شركة العربي الوطني لالستثمار
(مساهمة سعودية مقفلة)

صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
2019
(التقرير السنوي)

محتوى تقارير الصندوق
أ -معلومات صندوق االستثمار

 -1اسم صندوق االستثمار.
 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح.
 -4تقديم تقارير الصندوق (عند الطلب وبدون مقابل).
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية االخيرة:
أ -صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
ب -صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
ج -أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
د -عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
هـ -قيمه االرباح الموزعة لكل وحدة.
و -نسبة المصروفات.

ب -أداء الصندوق

ج -مدير الصندوق

د -أمين الحفظ
هـ -المحاسب القانوني
و -القوائم المالية

 -2سجل أداء يغطي ما يلي:
أ -العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،خمس سنوات و منذ التأسيس.
ب -العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ،ومنذ
التأسيس.
جـ -جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب.
د -قواعد حساب بيانات األداء.
 -3التغييرات الجوهرية خالل الفترة.
 -4ممارسات التصويت السنوية.

الصفحة 2

الصفحة 3

(-5أ) -تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (االجتماع االول ،ابريل .)2019

الصفحة 4

(-5ب) -تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (االجتماع الثاني ،اكتوبر .)2019

الصفحة 5

 -1اسم وعنوان ومدير الصندوق.
 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار.
 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة.
 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.
 -5تفاصيل التغييرات على ملخص المعلومات الرئيسية والشروط واالحكام
ومذكرة المعلومات.
 -6أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار.
 -7نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق والصناديق التي يستثمر فيها
الصندوق.
 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.
 -9بيانات ومعلومات أخرى
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ.
 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
 -3رأي أمين الحفظ.
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني.
 -2رأي المحاسب القانوني.
القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية.
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الصفحة 6

الصفحة 7

الصفحة 8

الصفحة 9 ، 8

أ -معلومات عن صندوق االستثمار
 -1اسم صندوق االستثمار
صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي

 -2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير األجل في رأس المال  ،وذلك من خالل االستثمار في مجموعة
متنوعة من األدوات المالية المتحفظة ،مثل معامالت المرابحة واإلجارة ،وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا
والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو صناديق مشابهة .سيقوم مدير الصندوق بتوزيع استثماراته بين األصول والفترات الزمنية المختلفة بناء على
قراءته للتحركات المتوقعة لهامش الربح على صفقات المرابحة وغيرها من األصول .كما يعتمد قرار المدير االستثماري على هوامش الربح المتاحة
في حينها حيث سيعمل على اختيار أفضلها .وسيعمل مدير الصندوق على تحقيق أداء أعلى من أداء المؤشر دون أي ضمان من المدير لذلك أو
مسؤولية عليه بهذا الخصوص.

 -3سياسة توزيع الدخل واألرباح
الصندوق هو عبارة عن صندوق تراكم دخل يعاد استثمار صافي دخله فيه ،وال يتم توزيعه على شكل حصص في األرباح على وحدات االستثمار.

 -4تقديم تقارير الصندوق
وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية و التقارير السنوية الموجزة والتقارير االولية للصندوق وستكون تلك
التقارير متاحة لكل مشترك بنا ًء على طلب كتابي منه بدون تحميله أي مصاريف نظير ذلك .يتم طلب هذه التقارير كتابيا ً من مدير الرقابة وااللتزام لدى
مدير الصندوق على عنوانه.

