
 
 
 
 

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

 
  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 

 تقرير فحص المراجع المستقل و
2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





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

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 2022يونيو  30كما في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 
 

 
 

 

 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات
 243,559,414 271,250,083 5 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 90,600 -  توزيعات أرباح مدينة 
 14,811,140 7,029,936  نقدية وشبه نقدية

 258,461,154 278,280,019  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات 

 1,140,867 1,454,933 6 أتعاب إدارة مستحقة
 238,185 279,303  مصاريف مستحقة الدفع 

 1,379,052 1,734,236  إجمالي المطلوبات 

    
 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات

 )إجمالي حقوق الملكية( 
  

276,545,783 
 

257,082,102 

 258,461,154 278,280,019  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 18,559,003 17,812,036  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

 13.85 15.53  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

 



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

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 القوائم المالية األولية الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 
 

 
  

 إيضاح
2022 

 لاير سعودي
2021 

 لاير سعودي
    

    الدخل 
بالقيمة   مالية مدرجة  استبعاد موجودات  صافي ربح محقق عن 

 الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  
5 47,042,511 11,203,347 

المالية   الموجودات  عن  المحقق  غير  الربح  )الخسارة(  صافي 
 39,154,059 ( 15,090,829) 5 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 3,032,335 2,818,316  توزيعات األرباح 

 53,389,741 34,769,998   إجمالي الدخل

    
    المصاريف
 (1,864,273) ( 2,745,211) 6 أتعاب إدارة

 ( 426,559) ( 588,271) 6 أتعاب أخرى

 (2,290,832) ( 3,333,482)  إجمالي المصاريف

 51,098,909 31,436,516  صافي دخل الفترة
 - -   الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 51,098,909 31,436,516  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 



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

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل 
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 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة: 

 
 2022 

 الوحدات 
2021 

 الوحدات 
   

 18,724,982 18,559,003 الوحدات في بداية الفترة 

   
    2,106,889 3,113,640 وحدات مصدرة خالل الفترة
  (1,777,516) (3,860,608) وحدات مستردة خالل الفترة

 329,373 (746,968) صافي التغيرات في الوحدات 

 19,054,355 17,812,035 الوحدات في نهاية الفترة 

 
 
 

 
2022 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
   

 190,639,513 257,082,102 الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترةحقوق 

 51,098,909 31,436,516 إجمالي الدخل الشامل للفترة

   
   الوحدات المصدرة والمستردة
 25,448,540 51,330,290 وحدات مصدرة خالل الفترة
 ( 20,411,135) (63,303,125) وحدات مستردة خالل الفترة

 5,037,405 (11,972,835) صافي التغيرات في الوحدات 

 246,775,827 276,545,783 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة 



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

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 
 

 
 2022 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
   

   األنشطة التشغيلية 
 51,098,909 31,436,516 صافي دخل الفترة

   
   التعديالت: 

خسارة )ربح( غير محققة عن الموجودات المالية  صافي الحركة في  
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

15,090,829 (39,154,059 ) 

 ( 3,032,335) (2,818,316) توزيعات األرباح 

 43,709,029 8,912,515 
   تعديالت رأس المال العامل: 

 ( 12,099,543) (42,781,498) خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 216,247 355,184 أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف مستحقة الدفع 

 ( 2,970,781) 1,282,715 صافي النقدية الناتجة من )المستخدمة في( العمليات 
   

 2,845,334 2,908,916 توزيعات أرباح مستلمة 

 ( 125,447) 4,191,631 )المستخدمة في( األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية من 

   
   األنشطة التمويلية 

 25,448,540 51,330,290 متحصالت من الوحدات المصدرة
 ( 20,411,135) (63,303,125) سداد الوحدات المستردة

 5,037,405 (11,972,835) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية

 4,911,958 (7,781,204)  صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية
 13,825,902 14,811,140 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 18,737,860 7,029,936 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

    



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30

 

