
صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)

القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) 
وتقریر فحص المراجع المستقل 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 





صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

(مراجعة)
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

الموجودات 
٤٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧الخسارة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

- ١٨٧٬٠٠١توزیعات أرباح مدینة
١٨٬٧٣٧٬٨٦٠١٣٬٨٢٥٬٩٠٢نقدیة وشبھ نقدیة 

──────────────────
٢٤٧٬٩٨١٬٥٢٠١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩إجمالي الموجودات 

══════════════════
المطلوبات 

٩٩٣٬١٥١٨٠٧٬٤٩٦أتعاب إدارة مستحقة 
٢١٢٬٥٤٢١٨١٬٩٥٠مصاریف مستحقة الدفع 

──────────────────
١٬٢٠٥٬٦٩٣٩٨٩٬٤٤٦إجمالي المطلوبات 

──────────────────

حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات 
٢٤٦٬٧٧٥٬٨٢٧١٩٠٬٦٣٩٬٥١٣(إجمالي حقوق الملكیة) 

──────────────────
٢٤٧٬٩٨١٬٥٢٠١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

══════════════════

١٩٬٠٥٤٬٣٥٥١٨٬٧٢٤٬٩٨٢وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 
══════════════════

١٢٫٩٥١٠٫١٨صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة
══════════════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

مراجعة) قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة (غیر 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاح 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 

الدخل 
صافي ربح محقق عن استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٤١١٬٢٠٣٬٣٤٧٤٬٤٧٠٬٦٥٥الربح أو الخسارة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من غیر محقق عن (خسارة) صافي ربح 

)١٩٬٦٦١٬٢٤٠(٤٣٩٬١٥٤٬٠٥٩خالل الربح أو الخسارة 
٣٬٠٣٢٬٣٣٥٢٬٩٠٣٬٥٦١توزیعات أرباح 

──────────────────
)١٢٬٢٨٧٬٠٢٤(٥٣٬٣٨٩٬٧٤١إجمالي الدخل (الخسارة)

──────────────────
المصاریف 
)١٬٣٣٥٬١٨٠()١٬٨٦٤٬٢٧٣(٥أتعاب إدارة 
) ١٩١٬٦٢٤()٤٢٦٬٥٥٩(٥أتعاب أخرى

──────────────────
)١٬٥٢٦٬٨٠٤()٢٬٢٩٠٬٨٣٢(إجمالي المصاریف 

──────────────────
)١٣٬٨١٣٬٨٢٨(٥١٬٠٩٨٬٩٠٩(خسارة) الفترة صافي دخل 

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

)١٣٬٨١٣٬٨٢٨(٥١٬٠٩٨٬٩٠٩إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة 
═════════ ════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

یونیو: ٣٠فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للفترة المنتھیة في 

٢٠٢١
الوحدات 

٢٠٢٠
الوحدات 

١٨٬٧٢٤٬٩٨٣١٩٬٤٧٨٬٣٨٥بدایة الفترة الوحدات في 
───────── ─────────

٢٬١٠٦٬٨٨٩٦٨٬٧٣٢وحدات مصدرة خالل الفترة 
) ٤٠٦٬٦٣٠()١٬٧٧٧٬٥١٦(وحدات مستردة خالل الفترة 

───────── ─────────
) ٣٣٧٬٨٩٨(٣٢٩٬٣٧٣صافي التغیرات في الوحدات 

───────── ─────────
١٩٬٠٥٤٬٣٥٥١٩٬١٤٠٬٤٨٧الوحدات في نھایة الفترة 

═════════ ═════════

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

١٩٠٬٦٣٩٬٥١٣١٧٢٬٤٣١٬٣٢٢حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في بدایة الفترة 
──────────────────

)١٣٬٨١٣٬٨٢٨(٥١٬٠٩٨٬٩٠٩إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة 
──────────────────

المصدرة والمستردة من قبل مالكي الوحدات: الوحدات 
٢٥٬٤٤٨٬٥٤٠٥٠٦٬٩٤٥وحدات مصدرة خالل الفترة 
)٣٬٢٢٤٬٤٤٣()٢٠٬٤١١٬١٣٥(وحدات مستردة خالل الفترة 