ب -أداء الصندوق
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالثة األخيرة:

أ -صافي قيمة أصول الصندوق في
نهاية كل سنة مالية
ب -صافي قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة في نهاية كل سنة مالية
ج ( -)1أعلى قيمة أصول الصندوق
لكل وحدة
ج ( - )2أقل قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة
د -عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل
سنة

2019

2018

2017

2,254,772,517

1,685,830,739

2,607,663,624

2019

2018

2017

21.4395

20.8583

20.3821

2019
21.4395
2019

2018
20.8583
2018

2017
20.3821
2017

20.8601

20.3832

20.0050

2019

2018

2017

105,169,155

80,822,915.0158

127,939,021.1900

هـ -قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة
و -نسبة المصروفات

ال ينطبق
2018
%00.22

2019
%00.22

2

2017
%00.20

 -2سجل األداء:

أ -العائد اإلجمالي

ب -العائد اإلجمالي السنوي

ج -نسبة المصروفات

سنة

 3سنوات

 5سنوات

منذ التأسيس

الصندوق

2.79

7.19

10.96

114.39

المؤشر

2.36

5.80

8.02

111.39

2009

2010

2011

2012

الصندوق

1.54

0.84

0.68

0.93

المؤشر

0.23

0.14

0.20

0.42

2013

2014

2015

2016

الصندوق

1.13

0.90

0.87

2.62

المؤشر

0.45

0.44

0.46

1.63

2017

2018

2019

منذ التأسيس

الصندوق

1.91

2.34

2.79

114.39

المؤشر

1.28

2.06

2.36

111.39

رسوم اإلدارة

اجمالي المصاريف
االخرى

اجمالي المصروفات

نسبة المصروفات

4,607,787

470,760

5,078,547

%00.22

د -قواعد حساب بيانات األداء
لقد تم تطبيق جميع القواعد حساب بيانات األداء بشكل متسق
 -3التغييرات الجوهرية خالل الفترة
لم تحدث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق
 -4ممارسات التصويت السنوية
ال ينطبق
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( -5أ) -تقرير مجلس إدارة الصندوق:
االجتماع األول – ابريل 2019
إنه في يوم االثنين الموافق  01ابريل  2019م تم عقد االجتماع األول لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني
للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتية:
 .1عرض التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر لعام .2018
 .2مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق.
 .3نظرة عامة على السوق.
 .4تقييم السوق والقطاع.
 .5ملخص االقتصاد الكلي.
 .6مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .7أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
 .8شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .9االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.
 .10شرح تفصيلي عن صناديق المتاجرة والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .11عرض القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018للموافقة عليها
 .12مراجعة تعيين مراجع الحسابات وتكليفه بتدقيق ومراجعة القوائم المالية للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر
.2019
 .13مناقشة التقرير الخاص بااللتزام.
 .14مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد.
 .15مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد.
 .16مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشرعية.
 .17مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة.
 .18عرض تقرير ممارسات التصويت السنوية في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
 .19إخطار مجلس اإلدارة بالبدء في تحديث ملخص االفصاح المالي للصندوق وتحديثه في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة المعلومات للصندوق
وفقا ً للبيانات المالية المدققة لسنة .2018
وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اعتماد القوائم المالية المدققـة لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018وتقرير مراجع
الحسـابـات بهذا الخـصـوص المـؤرخ في  30مارس .2018
الموافقة على إعادة تعيين السادة /مكتب إرنست ويونغ كمراجع للحسابات ،وتكليفهم بتدقيق ومراجعة القوائم المالية السنوية والنصف السنوية
لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية عن السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر .2019
تحديد أتعاب مراجع الحسابات ،السادة /مكتب إرنست ويونغ ،عن السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر  2019م للقوائم المالية السنوية والنصف
سنوية.
الموافقة على التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر من قبل مدير الصندوق.
إقرار مجلس اإلدارة بعدم وجود تضارب مصالح في الصندوق.
الموافقة على إعداد ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام ومذكرة المعلومات للصناديق الشرعية وتحديث ملخص اإلفصاح المالي في
ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة معلومات الصناديق الشرعية.
اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.
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( -5ب) -تقرير مجلس إدارة الصندوق:
االجتماع الثاني – اكتوبر 2019
إنه في يوم االربعاء الموافق  16اكتوبر 2019م تم عقد االجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني
للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتية:
 .1مراجعة التفويضات الخاصة بإدارة الصندوق (النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق ،السياسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات
األولية ،السياسات المتعلقة بحقوق التصويت).
 .2نظرة عامة على السوق.
 .3تقييم السوق والقطاع.
 .4ملخص االقتصاد الكلي.
 .5مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .6أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق.
 .7شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .8االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.
 .9شرح تفصيلي عن صناديق المتاجرة والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة.
 .10مناقشة التقرير الخاص بااللتزام
 .11مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد.
 .12مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد.
 .13مناقشة الغرامات ان وجدت
 .14مناقشة مدى موافقة االستثمارات للشريعة.
 .15مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشرعية واجراءات تطهير الدخل.
 .16مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة.
وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
 .1الموافقة على تحديث النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق.
 .2الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات االولية.
 .3الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بحقوق التصويت.
 .4الموافقة على تحديث قائمة األشخاص المفوضين بالتعامل على حسابات صناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
 .5اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة.
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ج -مدير الصندوق
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار" ،وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني ،وهي التي ستقوم بدور مدير الصندوق وعنوانها
هو كاالّتي:
مبنى العربي لالستثمار
حي المربع ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني
ص.ب ،220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
الهاتف الموحد920011878 :
الموقع االلكترونيwww.anbinvest.com.sa :