6 
 

 
 عام    -  1
 

يتمثل الهدف   ( هو صندوق استثماري غير محدد المدة.”الصندوق“إن صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية )
االستثماري للصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمارات في محفظة متنوعة من 

تأسيس الصندوق في   النقية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بما في ذلك معامالت مرابحة.األسهم السعودية 
ن من ( من قبل البنك العربي الوطني )"البنك"(، وتتم إدارته اآل2005اكتوبر    25هـ )الموافق  1426شوال    21

سجل لمدير الصندوق هو مبنى  إن عنوان المكتب الم قبل شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(.
 حي المربع، الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العربي الوطني لالستثمار، طريق الملك فيصل،

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

ية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لهم، قام البنك  ( الصادر عن مجلس إدارة هيئة السوق المال2005
بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة 

 . 2008يناير   1مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من 
 

يتم دفع أتعاب   فظ"( للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق.قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين الح
 الحفظ وخدمات التسجيل من قبل الصندوق.

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

 
 اللوائح النظامية   -  2
 

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

هـ  1437شعبان    16صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
(، والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة  2016مايو    23)الموافق  

اتباعها. السعودية  قرا العربية  الالئحة بموجب  تعديل  المالية رقم  تم  السوق  إدارة هيئة    2021-22-2ر مجلس 
رمضان    19تم سريان مفعول الالئحة المعدلة اعتباًرا من   (.2021فبراير    24هـ )الموافق  1442رجب    1وتاريخ  
 (.2021مايو  1هـ )الموافق 1442

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

وفقاً لمعيار المحاسبة  2022يونيو  30إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في تم 
 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.34الدولي رقم )

 
السنوية،   المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  الموجزة جميع  األولية  المالية  القوائم  تتضمن  ال 

نتيجة    تعتبر. وال  2021ديسمبر    31وبالتالي، يجب أن يتم قراءتها مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  
رورة مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية بالض  2022يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في  

 .2022ديسمبر  31المنتهية في 
 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات المالية المدرجة  
 لعادلة لها. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تظهر بالقيمة ا

 
 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق. 

 



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

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
 2022يونيو  30
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 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية   -  3
 
  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  3-2
  

يسري   معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.لم يقم الصندوق بالتطبيق المبكر ألي  
 .لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق 2022العديد من التعديالت ألول مرة في عام 

 
اإليجار المتعلقة بكوفيد  تمديد امتيازات    - ( "عقود اإليجار"16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

 أو بعده(.   2021أبريل  1، لألسلوب العملي )تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ 19 -
 
ومعيار   16ومعيار المحاسبة الدولي    3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي   -

الدولي   السنوية ع37المحاسبة  التحسينات  وبعض  المالي  ،  للتقرير  الدولي  المعيار  الدولي    1لى  والمعيار 
المالي    الدولي    9للتقرير  المالي    41ومعيار المحاسبة  )تسري على الفترات    16والمعيار الدولي للتقرير 

 أو بعده(.  2021يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 
تجميع األعمال" اإلشارة في المعيار الدولي "عمليات   3تُحدث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

  إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي. 3للتقرير المالي 
 
 دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال. -
 
( الممتلكات واآلالت والمعدات المنشأة من خصم تكلفة أي  16تمنع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -

نود الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة أثناء تجهيز األصل للغرض بند من ب 
وبدالً من ذلك، ستقوم المنشأة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكاليف ذات العالقة في  الذي أنشئ من أجله.

 قائمة الدخل.
 
ات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة"  "المخصص  37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

 التكلفة التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد خاسًرا. 
 
( "تطبيق المعايير الدولية  1أجرت التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

(: األدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي  9لي للتقرير المالي )للتقرير المالي ألول مرة"، و المعيار الدو
 (: "عقود اإليجار". 16( "الزراعة" وأمثلة توضيحية مرفقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي )41)

 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   3-3
 

والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم  فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة  
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك،   المالية األولية الموجزة للشركة.

