
صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي
(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 للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٢إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
٢

المركز المالي األولیة الموجزةقائمة 
٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي 
(غیر مراجعة) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

دوالر أمریكي 
(مراجعة)

الموجودات 
٦٢٠٬٦٥٠٬٠٠٠١٨٬٤٥٠٬٠٠٠، ٥إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

٢٢٬١٣٧٢١٬٦٨٣دخل عمولة خاصة مستحقة 
٥٢٬٥٢٣٬٢١٩٢٬٧٤٤٬٦٠٢رصید لدى البنك 

──────── ────────
٢٣٬١٩٥٬٣٥٦٢١٬٢١٦٬٢٨٥إجمالي الموجودات 

════════ ════════
المطلوبات 

١١٬٥٥٩١٢٬٤١٨أتعاب إدارة مستحقة 
٨٬١٦٦٦٬٣٠٧مصاریف مستحقة الدفع 

──────── ────────
١٩٬٧٢٥١٨٬٧٢٥المطلوبات إجمالي 

──────── ────────

٢٣٬١٧٥٬٦٣١٢١٬١٩٧٬٥٦٠حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكیة) 
──────── ────────

٢٣٬١٩٥٬٣٥٦٢١٬٢١٦٬٢٨٥إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
════════ ════════

١٬٢٠٤٬٦٤٠١٬١٠٢٬١١٥قابلة لالستردادوحدات مصدرة 
════════ ════════

١٩٫٢٤١٩٫٢٣صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة 
════════ ════════



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزًءا ال ١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

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

إیضاح 
٢٠٢١

دوالر أمریكي 
٢٠٢٠
أمریكي دوالر 

الدخل 
٧٤٤٬١٩٥١٧٦٬٤٣٩دخل عمولة خاصة 

────────────────
٤٤٬١٩٥١٧٦٬٤٣٩إجمالي الدخل 

────────────────
المصاریف 
) ٢١٬٦١٧()٢٢٬٣٤٠(٧أتعاب إدارة 

) ١٢٬٦٣١()١٥٬٨٥٠(٧مصاریف أخرى 
─────────────────

) ٣٤٬٢٤٨()٣٨٬١٩٠(إجمالي المصاریف 
─────────────────

٦٬٠٠٥١٤٢٬١٩١صافي دخل الفترة 

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

٦٬٠٠٥١٤٢٬١٩١إجمالي الدخل الشامل للفترة 
════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

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

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

٢٠٢٠
دوالر أمریكي 

٢١٬١٩٧٬٥٦٠٢١٬٩٣٥٬٠٦٨الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في بدایة الفترة حقوق 
────────────────

٦٬٠٠٥١٤٢٬١٩١إجمالي الدخل الشامل للفترة 
────────────────

الوحدات المصدرة والمستردة 
٢٬٣٥٣٬٩٩٠١٢٥٬٣٣٤وحدات مصدرة خالل الفترة 
) ٤٩٤٬٨٩٧()٣٨١٬٩٢٤(وحدات مستردة خالل الفترة 

────────────────
) ٣٦٩٬٥٦٣(١٬٩٧٢٬٠٦٦صافي التغیرات في الوحدات 

────────────────
٢٣٬١٧٥٬٦٣١٢١٬٧٠٧٬٦٩٦حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في نھایة  الفترة 

════════════════

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

یونیو:٣٠ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة في  فیما یلي 

٢٠٢١
وحدات 

٢٠٢٠
وحدات

١٬١٠٢٬١١٥١٬١٤٩٬٥٣٦الوحدات في بدایة الفترة 
──────── ────────

١٢٢٬٣٧٨٦٬٥٤٠وحدات مصدرة خالل الفترة 
) ٢٥٬٨٩٥()١٩٬٨٥٣(وحدات مستردة خالل الفترة 

──────── ────────
) ١٩٬٣٥٥(١٠٢٬٥٢٥صافي التغیرات في الوحدات 

──────── ────────
١٬٢٠٤٬٦٤٠١٬١٣٠٬١٨١الوحدات في نھایة الفترة 

════════ ════════



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

األولیة الموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ١٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

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

إیضاح 
٢٠٢١

دوالر أمریكي 
٢٠٢٠

دوالر أمریكي 

األنشطة التشغیلیة 
٦٬٠٠٥١٤٢٬١٩١صافي دخل الفترة 

الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 
١٬١٦٥٬٠٠٠)٢٬١٠٠٬٠٠٠((زیادة) نقص في إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

٣٥٬٨٣٤)٤٥٤((زیادة) نقص في دخل عمولة خاصة مستحقة
)٥(١٬٠٠٠زیادة (نقص) في أتعاب اإلدارة المستحقة والمصاریف األخرى

────────────────
١٬٣٤٣٬٠٢٠)٢٬٠٩٣٬٤٤٩(صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة التشغیلیة 