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
ال ينطبق

 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمار للمشتركين تزيد عن المؤشر اإلرشادي ،وذلك من خالل االستثمار في مجموعة متنوعة من األدوات المالية
المتحفظة ،مثل معامالت المرابحة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة ومستقرة ماليا ً ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .قام مدير
الصندوق بتوزيع استثماراته بين األصول والفترات الزمنية المختلفة بناء على قراءته للتحركات المتوقعة لهامش الربح على صفقات المرابحة وغيرها
من األصول .كما اعتمد قرار المدير االستثماري على هوامش الربح المتاحة في حينها حيث عمل على اختيار أفضلها .تحتوي محفظة الصندوق على
مجموعة متنوعة من البنوك المحلية والخليجية والدولية المستقرة ماليا ً وتحظى بتصنيف ائتماني مرتفع وقد تم اختيار جميع األطراف النظيرة بنا ًء على
دراسة شاملة لكل طرف تتم سنوياً .يتميز الصندوق بتوفير سيولة عالية للمستثمرين حيث يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين في اليوم الرابع
التالي لنقطة التقويم  ،ولذلك اعتمد مدير الصندوق في استراتيجيته على توزيع تواريخ االستحقاق لالستثمارات إلى فترات زمنية مختلفة بحيث يضمن
توفر السيولة الكافية أسبوعيا ً لتغطية طلبات االسترداد .باإلضافة إلى توزيع االستثمارات لتوفير السيولة فإن مدير الصندوق قام بالتوزيع حسب قراءته
لتحرك سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) وأعتمد على زيادة مدة استحقاق االستثمارات عند وجود مؤشرات على انخفاض سعر الفائدة بين
البنوك وعمل على تقليص مدة االستحقاقات في حال توقع ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك مستقبالً .احتوت محفظة الصندوق خالل عام  2019على
مجموعة من الصكوك ذات التصنيف االئتماني المرتفع والمصدرة من جهات ذات سمعة حسنة ومستقرة مالياً.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
يعتمد الصندوق لتحقيق العوائد على سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) ،ويختلف أداء الصندوق حسب ارتفاع أسعار الفائدة  /العوائد أو انخفاضها.
في بداية السنة كان سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة شهر  %2.80250وانخفض تدريجيا ً حتى وصل بنهاية الربع األول إلى %2.73500
وانخفض بنهاية الربع الثاني إلى  %2.69429ونهاية الربع الثالث إلى  %2.26286واصل االنخفاض حتى نهاية السنة إلى .%2.09286
خالل عام  2019حقق الصندوق العوائد السنوية التالية:
%2.72للربع الثالث
 %2.93للربع الثاني
 %2.99للربع األول
متفوقا ً على المؤشر اإلرشادي للصندوق والذي كانت عوائده كالتالي:
%2.29للربع الثالث
%2.53للربع الثاني
 %%2.58للربع االول
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%2.39للربع الرابع