 عند سريانها.   
 
نيف المطلوبات )يؤجل التعديل  ("عرض القوائم المالية"، عند تص1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -

 (. 2024يناير  1بعد  المحاسبيةلحين بدء الفترات 
 
)الفترات    8ومعيار المحاسبة الدولي    2، بيان الممارسة  1تعديالت على نطاق ضيق لمعيار المحاسبة الدولي   -

 أو بعده(.  2023يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة    -  (12ي )التعديالت على معيار المحاسبة الدول -

 (. 2023يناير   1عن معاملة واحدة )الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
)الفترات السنوية التي    2020"عقود التأمين" كما تم تعديله بتاريخ يونيو    17المعيار الدولي للتقرير المالي   -

 أو بعده(.  2023يناير   1تبدأ بتاريخ 
 
"عقود التامين" )الفترات    –(  17تعديالت على نطاق ضيق لمتطلبات االنتقال بالمعيار الدولي للتقرير المالي ) -

 أو بعده(.  2023يناير   1السنوية التي تبدأ بتاريخ 



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

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
 2022يونيو  30
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -  4
 

تتماشى األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة  
 .  2021ديسمبر  31مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 
  خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من   -  5
 

 فيما يلي ملخصاً بمكونات الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 
 )غير مراجعة( 2022يونيو  30 

النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة

 القيمة
 السوقية  

األرباح )الخسائر(  
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي القيمة القطاعات-األسهم
     

 43,068,162 109,812,733 66,744,571 %40.48 البنوك 
 5,310,265 39,366,145 34,055,880 %14.51 مواد

 1,827,544 26,002,825 24,175,281  %9.59 االتصاالت 
 15,298,513 23,904,900 8,606,387 %8.81 الرعاية الصحية 

 2,623,732 19,053,745 16,430,013 %7.02 تجزئة األغذية 
 2,417,356 14,379,793 11,962,437 %5.30 تأمين 

 6,428,975 13,634,085 7,205,110 %5.03 تقنية معلومات 
 ( 2,218,315) 7,876,000 10,094,315 %2.90 الخدمات االستهالكية

 ( 1,089,031) 6,053,530 7,142,561 %2.23 العقاراتإدارة وتطوير 
 2,065,569 5,550,649 3,485,080 %2.05 تجزئة السلع الكمالية

 161,098 4,255,278 4,094,180 %1.57 الطاقة 
 ( 6,000) 1,360,400 1,366,400 %0.50 الخدمات التجارية والمهنية

 100% 195,362,215 271,250,083 75,887,868 

 
 
 )مراجعة(  2021ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة

 
 القيمة السوقية 

األرباح/ )الخسائر( 
 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي القيمة القطاعات-األسهم
     

 49,322,248 101,602,990 52,280,742 % 41.72 البنوك 
 9,901,536 43,559,823 33,658,287 % 17.88 مواد

 8,278,657 32,081,484  23,802,827 % 13.17 االتصاالت 
 13,553,224 23,821,497 10,268,273 % 9.79 الرعاية الصحية 

 1,678,718 16,338,772 14,660,054 % 6.71 تأمين 
 5,412,575 10,241,280 4,828,705 % 4.20 التجزئة
 1,201,528 7,502,008 6,300,480 % 3.08 الطاقة 

 1,683,485 7,115,560 5,432,075 % 2.92 تجزئة األغذية 

 ( 53,274) 1,296,000 1,349,274 % 0.53 الخدمات االستهالكية

 100 % 152,580,717 243,559,414 90,978,697 

 
  



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

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
 2022يونيو  30
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 )تتمة(  الخسارةالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   -  5
 

 فيما يلي التغيرات في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل الفترة: 
 

 يونيو  30 
2022 

 لاير سعودي 

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي 
   

 177,803,057 243,559,414 القيمة العادلة كما في بداية الفترة
)مبيعات( شراء   العادلة  صافي  بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات 