────────────────
األنشطة التمویلیة 

٢٬٣٥٣٬٩٩٠١٢٥٬٣٣٤متحصالت من الوحدات المصدرة 
) ٤٩٤٬٨٩٧()٣٨١٬٩٢٤(سداد الوحدات المستردة 

────────────────
) ٣٦٩٬٥٦٣(١٬٩٧٢٬٠٦٦صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة 

────────────────
٩٧٣٬٤٥٧)١٢١٬٣٨٣(صافي (النقص) الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 

٣٬٦٤٤٬٦٠٢٣٬٢٠٧٬٠٠٠النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 
────────────────

٥٣٬٥٢٣٬٢١٩٤٬١٨٠٬٤٥٧النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 
════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي
الوطني لالستثمار) (مدار من قبل شركة العربي 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

عام-١

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

) من قبل البنك  ١٩٩٤ینایر  ١ھـ (الموافق  ١٤١٤رجب  ١٩تم تأسیس الصندوق بتاریخ  المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
).”البنك“العربي الوطني (

لقرار ھیئة السوق المالیة رقم   ) الصادر  ٢٠٠٥یونیو٢٨ھـ (الموافق  ١٤٢٦جمادى األول  ٢١وبتاریخ  ١-٨٣-٢٠٠٥طبقاً 
عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لھم، قام البنك بتحویل عملیات إدارة الموجودات 

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

ائح النظامیة اللو-٢

یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة التي تنص على األمور التي یتعین  
بتاریخ   اتباعھا  السعودیة  المملكة العربیة  في  العاملة  االستثماریة  الصنادیق  جمیع  الحجة  ٣على  (الموافق  ١٤٢٧ذو  ٢٤ھـ 

إ )،٢٠٠٦دیسمبر رقم  تم  المالیة  السوق  ھیئة  مجلس  بقرار  وذلك  الالئحة  على  إضافي  تعدیل  ٢٠٢١-٢٢-٢جراء 
م ("الالئحة المعدلة"). ٢/٢٠٢١/ ٢٤الموافق  ھـ.٧/١٤٤٢/ ١٢بتاریخ

أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة -٣

أسس اإلعداد١-٣

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

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

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

یعتبر العملة الوظیفیة للصندوق، وتم تقریب كافة المبالغ تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة بالدوالر األمریكي، والذي  
ألقرب دوالر أمریكي، ما لم یرد خالف ذلك. 

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

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٣

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

سیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تف

عام   في  مرة  ألول  التعدیالت  من  العدید  مفعول  الموجزة  ٢٠٢١یسري  األولیة  المالیة  القوائم  على  أثر  أي  لھا  لیس  ولكن   ،
للصندوق. 



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 
(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) المعاییر  ٢-٣

تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثیرات إعداد التقریر المالي عندما یتم إحالل سعر الفائدة بین البنوك بسعر فائدة بدیل 
خالي من المخاطر تقریًبا.

تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة التالیة: 

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

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

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

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

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٤

ربیة السعودیة، استخدام یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة، طبقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة الع
كما یتطلب بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات.

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

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

التي مارست فیھا األحكام: 

قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
ج معقدة وافتراضات یتطلب قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذ

ھامة بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني.

مبدأ االستمراریة 
قام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدیر الصندوق بإجراء تقویم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة، 

في العمل في المستقبل المنظور.وھما على قناعة بأن الصندوق لدیھ   عالوة على ذلك، لیس لدى  الموارد الكافیة لالستمرار 
مجلس اإلدارة وال مدیر الصندوق علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقًا  

على أساس مبدأ االستمراریة.علیھ، تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزةلمبدأ االستمراریة.

النقدیة وشبھ النقدیة-٥
یونیو ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

(غیر مراجعة) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

دوالر أمریكي 
(مراجعة)

٢٬٥٢٣٬٢١٩٢٬٧٤٤٬٦٠٢رصید لدى البنك 
١٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل 

──────────────────
٣٬٥٢٣٬٢١٩٣٬٦٤٤٬٦٠٢إجمالي النقدیة وشبھ النقدیة 

══════════════════



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

٨

إیداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة -٦

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

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

یونیو ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي 
مراجعة) (غیر 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

دوالر أمریكي 
(مراجعة)

١٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل
١٩٬٦٥٠٬٠٠٠١٧٬٥٥٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة وفترة استحقاقھا األصلیة أكثر من ثالثة أشھر

──────────────────
٢٠٬٦٥٠٬٠٠٠١٨٬٤٥٠٬٠٠٠
══════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٧

أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى 
سنوًیا، ویتم احتسابھا على أساس إجمالي صافي قیمة الموجودات بتاریخ كل  ٪٠٫٢٠یدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى  

سنویا، یتم احتسابھا على أساس  ٪٠٫٥٠الصندوق أیًضا تحمیل أتعاب أخرى بحد أقصى  إضافة الى ذلك، یحق لمدیر  یوم تقویم.
إجمالي صافي قیمة الموجودات بتاریخ كل یوم تقویم للوفاء بمصاریف الصندوق. 