 %2.79لسنة 2019

%1.95للربع الرابع

 %2.36لسنة 2019

 -5تفاصيل التغييرات على ملخص المعلومات الرئيسية والشروط واالحكام ومذكرة المعلومات
ملخص المعلومات الرئيسية/
إضافة نص في مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب /الفقرة (– )1اتعاب امين الحفظ " باإلضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق
ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر".
الشروط واالحكام/
ً
• حذف الجملة التالية للفقرة )3( :اهداف صندوق االستثمار /الفقرة الفرعية  -سياسات االستثمار وممارساته "علما بأن مدير الصندوق لن يقوم
برهن أصول الصندوق مقابل أي اقتراض"
• إضافة نص للفقرة )7( :مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب – اتعاب امين الحفظ “باإلضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق
ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر".
مذكرة المعلومات/
 تم التغيير التالي للفقرة )2( :سياسات االستثمار وممارساته -الفقرة الفرعية  -صالحيات الصندوق في االقتراض:
.1حذف الجملة التالية :علما ً بأن مدير الصندوق لن يقوم برهن أصول الصندوق مقابل أي اقتراض.
.2إضافة الجملة التالية :وقد يقوم الصندوق بوضع ضمانات مقابل أية تسهيالت ائتمانية أو قروض قد يحصل عليها.
 إضافة نص للفقرة )5( :مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب – اتعاب امين الحفظ "إضافة نص " :باإلضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد
تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر".

 -6أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار
ال يوجد أي معلومات اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار

(- 7أ) -نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق

(- 7ب) -نسبة الرسوم المحتسبة في الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
ال تنطبق على هذا الصندوق

 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
لم يتم تحصيل أي عموالت خاصة خالل الفترة

 -9بيانات ومعلومات أخرى
ال توجد بيانات ومعلومات أخرى
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د -امين الحفظ
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار
ص.ب  ،140الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف موحد920003636 :
الموقع االلكترونيwww.albilad-capital.com:
البريد االلكترونيcustody@albilad-capital.com :

 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته
سيقوم أمين الحفظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق .سيتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من
إدارات الحفظ في مختلف المؤسسات المالية التي يختارها مدير الصندوق .وسيتم فصل أصول الصندوق فصال واضحا عن أصول المدير وعن أًول
صناديق االستثمار االخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات عالقة
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ,وهو مسؤول كذلك عن اتخاد جميع اإلجراءات اإلدارية االزمة فيما
يتعلق بحفظ أصول الصندوق

 -3رأي أمين الحفظ
حسب رأي أمين الحفظ فإن مدير الصندوق قد قام باالتي:
أ – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي .
ب – المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي .
ج  -)1(-مخالفة قيود وحدود االستثمار الواردة في المادة  48فقرة هـ من خالل تجاوز  120يوما ً تقويميا ً للمتوسط المرجح لتاريخ االستحقاق
ج  -)2(-مخالفة المادة  36فقرة ب من خالل ارتفع إجمالي قيمة جميع أدوات الدين (الصكوك) إلى أكثر من .٪10

هـ  -المحاسب القانوني
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني
إرنست أند يونغ
ص.ب ،2732.برج الفيصلية ،الدور6
طريق الملك فهد ،الرياض  ،11461المملكة العربية السعودية
ت+966 (1) – 2734740:
 -2رأي المحاسب القانوني
أ – القوائم المالية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي أُعدت وروجعت وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير المالية المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ب– القوائم المالية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق
االستثمار عن الفترة السنة المنتهية .2019
ج–القوائم المالية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة
.2019/12/31

و -القوائم المالية

القوائم المالية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي في نهاية فترة عام  ،2019أُعدت وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير المالية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
شركة تضامنية
المركز الرئيس
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب2732 :
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 1010383821
هاتف+966 11 215 9898 :
+966 11 273 4740
فاكس+966 11 273 4730 :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