 من خالل الربح أو الخسارة
(4,261,013) 896,196 

صافي ربح محقق عن استبعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
 من خالل الربح أو الخسارة

47,042,511 11,203,347 

ة صافي )الخسارة( الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرج
 39,154,059 (15,090,829) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 229,056,659 271,250,083 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   -  6
 

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

قد يتم تحميل   أساس إجمالي صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
  الصندوق من قبل مدير الصندوق عند االشتراك.على المشتركين في  %2رسوم اشتراك بواقع 

 
لاير سعودي( واألتعاب    1,864,273 :2021يونيو    30لاير سعودي )  2,745,211إن أتعاب اإلدارة وقدرها  

لاير سعودي( التي تم إظهارها في قائمة    426,559 :2021يونيو    30لاير سعودي )  588,271األخرى وقدرها  
 زة، تمثل األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق كما هو مبين أعاله. الدخل الشامل األولية الموج

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

 المالي األولية الموجزة. 
 

 يشتمل حساب مالكي الوحدات على الوحدات المملوكة من قبل:
 

  

 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر  31
2021 

 )مراجعة(
   

 363,118 334,732 صناديق مداره من قبل مدراء الصناديق 
 - - موظفو البنك 

 334,732 363,118 

 



 

 

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

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2022يونيو  30
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   -  7
 

  يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 

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

أو للموجودات  الرئيسي  السوق  في  إما  تمت  قد  المطلوبات  السوق    تحويل  في حالة عدم وجود  أو  المطلوبات، 
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن   الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين   تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.
سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق  في السوق  

   أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

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

 
يوجد لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة 

المطفأة، وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة   العادلة.
لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها 

مة  لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقي قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.
  العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

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

 لعادلة. ال توجد أية مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة ا .2021ديسمبر   31و  2022يونيو 
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 اإلجمالي  

األسعار المتداولة في  
 األسواق النشطة 

 (1)المستوى 

المدخالت الهامة  
 القابلة للمالحظة 

 (2)المستوى 

المدخالت الهامة  
 غير القابلة للمالحظة 

 (3)المستوى 
 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2022يونيو  30كما في 

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 - - 271,250,083 271,250,083 أو الخسارة )مدرجة في تداول( 

     2021ديسمبر  31في كما  
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات مدرجة  
 - - 243,559,414 243,559,414 أو الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
  



 

 

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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات   -  8
 

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

 اإلجمالي  شهًرا  12  بعد شهًرا 12 خالل )غير مراجعة( 2022يونيو  30كما في 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 271,250,083 - 271,250,083 الربح أو الخسارة
 7,029,936 - 7,029,936 نقدية وشبه نقدية 

 278,280,019 - 278,280,019 إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 1,454,933 - 1,454,933 أتعاب إدارة مستحقة 
 279,303 - 279,303 مصاريف مستحقة الدفع 

 1,734,236 - 1,734,236 إجمالي المطلوبات 

 
 

 اإلجمالي شهًرا   12  بعد شهًرا  12 خالل )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة
243,559,414 

- 
243,559,414 

 90,600 - 90,600 توزيعات أرباح مدينة
 14,811,140 - 14,811,140 نقدية وشبه نقدية 

 258,461,154 - 258,461,154 إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 1,140,867 - 1,140,867 أتعاب إدارة مستحقة 
 238,185 - 238,185 مصاريف مستحقة الدفع 

 1,379,052 - 1,379,052 إجمالي المطلوبات 

 
 آخر يوم للتقويم  -  9
 

 (. 2021ديسمبر  30)مراجعة(:  2021ديسمبر  31] 2022يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة/السنة هو 
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بتاريخ   قبل اإلدارة  الموجزة من  المالية األولية  القوائم  اعتماد هذه  أغسطس    15هـ )الموافق  1444محرم    17تم 
2022 .) 


