
صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة)  
وتقریر فحص المراجع المستقل
٢٠٢٠یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 





صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

قائمة المركز المالي األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 

الموجودات 
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٦استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة

٧٣٬١٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠، ٥إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
١٢٬٢٣٨٬٣٢٠١٣٬٧٨٧٬٦٥٩دخل عمولة خاصة مستحقة

٥٢١٬٣٠٧٬٨١٦٢٧٢٬٣٨٩أرصدة لدى البنوك
────────────────────

٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨إجمالي الموجودات 
════════════════════

المطلوبات 
١٬٦٦٥٬١٩٨١٬١٩٧٬٨٣٣أتعاب إدارة

٣٤٬٦٠٦٨٩٬٦٩٨مصاریف مستحقة الدفع
────────────────────

١٬٦٩٩٬٨٠٤١٬٢٨٧٬٥٣١إجمالي المطلوبات 
────────────────────

٣٬١٩٨٬٨٤٦٬٣٣٢٢٬٢٥٤٬٧٧٢٬٥١٧حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكیة) 
────────────────────

٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
════════════════════

١٤٧٬٨٦٩٬٧٨٢١٠٥٬١٦٩٬١٥٥وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
════════════════════

٢١٫٦٣٢١٫٤٤صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة
════════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

الموجزة (غیر مراجعة) قائمة الدخل الشامل األولیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي  
الدخل 

٣٠٬٢٨٩٬٧٦٤٣٣٬٣٣٦٬٣٩٤دخل عمولة خاصة
──────────────────

٣٠٬٢٨٩٬٧٦٤٣٣٬٣٣٦٬٣٩٤إجمالي الدخل 
──────────────────

المصاریف 
)٢٬١٠٦٬٠٣١()٣٬٠٢٥٬٢٦٧(٨أتعاب إدارة
)٢٢٢٬١٩٦()٢٨٠٬٤٣٦(٨أتعاب أخرى

──────────────────
)٢٬٣٢٨٬٢٢٧()٣٬٣٠٥٬٧٠٣(إجمالي المصاریف 

──────────────────
٢٦٬٩٨٤٬٠٦١٣١٬٠٠٨٬١٦٧صافي دخل الفترة 

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

٢٦٬٩٨٤٬٠٦١٣١٬٠٠٨٬١٦٧إجمالي الدخل الشامل للفترة 
══════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

بمالكي الوحدات األولیة الموجزة (غیر مراجعة) قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المتعلقة  
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٬٢٥٤٬٧٧٢٬٥١٧١٬٦٨٥٬٨٣٠٬٧٣٩حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────────

٢٦٬٩٨٤٬٠٦١٣١٬٠٠٨٬١٦٧الشامل للفترة إجمالي الدخل 
─────────────────────

الوحدات المصدرة والمستردة 
٢٬٠٠٤٬٧٤٢٬١٥٧١٬٠٢١٬٨٧٨٬٦٤٣وحدات مصدرة خالل الفترة
)٣٦٥٬٩٢٦٬٠١٥()١٬٠٨٧٬٦٥٢٬٤٠٣(وحدات مستردة خالل الفترة

─────────────────────
٩١٧٬٠٨٩٬٧٥٤٦٥٥٬٩٥٢٬٦٢٨صافي التغیرات في الوحدات

─────────────────────
٣٬١٩٨٬٨٤٦٬٣٣٢٢٬٣٧٢٬٧٩١٬٥٣٤حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في نھایة  الفترة 

════════════════════

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

یونیو:٣٠فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في 

٢٠٢٠
الوحدات 

٢٠١٩
الوحدات

١٠٥٬١٦٩٬١٥٥٨٠٬٨٢٢٬٩١٥الوحدات في بدایة الفترة 
─────────────────────

٩٣٬٢٢٢٬٢٩٣٤٨٬٧٠٠٬٨٧٧وحدات مصدرة خالل الفترة
)١٧٬٤١٧٬٣٢٥()٥٠٬٥٢١٬٦٦٦(وحدات مستردة خالل الفترة

─────────────────────
٤٢٬٧٠٠٬٦٢٧٣١٬٢٨٣٬٥٥٢التغیرات في الوحدات صافي 

─────────────────────
١٤٧٬٨٦٩٬٧٨٢١١٢٬١٠٦٬٤٦٧الوحدات في نھایة الفترة 

═════════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
األنشطة التشغیلیة 
٢٦٬٩٨٤٬٠٦١٣١٬٠٠٨٬١٦٧صافي دخل الفترة

الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 
-١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠نقص في استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة

)٧٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠()٨٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠(زیادة في إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
)٥٬٤١٣٬٩٠٥(١٬٥٤٩٬٣٣٩نقص (زیادة) في دخل عمولة خاصة مستحقة

)٨٣٧٬١٣٤(٤١٢٬٢٧٣زیادة (نقص) في أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى 
)١٥٬٩٥٨٬٧٩٩(-استردادات مستحقة

────────────────────
)٦٩٦٬٢٠١٬٦٧١()٧١٩٬٠٥٤٬٣٢٧(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة

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

٢٬٠٠٤٬٧٤٢٬١٥٧١٬٠٢١٬٨٧٨٬٦٤٣متحصالت من الوحدات المصدرة
)٣٦٥٬٩٢٦٬٠١٥()١٬٠٨٧٬٦٥٢٬٤٠٣(سداد الوحدات المستردة

────────────────────
٩١٧٬٠٨٩٬٧٥٤٦٥٥٬٩٥٢٬٦٢٨صافي التدفقات النقدیة مـن األنشطة التمویلیة

────────────────────
)٤٠٬٢٤٩٬٠٤٣(١٩٨٬٠٣٥٬٤٢٧صافي الزیادة (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة 

٢٢٠٬٢٧٢٬٣٨٩٢٨٧٬٩٥٧٬٣٣٢النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة
────────────────────

٥٤١٨٬٣٠٧٬٨١٦٢٤٧٬٧٠٨٬٢٨٩النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 
════════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

ة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولی 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٦

عام-١

االستثماري إن صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي ("الصندوق") ھو صندوق استثماري غیر محدد المدة. یتمثل الھدف 
للصندوق في الحفاظ على رأس المال وتحقیق نمو قصیر األجل من خالل االستثمار في معامالت األدوات المالیة المتحفظة المتوافقة 

) من قبل البنك العربي ١٩٩٩مایو ٤ھـ (الموافق ١٤١٣جمادي الثاني ٤مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. تم تأسیس الصندوق في 
).الوطني ("البنك"

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

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

اللوائح النظامیة -٢

ھـ (الموافق ١٤٢٧ذو الحجة  ٣یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
) لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة ("الالئحة ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦واعتبارًا من ) ٢٠٠٦دیسمبر ٢٤

)، والتي تنص على األمور ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦المعدلة") الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
لكة العربیة السعودیة اتباعھا.التي یتعین على جمیع صنادیق االستثمار العاملة في المم

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة -٣

أسس اإلعداد١-٣

) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة ٣٤المالیة األولیة الموجزة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (تم إعداد ھذه  القوائم
. العربیة السعودیة

ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ یجب قراءتھا
.٢٠١٩دیسمبر ٣١إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في جنًبا 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وعلى أساس مبدأ 
االستمراریة.

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

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

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة  ٢-٣

ة تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنوی
. یسري مفعول العدید من المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ألول مرة في ٢٠١٩دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في للصندوق ل

، لكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق. ٢٠٢٠

إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى الصادرة وغیر الساریة بعد حتى تاریخ 
للصندوق. ویعتقد مجلس إدارة الصندوق أنھ لن یكون لھذه التعدیالت والتفسیرات أي أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة 

الموجزة  للصندوق. یعتزم الصندوق تطبیق ھذه التعدیالت والتفسیرات، إذا ینطبق ذلك.



للمتاجرة باللایر السعودي صندوق المبارك 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٧

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٤

دام یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة، طبقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، استخ 
بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على المبالغ المصرح عنھا  للموجودات والمطلوبات. كما 

اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للصندوق. یتم تقویم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات یتطلب أیًضا من
بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المھنیة والتوقعات بشأن 

ولة وفقاً للظروف. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بصورة مستمرة. یتم إثبات األحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معق
التعدیالت على التقدیرات بأثر مستقبلي. فیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي 

مارست فیھا األحكام:

قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
یتطلب قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة وافتراضات ھامة 

بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني.
مبدأ االستمراریة 

الصندوق على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة، قام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدیر الصندوق بإجراء تقویم لمقدرة 
وھما على قناعة بأن الصندوق لدیھ الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى مجلس 

ستمرار في العمل وفقًا لمبدأ اإلدارة وال مدیر الصندوق علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكًا حول مقدرة الصندوق على اال
علیھ، تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس مبدأ االستمراریة.االستمراریة.