──────────────────
)٢٬٧١٧٬٤٩٨(٥٬٠٣٧٬٤٠٥صافي التغیرات في الوحدات 

──────────────────
٢٤٦٬٧٧٥٬٨٢٧١٥٥٬٨٩٩٬٩٩٦المتعلقة بمالكي الوحدات في نھایة الفترة حقوق الملكیة 

══════════════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

األنشطة التشغیلیة 
)١٣٬٨١٣٬٨٢٨(٥١٬٠٩٨٬٩٠٩صافي دخل (خسارة) الفترة 

(الخسارة) إلى صافي التدفقات النقدیة:الدخلالتعدیالت لتسویة صافي
الخسائر غیر المحققة عن الموجودات المالیة المدرجة الحركة في (األرباح)

١٩٬٦٦١٬٢٤٠)٣٩٬١٥٤٬٠٥٩(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
───────── ─────────
١١٬٩٤٤٬٨٥٠٥٬٨٤٧٬٤١٢

تعدیالت رأس المال العامل: 
)١٥٬٣٤٢٬٨٨٣()١٢٬٠٩٩٬٥٤٣(زیادة في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

) ٦١٬٦٠١()١٨٧٬٠٠١(زیادة في توزیعات أرباح مدینة 
) ٧١٬٢١١(٢١٦٬٢٤٧زیادة (نقص) في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى 

───────── ─────────
)٩٬٦٢٨٬٢٨٣()١٢٥٬٤٤٧(التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة صافي 

───────── ─────────
األنشطة التمویلیة 

٢٥٬٤٤٨٬٥٤٠٥٠٦٬٩٤٥متحصالت من الوحدات المصدرة 
)٣٬٢٢٤٬٤٤٣()٢٠٬٤١١٬١٣٥(سداد الوحدات المستردة 

───────── ─────────
)٢٬٧١٧٬٤٩٨(٥٬٠٣٧٬٤٠٥النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة صافي التدفقات 

───────── ─────────
)١٢٬٣٤٥٬٧٨١(٤٬٩١١٬٩٥٨صافي الزیادة (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة

١٣٬٨٢٥٬٩٠٢١٦٬٣١٥٬٩٢٠النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 
───────── ─────────

١٨٬٧٣٧٬٨٦٠٣٬٩٧٠٬١٣٩النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 
═════════ ═════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة  
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

عام-١

إن صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة (“الصندوق”) ھو صندوق استثماري غیر محدد المدة. یتمثل الھدف االستثماري  
للصندوق في تنمیة رأس المال على المدى الطویل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من األسھم السعودیة المتوافقة مع  

سبتمبر  ٢٥ھــ (الموافق ١٤٢٦شعبان  ٢١امالت مرابحة. تم تأسیس الصندوق بتاریخ  أحكام الشریعة اإلسالمیة بما في ذلك مع
) من قبل البنك العربي الوطني ("البنك").٢٠٠٥

لقرار ھیئة السوق المالیة رقم   ) الصادر  ٢٠٠٥یونیو  ٢٨ھـ (الموافق  ١٤٢٦جمادى األول  ٢١وبتاریخ  ١-٨٣-٢٠٠٥طبقاً 
المتعلقة باألشخاص المرخص لھم، قام البنك بتحویل عملیات إدارة الموجودات عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة بشأن اللوائح  

ینایر  ١إلى شركة العربي الوطني لالستثمار ("مدیر الصندوق")، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من  
٢٠٠٨ .

اللوائح النظامیة -٢

ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار   ھـ  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣("الالئحة") الصادرة من قبل 
التي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة  )،٢٠٠٦دیسمبر٢٤(الموافق  

ھـ ١٤٤٢/  ١٢/٧وتاریخ ٢٠٢١-٢٢-٢لیة رقم تم تعدیل الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة ھیئة السوق الما السعودیة اتباعھا.
("الالئحة المعدلة"). ٢٠٢١/ ٢٤/٢الموافق 

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة -٣

أسس اإلعداد١-٣

تمد في المملكة ) "التقریر المالي األولي" المع٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
العربیة السعودیة. 

ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ یجب  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة  تم إعداد ھذه  
من خالل الربح أو الخسارة، والتي تظھر بالقیمة العادلة لھا، وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمراریة.

ألولیة الموجزة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة للصندوق، وتم تقریب كافة المبالغ تم عرض ھذه القوائم المالیة ا
ألقرب لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك. 