تقرير المراجع المستقل
إلى مالكي الوحدات في صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(المدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
الرأي:
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي ("الصندوق") المدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار
("مدير الصندوق") ،والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2019وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في
حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية،
بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما في  31ديسمبر 2019
وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي:
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها
في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك
القواعد .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية:
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق االستثمار
المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ،وعن الرقابة الداخلية
التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح
حسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى
اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته ،أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية:
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ،
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
تحريف جوهري موجود.
التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن
ً
يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر
على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة ،وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ
على نزعة الشك المهني خالل المراجعة .كما نقوم بـ:
•

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف
تحريف جوهر ي ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد
أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاح
الموجودات
استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد البنك
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إجمالي الموجودات
المطلوبات
استردادات مستحقة
أتعاب اإلدارة
مصاريف مستحقة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات
(إجمالي حقوق الملكية)
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018
لاير سعودي

170,000,000
120,000,000
1,521,000,000 2,122,000,000
9,920,983
13,787,659
2,957,332
272,389
────────── ──────────
1,703,878,315 2,256,060,048
══════════ ══════════
1,197,833
89,698
──────────
1,287,531
──────────

15,958,799
1,910,277
178,500
──────────
18,047,576
──────────

1,685,830,739 2,254,772,517
────────── ──────────
1,703,878,315 2,256,060,048
══════════ ══════════

وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

105,169,155
══════════

80,822,915
══════════

صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

21.44
══════════

20.86
══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح
الدخل
دخل عمولة خاصة
إجمالي الدخل
المصاريف
أتعاب اإلدارة
أتعاب أخرى
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إجمالي المصاريف
صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

68,114,271
─────────
68,114,271
─────────

53,810,255
─────────
53,810,255
─────────

()4,607,787
()470,760
─────────
()5,078,547
─────────
63,035,724

()4,349,000
()432,602
─────────
()4,781,602
─────────
49,028,653

─────────
63,035,724
═════════

─────────
49,028,653
═════════

صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية السنة

1,685,830,739
────────────

2,607,663,624
────────────

صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة

63,035,724
────────────
63,035,724

49,028,653
────────────
49,028,653

إجمالي الدخل الشامل للسنة
الوحدات المصدرة والمستردة
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة
صافي التغيرات في الوحدات
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية السنة

2,466,233,005
()1,960,326,951
────────────
505,906,054
────────────
2,254,772,517
════════════

1,177,732,843
()2,148,594,381
────────────
()970,861,538
────────────
1,685,830,739
════════════

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019
الوحدات
الوحدات في بداية السنة
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة
صافي التغيرات في الوحدات
الوحدات في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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80,822,915
───────────
116,482,350
()92,136,110
──────────
24,346,240
──────────
105,169,155
══════════

2018
الوحدات
127,939,021
───────────
57,320,029
()104,436,135
──────────
()47,116,106
──────────
80,822,915
══════════

صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة

63,035,724

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
النقص في استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
الزيادة في إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
الزيادة في دخل عمولة خاصة مستحقة
النقص في استردادات مستحقة
النقص في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى

49,028,653

110,000,000
50,000,000
(793,000,000 )666,000,000
3,601,216
()3,866,676
15,958,799
()15,958,799
394,655
()801,246
─────────── ──────────
(971,983,323 )573,590,997
─────────── ──────────

صافي النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مستردة خالل السنة

1,177,732,843 2,466,233,005
()2,148,594,381( )1,960,326,951
─────────── ──────────
()970,861,538
505,906,054
─────────── ──────────
1,121,785
()67,684,943

صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

2019
لاير سعودي

2018
لاير سعودي
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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286,835,547
287,957,332
─────────── ──────────
287,957,332
220,272,389
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عام