النقدیة وشبھ النقدیة -٥
یونیو ٣٠

٢٠٢٠
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 
٢١٬٣٠٧٬٨١٦٢٧٢٬٣٨٩رصید لدى البنك
٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقلإیداعات مرابحة 

──────────────────
٤١٨٬٣٠٧٬٨١٦٢٢٠٬٢٧٢٬٣٨٩
══════════════════

االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة  -٦
یونیو ٣٠تاریخ االستحقاق 

٢٠٢٠
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢٥مایو ٣٢٨-صكوك-البنك السعودي البریطاني 
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠٢٥یونیو ٢٤صكوك–بنك الریاض 

──────────────────
-١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

══════════════════

طریقة خسائر االئتمان المتوقعة طبًقا للمعیار تخضع االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة لتقویم االنخفاض في القیمة بناًء على  
). وقد تبین لإلدارة بأن المخصص بموجب طریقة خسائر االئتمان المتوقعة غیر جوھري.٩الدولي للتقریر المالي (

إیداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة -٧

أطراف أخرى في المملكة العربیة السعودیة وبقیة  إن إیداعات المرابحة عبارة عن طریقة إسالمیة إلیداعات أسواق المال لدى 
الشرق األوسط.

تخضع االستثمارات في إیداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة لتقویم االنخفاض في القیمة بناًء على طریقة خسائر االئتمان المتوقعة 
تبین لإلدارة بأن المخصص بموجب طریقة خسائر االئتمان المتوقعة غیر جوھري.). وقد ٩طبًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (



للمتاجرة باللایر السعودي صندوق المبارك 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٨

سنویا، ویتم احتسابھا على أساس صافي قیمة الموجودات بتاریخ ٪٠٫٢طبًقا لالتفاقیة، یدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره  
سنویا یتم احتسابھا على أساس إجمالي ٪٠٫٥٠ذلك، یقوم مدیر الصندوق بتحمیل أتعاب بحد أقصى كل یوم تقویم. إضافة الى 

صافي قیمة الموجودات بتاریخ كل یوم تقویم للوفاء بالمصاریف األخرى للصندوق.

ألخرى وقدرھا لایر سعودي) واألتعاب ا٢٬١٠٦٬٠٣١:  ٢٠١٩یونیو  ٣٠لایر سعودي (٣٬٠٢٥٬٢٦٧تمثل أتعاب اإلدارة وقدرھا  
لایر سعودي) الظاھرة في قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة، األتعاب ٢٢٢٬١٩٦: ٢٠١٩یونیو ٣٠لایر سعودي (٢٨٠٬٤٣٦

المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل الفترة كما ھو مبین أعاله.

نھایة الفترة في قائمة المركز المالي األولیة تم إظھار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدیر الصندوق في
الموجزة.

إن البنك (الشركة األم لمدیر الصندوق) ھو البنك الذي یتعامل معھ الصندوق. خالل للفترة، حقق الصندوق دخل عمولة خاصة قدره 
مت لدى البنك. لایر سعودي) عن إیداعات المرابحة التي ت٤٬١٧٩٬٩٠٣: ٢٠١٩یونیو ٣٠لایر سعودي (٧٬٢٣٠٬٠٣١

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

یونیو٣٠یونیو ٣٠
٢٠٢٠
الوحدات 

٢٠١٩
الوحدات

٥٬١٧٣٬٩٠٥٩٧٠٬٨٥٢مملوكة من قبل مدیر الصندوق
٩٥٬٢١٠١١٤٬٨٤٥مملوكة من قبل صنادیق أخرى تحت نفس اإلدارة

٧٣٬٥٩٦٣٣١٬١٣٠مملوكة من قبل موظفي البنك
──────────────────
٥٬٣٤٢٬٧١١١٬٤١٦٬٨٢٧

══════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٩

الصندوق بأن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإیداعات المرابحة قصیرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة تبین  إلدارة
تقارب قیمتھا الدفتریة إلى حد كبیر نظًرا لتواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.