إن نتائج الفترة المالیة األولیة ال تشیر بالضرورة على الفترات المستقبلیة.

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٣

ة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنوی
لم یقم .٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للصندوق للسنة المنتھیة في  

یق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.الصندوق بالتطب

لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق. ٢٠٢١یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) ٢-٣

تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بین البنوك بسعر فائدة  
بدیل خالًیا تقریًبا من المخاطر.

الوسائل العملیة التالیة:تتضمن التعدیالت 

وسیلة عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل بصورة مباشرة  )أ(
باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما

یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك على عملیات تخصیص وتوثیق تغطیة المخاطر دون  السماح بإجراء التغیرات التي ) ب(
وقف عالقة تغطیة المخاطر

تقدیم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند تخصیص أداة ذات أسعار  ) ج( 
ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة  إنخالیة من المخاطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما.

یعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. للصندوق.

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٤

المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: فیما یلي ملخصاً بمكونات الموجودات 

٢٠٢١یونیو ٣٠
المئویة  النسبة

القیمة السوقیةالتكلفة للقیمة السوقیة 
(الخسائر)  األرباح

غیر المحققة
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

القطاعات 
٥٣٬٣٨٨٬٩٧٦٩٣٬٩٠٣٬٨٣٤٤٠٬٥١٤٬٨٥٨٪ ٤١٫٠٠البنوك

٢٨٬٠٦٩٬٧٢١٤٠٬٢٠٧٬٩٧٢١٢٬١٣٨٬٢٥١٪ ١٧٫٥٥المواد األساسیة
١٠٬٥١٨٬٢٧٣٢٥٬٧٢٦٬٠٠٢١٥٬٢٠٧٬٧٢٩٪ ١١٫٢٣الرعایة الصحیة

١٣٬٢٣٩٬٠٦٤٢٣٬٤٦٤٬٢٨٠١٠٬٢٢٥٬٢١٦٪ ١٠٫٢٤االتصاالت
٩٬٣٤٩٬٣٠٨١١٬٩١٥٬٢٦٠٢٬٥٦٥٬٩٥٢٪٥٫٢٠الطاقة
٨٬٨٣٤٬١٩٣١٠٬٩٨٤٬٥٠٠٢٬١٥٠٬٣٠٧٪٤٫٨٠التأمین

٤٬١١٨٬٠٣١٩٬٤٦٩٬٦٠٠٥٬٣٥١٬٥٦٩٪٤٫١٣تجزئة السلع الكمالیة
٤٬٨١١٬٦٢٨٨٬١٨٦٬٤١١٣٬٣٧٤٬٧٨٣٪٣٫٥٧تجزئة األغذیة
٤٬٥١٤٬٩٨٣٥٬١٩٨٬٨٠٠٦٨٣٬٨١٧٪٢٫٢٧إنتاج األغذیة

──────────────────────────────────
١٣٦٬٨٤٤٬١٧٧٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩٩٢٬٢١٢٬٤٨٢٪ ١٠٠٫٠٠

══════════════════════════════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) -٤

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

المئویة   النسبة 
القیمة السوقیة التكلفة للقیمة السوقیة 

(الخسائر)   األرباح 
غیر المحققة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
القطاعات 

٤٤٬٠٨١٬١٨٦٦٣٬٤٠١٬٨٢١١٩٬٣٢٠٬٦٣٥٪ ٣٥٫٦٦البنوك 
٣٣٬٩٦٨٬٢٨٤٤٣٬٤٢٢٬٩٣٥٩٬٤٥٤٬٦٥١٪ ٢٤٫٤٢المواد األساسیة

١٣٬٢٣٩٬٠٦٤١٩٬٠٤٢٬٤٤٠٥٬٨٠٣٬٣٧٦٪ ١٠٫٧١االتصاالت
٩٬٤٩٨٬٨٨٥١٧٬٠٨٣٬٤٠٢٧٬٥٨٤٬٥١٧٪ ٩٫٦١الرعایة الصحیة 
٤٬٨١١٬٦٢٨٨٬٣٤٧٬١٥٩٣٬٥٣٥٬٥٣١٪ ٤٫٦٩تجزئة األغذیة  

٤٬١٣٠٬٧٢٩٧٬٨٠٤٬٥٠٠٣٬٦٧٣٬٧٧١٪ ٤٫٣٩التأمین 
٥٬٢١٥٬٢١٥٥٬٨٩٨٬٢٠٠٦٨٢٬٩٨٥٪ ٣٫٣٢الخدمات التجاریة والمھنیة 