دوالر أمریكي) واألتعاب األخرى وقدرھا  ٢٠٢٠:٢١٬٦١٧یونیو  ٣٠دوالر أمریكي (٢٢٬٣٤٠إن أتعاب اإلدارة وقدرھا  
دوالر أمریكي) الظاھرة في قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة، تمثل  ٢٠٢٠:١٢٬٦٣١یونیو ٣٠دوالر أمریكي (١٥٬٨٥٠

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

رة في قائمة المركز المالي األولیة تم إظھار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدیر الصندوق في نھایة الفت
معھ الصندوق.الموجزة. ھو البنك الذي یتعامل  الصندوق)  دخل  إن البنك (الشركة األم لمدیر  الصندوق  حقق  الفترة،  خالل 

عن إیداعات المرابحة التي تمت دوالر أمریكي)٢٠٢٠:١٧٦٬٤٣٩یونیو ٣٠دوالر أمریكي (٤٤٬١٩٥عمولة خاصة قدره  
لدى البنك.

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٨

تتكون المطلوبات تتكون الموجودات المالیة للصندوق من األرصدة لدى البنوك والموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة.
المالیة بتاریخ إعداد القوائم  تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات  المالیة للصندوق من أتعاب اإلدارة.

من التسلسل الھرمي ٢ویتم تصنیفھا جمیعاً ضمن المستوى  المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك نظرًا إلمكانیة تسییلھا على الفور.
الحالیة أو السنة لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختلفة للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة لقیاس القیمة العادلة.

السابقة. 
تبین  إلدارة الصندوق بأن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإیداعات المرابحة قصیرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة 

تقارب قیمتھا الدفتریة إلى حد كبیر نظًرا لتواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.
ن قبل الصندوق وفًقا لمؤشرات مثل أسعار العموالت وعوامل المخاطر الخاصة بالدولة والمالءة یتم تقییم إیداعات المرابحة م

وبناء على ھذا التقویم، یتم تجنیب المخصصات لقاء الخسائر المتوقعة إلیداعات المرابحة.االئتمانیة الخاصة باألطراف األخرى.
من قبل إدارة الصندوق  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠یونیو٣٠ما في  تم تقییم خسائر االئتمان المتوقعة إلیداعات المرابحة ك

على أنھا غیر ھامة. 



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

٩

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -٩

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

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

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

الموجودات 
١٬٠٠٠٬٠٠٠١٩٬٦٥٠٬٠٠٠٢٠٬٦٥٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

٢٢٬١٣٧- ٢٢٬١٣٧دخل عمولة خاصة مستحقة 
٢٬٥٢٣٬٢١٩- ٢٬٥٢٣٬٢١٩نقدیة وشبھ نقدیة 

───────────────────────────
٣٬٥٤٥٬٣٥٦١٩٬٦٥٠٬٠٠٠٢٣٬١٩٥٬٣٥٦إجمالي الموجودات 

───────────────────────────
المطلوبات 
١١٬٥٥٩- ١١٬٥٥٩أتعاب إدارة

٨٬١٦٦- ٨٬١٦٦مصاریف مستحقة الدفع 
 ───────────────── ────────

١٩٬٧٢٥- ١٩٬٧٢٥إجمالي المطلوبات 
 ───────────────── ────────

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

الموجودات
٩٠٠٬٠٠٠١٧٬٥٥٠٬٠٠٠١٨٬٤٥٠٬٠٠٠إیداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

٢١٬٦٨٣- ٢١٬٦٨٣دخل عمولة خاصة مستحقة 
٢٬٧٤٤٬٦٠٢- ٢٬٧٤٤٬٦٠٢نقدیة وشبھ نقدیة 

 ──────── ──────── ────────
٢٠٬٣١٦٬٢٨٥٩٠٠٬٠٠٠٢١٬٢١٦٬٢٨٥إجمالي الموجودات 

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

١٢٬٤١٨- ١٢٬٤١٨أتعاب إدارة مستحقة 
٦٬٣٠٧- ٦٬٣٠٧مصاریف مستحقة الدفع 

 ──────── ──────── ────────
١٨٬٧٢٤- ١٨٬٧٢٤إجمالي المطلوبات

 ──────── ──────── ────────



صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي 
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار) 

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

١٠

آخر یوم للتقویم -١٠

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

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید -١١

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

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

وأسرھم. 

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

لى أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة. وسیواصل مدیر الصندوق تقییم طبیعة وحجم التأثیر ع

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٢

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