المرابحة طویلة األجل من قبل الصندوق وفًقا لمؤشرات مثل أسعار العموالت وعوامل المخاطر یتم تقییم الصكوك وإیداعات 
وبناء على ھذا التقویم، یتم تجنیب المخصصات لقاء الخسائر الخاصة بالدولة والمالءة االئتمانیة الخاصة باألطراف األخرى.

یم خسائر االئتمان المتوقعة لصكوك وإیداعات المرابحة طویلة األجل تم تقیالمتوقعة لھذه الصكوك وإیداعات المرابحة طویلة األجل.
من قبل إدارة الصندوق على أنھا غیر ھامة.٢٠١٩دیسمبر ٣١و ٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 



للمتاجرة باللایر السعودي صندوق المبارك 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٩

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -١٠

لتوقیت توقع استردادھا أو تسویتھا، على التوالي:یبین الجدول أدناه تحلیًال للموجودات والمطلوبات المالیة وفًقا 

اإلجمالي شھًرا ١٢بعد شھًرا ١٢خالل ٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

الموجودات 
٢٬٧٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬١٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

١٢٬٢٣٨٬٣٢٠-١٢٬٢٣٨٬٣٢٠مستحقةدخل عمولة خاصة 
٢١٬٣٠٧٬٨١٦-٢١٬٣٠٧٬٨١٦أرصدة لدى البنوك 

──────────────────────────────
٢٬٨٠٣٬٥٤٦٬١٣٦٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦إجمالي الموجودات 

══════════════════════════════
المطلوبات 

١٬٦٦٥٬١٩٨-١٬٦٦٥٬١٩٨أتعاب إدارة 
٣٤٬٦٠٦-٣٤٬٦٠٦مصاریف مستحقة الدفع  

──────────────────────────────
١٬٦٩٩٬٨٠٤-١٬٦٩٩٬٨٠٤إجمالي المطلوبات 

══════════════════════════════

اإلجمالي شھًرا١٢بعد شھًرا١٢خالل ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
سعوديلایر لایر سعوديلایر سعودي

الموجودات 
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة 

٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٩٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 
١٣٬٧٨٧٬٦٥٩-١٣٬٧٨٧٬٦٥٩دخل عمولة خاصة مستحقة

٢٧٢٬٣٨٩-٢٧٢٬٣٨٩أرصدة لدى البنوك 
──────────────────────────────

٣٥٤٬٠٦٠٬٠٤٨١٬٩٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨إجمالي الموجودات 
══════════════════════════════

المطلوبات 
١٬١٩٧٬٨٣٣-١٬١٩٧٬٨٣٣أتعاب إدارة 

٨٩٬٦٩٨-٨٩٬٦٩٨مصاریف مستحقة الدفع  
──────────────────────────────

١٬٢٨٧٬٥٣١-١٬٢٨٧٬٥٣١إجمالي المطلوبات 
══════════════════════════════

آخر یوم للتقویم -١١

).٢٠١٩دیسمبر ٣١: ٢٠١٩(٢٠٢٠یونیو ٣٠كان آخر یوم تقویم للفترة/ للسنة ھو 



للمتاجرة باللایر السعودي صندوق المبارك 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٠

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید-١٢

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

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

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

وأسرھم. 

، تأثرت النتائج التشغیلیة والمالیة الخاصة ٢٠٢٠یونیو  ٣٠كما بتاریخ القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
وبصورة رئیسیة نتیجة خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافیة في الموجودات المالیة الخاصة ١٩-بالصندوق بسبب تفشي كوفید 

لتكلفة المطفأة الناتجة عن التغیرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات. تم عكس أثر الجائحة على النتائج بالصندوق المقاسة با 
التشغیلیة والمالیة الخاصة بالصندوق حتى تاریخ القوائم المالیة األولیة في صافي قیمة الموجودات وقیمة االستثمارات. قد تؤثر ھذه 

الیة والتدفقات التدفقات النقدیة والوضع المالي مستقبًال، وسیستمر مدیر الصندوق في تقویم طبیعة التطورات أیضًا على النتائج الم
ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة والنتائج المالیة للصندوق.

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٣

).٢٠٢٠أغسطس  ١٨ھـ (الموافق  ١٤٤١ذو الحجة  ٢٨الموجزة من قبل إدارة الصندوق بتاریخ  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة  