إن صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة .يتمثل الهدف االستثماري
للصندوق في الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو قصير األجل من خالل االستثمار في معامالت األدوات المالية المتحفظة المتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية .تم تأسيس الصندوق في  8رجب 1413هـ (الموافق  1يناير  )1993من قبل البنك العربي الوطني
("البنك") .إن عنوان مدير الصندوق هو شركة العربي الوطني لالستثمار ،ص.ب ،220009 .الرياض  ،11311المملكة العربية
السعودية.
طبقا ً لقرار هيئة السوق المالية رقم  1-83-2005وتاريخ  21جمادى األول  1426هـ (الموافق  28يونيو  )2005الصادر عن
مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لهم ،قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى
شركة العربي الوطني لالستثمار ("مدير الصندوق") ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،وذلك اعتبارا من  1يناير .2008
قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق .يتم دفع أتعاب خدمات الحفظ
والمسجل من قبل الصندوق.
إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق .كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات األخرى
لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.
-2

اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (الموافق
 24ديسمبر  )2006واعتبارا ً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر  )2016لالئحة صناديق االستثمار الجديدة ("الالئحة
المعدلة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو  ،)2016والتي تنص على األمور
التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.
-3

أسس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ"المعايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ،وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي،
ما لم يرد خالف ذلك.
-4

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيانا ً بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد قوائمه المالية:
1-4

األدوات المالية

( )1التصنيف
طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها إلى
فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.
وعند تطبيق هذا التصنيف ،يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه ألغراض المتاجرة إذا:
(أ) تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب ،أو
(ب) كانت عند اإلثبات األولي لها جزءا ً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا ً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي
لتحقيق األرباح على المدى القصير ،أو
(ج) كانت عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي ،أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

1-4

األدوات المالية (تتمة)

الموجودات المالية
ً
يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
على أساس كل من:
 نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية.
 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
•

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

•

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:
 -1لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي
والعمولة على المبلغ األصلي القائم ،و
 -2لم يكن األصل محتفظا ً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،أو تحصيل التدفقات النقدية
والبيع معاً ،أو
 -3تم تخصيص األصل ،عند االثبات األولي ،بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف ذلك عن
قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

•

تتضمن استثمارات الصندوق استثمارات في أدوات مالية لصناديق استثمارية تم االستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض
تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر.

المطلوبات المالية
•

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة انطباق تعريف االقتناء ألغراض المتاجرة
عليها .ال يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

•

المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

( )2اإلثبات

يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع
األًصل.

( )3القياس األولي
يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة.
ويتم إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في الربح او الخسارة.
يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) بالقيمة
العادلة لها بما في ذلك أي تكاليف عرضية متعلقة مباشرة ً بعملية االستحواذ أو اإلصدار.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

1-4

األدوات المالية (تتمة)

( )4القياس الالحق
بعد القياس األولي ،يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية ،المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بالقيمة العادلة .ويتم
إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات
المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل .ويتم إثبات العمولة وتوزيعات األرباح
المحققة أو المدفوعة عن هذه األدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصروف العمولة ودخل أو مصروف توزيعات األرباح في
قائمة الدخل الشامل.

( )5التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم بصورة رئيسية الت وقف عن إثبات األصل المالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متشابهة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:
•

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات ،أو

•

قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو (ب)
لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب
عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
وفي الحاال ت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على
األًصل ،يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به .وفي تلك الحالة ،يقوم الصندوق أيضا ً بإثبات
المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق
وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.
يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

( )6مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموج ودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية
المبالغ التي تم إثباتها ،وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات
في آن واحد .وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية ،ويتم عرض الموجودات
والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.

