيو    30لاير سعودي )  200,376إن أتعاب اإلدارة وقدرها  
لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل، تمثل األتعاب المحملة    64,458 :2020يونيو    30لاير سعودي )  117,942

 من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.

 . نهاية الفترة في قائمة المركز الماليتم إظهار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في 

  على الوحدات المملوكة على النحو التالي:الوحدات يشتمل حساب مالكي 
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2021 

 وحدات 
2020 
 وحدات

   ──────── ──────── 

 392,908 -       مملوكة من قبل صناديق أخرى تحت نفس اإلدارة 
 15,931 15,931  موظفي البنك مملوكة من قبل 

  ──────── ──────── 

  15,931 408,839 
  ════════ ════════ 



  لصكوك السيادية السعودية صندوق المبارك ل
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 )تتمة(  ولية الموجزةاأل  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021 يونيو 30في 
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تبين إلدارة الصندوق بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة قصيرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة  
يتم تقييم الصكوك وإيداعات المرابحة   كبير نظًرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.دفترية إلى حد  تقارب قيمتها ال

االئتمانية   والمالءة  بالدولة  الخاصة  المخاطر  وعوامل  العموالت  أسعار  مثل  لمؤشرات  وفقًا  الصندوق  قبل  من  طويلة األجل 
تجنيب المخصصات لقاء الخسائر المتوقعة لهذه الصكوك وإيداعات ويم، يتم  وبناء على هذا التق الخاصة باألطراف األخرى.

و  2021يونيو  30تم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لصكوك وإيداعات المرابحة طويلة األجل كما في  المرابحة طويلة األجل.
هامة.  2020ديسمبر    31 غير  أنها  على  الصندوق  إدارة  قبل  ا من  لدى  ذلك،  إلى  اسإضافة  الصناديق  لصندوق  في  تثمار 

تعتقد اإلدارة أن   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  2االستثمارية يتم قياسها بالقيمة العادلة وتخصيصها ضمن المستوى  
فترية  يمتها الدالقيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية مصنفة بالتكلفة المطفأة وبتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب ق

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

 ة. السابق
 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -8

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

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

 بعد
 اإلجمالي  شهًرا  12

 عودي سلاير  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
 147,487,066 -       147,487,066 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية 

 1,148,601 -       1,148,601 دخل عمولة خاصة مستحقة 
 1,087,638 -       1,087,638 نقدية وشبه نقدية 

 ───────── ───────── ───────── 

 149,723,305 -       149,723,305 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 119,489 -       119,489  مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 119,489 -       119,489 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31كما في  
 خالل 

 شهًرا 12
 بعد
 اإلجمالي  شهًرا 12

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات
 249,897,185 -       249,897,185 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية 

 1,860,069 -       1,860,069 لة خاصة مستحقة دخل عمو
 2,632,157 -       2,632,157 نقدية وشبه نقدية 

 ───────── ───────── ───────── 

 254,389,411 -       254,389,411 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 189,661 -       189,661  الدفعمصاريف مستحقة 

 ───────── ───────── ───────── 

 189,661 -       189,661 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



  لصكوك السيادية السعودية صندوق المبارك ل
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 )تتمة(  ولية الموجزةاأل  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021 يونيو 30في 
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 آخر يوم للتقويم  -9
 

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

 ولية الموجزة األ على القوائم المالية 19األثر الناتج عن كوفيد  -10
 

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

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

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

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

 

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

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

 وأسرهم. 

 

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

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

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