٢٬٤٤٤٬٦٤٥٤٬٨٣٠٬٠٠٠٢٬٣٨٥٬٣٥٥٪ ٢٫٧٢تجزئة السلع الكمالیة 
٤٬٥١٤٬٩٨٣٤٬٥٥١٬٠٠٠٣٦٬٠١٧٪ ٢٫٥٦إنتاج األغذیة 

٢٬٨٤٠٬٠١٥٣٬٤٢١٬٦٠٠٥٨١٬٥٨٥٪ ١٫٩٢نقل ال
──────────────────────────────────

١٢٤٬٧٤٤٬٦٣٤١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧٥٣٬٠٥٨٬٤٢٣٪ ١٠٠٫٠٠
══════════════════════════════════

تتم كافة استثمارات ھذا الصندوق في المملكة العربیة السعودیة.

یونیو ٣٠
٢٠٢١

لایر سعودي 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

لایر سعودي 

١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩القیمة العادلة كما في بدایة السنة
صافي شراء (مبیعات) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٨٩٦٬١٩٦١٠٬٨٧٢٬٢٢٨
الخسارة صافي ربح محقق عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

١١٬٢٠٣٬٣٤٧٤٬٤٧٠٬٦٥٥
صافي ربح (خسارة) غیر محقق عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

)١٩٬٦٦١٬٢٤٠(٣٩٬١٥٤٬٠٥٩الربح أو الخسارة 
──────────────────

٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩١٥٢٬٦٠٨٬٨٠٢القیمة العادلة كما في نھایة السنة 
══════════════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٥

على المشتركین في الصندوق من قبل مدیر الصندوق عند االشتراك.٪٢قد یتم تحمیل رسوم اشتراك بواقع 
الموجودات بتاریخ كل یوم سنوًیا، ویتم احتسابھا على أساس إجمالي صافي قیمة  ٪١٫٧٥یدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  

سنوًیا یتم احتسابھا على أساس إجمالي صافي قیمة  ٪١إضافة الى ذلك، یقوم مدیر الصندوق بتحمیل أتعاب بحد أقصى  تقویم.
الموجودات بتاریخ كل یوم تقویم للوفاء بالمصاریف األخرى للصندوق. 

قدرھا   اإلدارة  أتعاب  (١٬٨٦٤٬٢٧٣تمثل  سعودي  األخرى  ١٬٣٣٥٬١٨٠:  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠لایر  واألتعاب  سعودي)  لایر 
لایر سعودي) الظاھرة في قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة  ٢٠٢٠:١٩١٬٦٢٤یونیو  ٣٠لایر سعودي (٤٢٦٬٥٥٩قدرھا  و

األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق كما ھو مبین أعاله.
ستحقة لمدیر الصندوق في نھایة الفترة في قائمة المركز المالي األولیة تم إظھار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى الم

الموجزة. 
یونیو على الوحدات المملوكة على النحو التالي: ٣٠یشتمل حساب مالكي الوحدات في 

٢٠٢١
الوحدات 

٢٠٢٠
الوحدات 

٣١٠٬٠٤٠١٣٨٬٩٦٨مملوكة من قبل صنادیق تحت نفس اإلدارة 
٢٤٬٨٣٦٤١٬٠٠٦موظفي البنك مملوكة من قبل 

──────────────────
٣٣٤٬٨٧٦١٧٩٬٩٧٤

══════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٦

یقوم الصندوق بقیاس استثماراتھ في األدوات المالیة، مثل أدوات حقوق الملكیة، بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة  إن 
یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات  تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس.

تمت إما في السوق الرئیسي   وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة  قد  للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم 
إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الصندوق.للموجودات والمطلوبات.

ین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات  تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعامل 
وبافتراض أن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 

یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بتاریخ إعداد القوائم المالیة على أساس السعر المتداول لھا
لعرض للمراكز المدینة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكالیف المعامالت.(سعر ا

یقوم الصندوق بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن  
یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة،  العادلة.من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة  ١المستوى  

ة  وتعتقد اإلدارة بأن القیمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتری
من التسلسل الھرمي لقیاس  ٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى  تسییلھا على الفور.وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة  

لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة الحالیة أو السنة السابقة.القیمة العادلة.