( )7االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يقوم الصندوق ،على أساس مستقبلي ،بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة،
شهرا
شهرا وعلى مدى العمر .تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
ً
ذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر بشأن أداة مالية ما خالل 12
شهرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية .لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها ،يحدد المخصص على أساس
ً
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
 2-4المحاسبة بتاريخ التداول
يتم إثبات /التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي
يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات) .إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب
تسوية الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3-4النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل
إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر
أو أقل.
إن اال ستثمارات قصيرة األجــل غير المقتناة لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجــل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر
نقدية وشبه نقدية.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعاله ،بعد خصم الحسابات
المكشوفة القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.
المصاريف المستحقة
4-4
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت بها فواتير من الموردين أم ال .ويتم
إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ،والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
المخصصات
5-4
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة ،وأن تكاليف سداد
االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به .وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام
معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون مالئ ًما ،المخاطر المتعلقة بااللتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات
الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكاليف تمويل.
وفي الحاالت التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر ،يتم إثبات
المبلغ المستحق القبض كأصل إذا كان من المؤكد فعالً استالم المبلغ المسترد ويمكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق
به.
الزكاة وضريبة الدخل
6-4
ً
وفقا ً للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤوال عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل ،حيث
يعتبر ذلك من مسؤولية مالكي الوحدات ،وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية.
 7-4الوحدات القابلة لالسترداد
تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:
-

استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.

-

تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى.

-

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات
األدوات المالية األخرى.

-

عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة
تناسبية في صافي موجودات الصندوق.

-

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على
أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير
المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية.

باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد ،والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله ،فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية
أخرى أو عقد يشتمل على:
-

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهري ة على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو
التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.
األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 7-4الوحدات القابلة لالسترداد (تتمة)
يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد .وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك
كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية ،فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها
كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف ،مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في حقوق
الملكية .وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقا ً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية ،فإن الصندوق
سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.
يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.
ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.
يبلغ رأسمال الصندوق  1,051,691,550لاير سعودي ( 31ديسمبر  808,229,150 :2018لاير سعودي) ،مقسما ً إلى
 105,169,155وحدة ( 31ديسمبر  80,822,915 :2018وحدة) تمت المساهمة بها ،قيمة كل منها  10لاير سعودي .وقد تم
سداد كافة الوحدات المصدرة التي تمت المساهمة بها .يتكون رأسمال الصندوق من هذه الوحدات المساهم بها ،وتم تصنيفها كأدوات
حقوق ملكية .يستحق سداد هذه الوحدات المساهم بها على أساس حصة الصندوق التناسبية في صافي قيمة موجودات الصندوق
عند تصفية الصندوق.
دخل العمولة الخاصة
8-4
يتم اثبات دخل العمولة الخاصة ،بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة في
قائمة الدخل الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بشكل دقيق
المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية (أو لفترة أقصر ،حيثما كان ذلك مالئماً)
إلى القيمة الدفترية لألداة المالية عند االثبات األولي .وعند احتساب معدل العمولة الفعلي ،يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية وذلك بمراعاة كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية ،وليس خسائر االئتمان المستقبلية.
صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
9-4
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق
على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.
 10-4توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها .وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة ،فإنه
يتم إثباتها عادة ً بتاريخ توزيعات األرباح السابقة .ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.
 11-4صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرات
في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات األرباح والمصاريف.
تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر
غير المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية .يتم احتساب األرباح والخسائر
المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط
المرجح .وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات
النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات
المالية).
تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر
غير المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية .يتم احتساب األرباح والخسائر
المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط
المرجح .وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات
النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات
المالية).
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 12-4أتعاب اإلدارة
يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل .يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق
وفقا للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
 13-4القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم
إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقا ً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت
القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة .المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
•

المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

•

المستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.