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) -٦

قیمة العادلة التسلسل الھرمي لل
٢٠٢١یونیو  ٣٠یوضح الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة الخاصة بالصندوق كما في  

ال توجد أیة مطلوبات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة..٢٠٢٠دیسمبر ٣١و

قیاس القیمة العادلة باستخدام 

اإلجمالي 

المتداولة  األسعار 
في أسواق نشطة 

) ١(المستوى 

المدخالت 
الھامة القابلة  

للمالحظة 
) ٢(المستوى 

المدخالت 
الھامة غیر  

القابلة  
للمالحظة 

) ٣(المستوى 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
بالقیمة   المقاسة  المالیة  الموجودات 

العادلة 
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

- - ٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩الربح أو الخسارة (مدرجة في تداول)

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
بالقیمة  المقاسة  المالیة  الموجودات 

العادلة 
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

- - ١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧الربح أو الخسارة (مدرجة في تداول)

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -٧

یوضح الجدول أدناه تحلیل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو سدادھا، على التوالي:

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠في كما 
خالل
شھًرا ١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

الموجودات 
٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩- ٢٢٩٬٠٥٦٬٦٥٩موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٨٧٬٠٠١- ١٨٧٬٠٠١توزیعات أرباح مدینة
١٨٬٧٣٧٬٨٦٠- ١٨٬٧٣٧٬٨٦٠نقدیة وشبھ نقدیة 

───────────────────────────
٢٤٧٬٩٨١٬٥٢٠- ٢٤٧٬٩٨١٬٥٢٠إجمالي الموجودات 

═════════─────────═════════
المطلوبات 

٩٩٣٬١٥١- ٩٩٣٬١٥١أتعاب إدارة مستحقة 
٢١٢٬٥٤٢- ٢١٢٬٥٤٢مصاریف مستحقة الدفع 

───────────────────────────
١٬٢٠٥٬٦٩٣- ١٬٢٠٥٬٦٩٣إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════



صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١١

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة) -٧

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
───────────────────────────

الموجودات
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧- ١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧
١٣٬٨٢٥٬٩٠٢- ١٣٬٨٢٥٬٩٠٢نقدیة وشبھ نقدیة 

───────────────────────────
١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩- ١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩إجمالي الموجودات 

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

٨٠٧٬٤٩٦- ٨٠٧٬٤٩٦أتعاب إدارة مستحقة 
١٨١٬٩٥٠- ١٨١٬٩٥٠مصاریف مستحقة الدفع 

───────────────────────────
٩٨٩٬٤٤٦- ٩٨٩٬٤٤٦إجمالي المطلوبات

═══════════════════════════

آخر یوم للتقویم -٨

). ٢٠٢٠دیسمبر ٣٠:  ٢٠٢٠(٢٠٢١یونیو ٣٠كان آخر یوم تقویم للفترة/ للسنة ھو 

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید-٩

") على أنھ جائحة اعتراًفا بانتشاره السریع ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل مارس  
لعربیة السعودیة.وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة افي جمیع أنحاء العالم.

وجھ  واتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس. وقامت المملكة العربیة السعودیة على 
الخصوص بإغالق الحدود، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد. 

واستجابة لالنتشار السریع للفیروس وما نتج عنھ من تعطیل لبعض االنشطة االجتماعیة واالقتصادیة واستمراریة االعمال، قام  
مدیر الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازیة والوقائیة، بما في ذلك تفعیل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفین  

وأسرھم. 

الجائحة على العملیات والنتائج المالیة للصندوق حتى تاریخ القوائم المالیة األولیة غیر المراجعة في صافي قیمة  تم إظھار تأثیر  
االستثمارات. وقیمة  المالي، الموجودات  والوضع  النقدیة  والتدفقات  المستقبلیة  المالیة  النتائج  على  تؤثر  قد  التطورات  ھذه  إن 

وحجم التأثیر على أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة. وسیواصل مدیر الصندوق تقییم طبیعة 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٠

قبل   الموجزة من  األولیة  القوائم المالیة  ھذه  اعتماد  إدارة الصندوق تم  أغسطس ١٢ھـ (الموافق  ١٤٤٣محرم  ٤بتاریخ  مجلس 
٢٠٢١.(