•

المستوى  :3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم
التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة
لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية .يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر
وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها
طبقا ً للسياسات المحاسبية للصندوق .وألغراض هذا التحليل ،يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم
وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .كما يقوم الصندوق أيضًا
بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان
التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله .إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة
لألدوات المالية ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها ،تمت مناقشتها في إيضاح (.)11
 14-4تحويل العمالت األجنبية
تحول المعامالت بالعمالت األجنبية لللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت .تدرج األرباح والخسائر
الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد
القوائم المالية.
يتم اثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت
أجنبية ،باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية با لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والتي يتم اثباتها كبند من بنود صافي
ربح األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية ،طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،استخدام بعض األحكام
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات .كما يتطلب أيضًا من اإلدارة
ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق .يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وذلك
بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية والتي
يعتقد بأنها معقولة وفقا ً للظروف .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة .ويتم إثبات التعديالت على التقديرات
بأثر مستقبلي .وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
يتطلب قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة
بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

مبدأ االستمرارية

قام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية،
وهما على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى مجلس
اإلدارة وال مدير الصندوق علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا ً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ
االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
-6
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق .ويرى مجلس إدارة
الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية للصندوق .يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير ،إذ ينطبق
ذلك ،عند سريانها.
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النقدية وشبه النقدية

رصيد البنك
إيداعات مرابحة وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل
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 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018
لاير سعودي

272,389
220,000,000
─────────
220,272,389
═════════

2,957,332
285,000,000
─────────
287,957,332
═════════

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018
لاير سعودي

االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة

تاريخ االستحقاق
صكوك الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
صكوك البنك السعودي البريطاني 3 -
بنك الرياض – صكوك

 17نوفمبر 2019
 28مايو 2025
 24يونيو 2025

45,000,000
75,000,000
─────────
120,000,000
═════════

50,000,000
45,000,000
75,000,000
─────────
170,000,000
═════════

تخضع االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة لتقويم االنخفاض في القيمة بنا ًء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا للمعيار
الدولي للتقرير المالي ( .)9وقد تبين لإلدارة بأن المخصص بموجب طريقة خسائر االئتمان المتوقعة غير جوهري.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
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إيداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة

إن إيداعات المرابحة عبارة عن طريقة إسالمية إليداعات المال لدى أطراف أخرى في المملكة العربية السعودية وبقية الشرق
األوسط.
تخضع االستثمارات في إيداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة لتقويم االنخفاض في القيمة بنا ًء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة
طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9وقد تبين لإلدارة بأن المخصص بموجب طريقة خسائر االئتمان المتوقعة غير جوهري.
-10

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

طبقًا لالتفاقية ،يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره  %0.2سنويا ،ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ
كل يوم تقويم .إضافة الى ذلك ،يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى  %0.50سنويا يتم احتسابها على أساس إجمالي
صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
إن أتعاب اإلدارة وقدرها  4,607,787لاير سعودي ( 4,349,000 :2018لاير سعودي) واألتعاب األخرى وقدرها 470,760
لاير سعودي ( 432,602 :2018لاير سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل ،تمثل األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق
خالل السنة كما هو مبين أعاله.
تم إظهار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية السنة في قائمة المركز المالي.
إن البنك (الشركة األم لمدير الصندوق) هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق .خالل السنة ،حقق الصندوق دخل عمولة خاصة قدره
 64,247,596لاير سعودي ( 6,978,063 :2018لاير سعودي) عن إيداعات المرابحة التي تمت لدى البنك.
يشتمل حساب مالكي الوحدات في  31ديسمبر على الوحدات المملوكة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019
الوحدات
مدير الصندوق
صناديق أخرى تحت نفس اإلدارة
موظفي البنك
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2,380,494
110,960
328,325
─────────
2,819,779
═════════

 30ديسمبر
2018
الوحدات
970,852
114,970
─────────
1,085,822
═════════

القيمة العادلة لألدوات المالية

تكون الموجودات المالية للصندوق من رصيد البنك ،وموجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة .تتكون المطلوبات المالية للصندوق
من رسوم اإلدارة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التقرير تقارب قيمها الدفترية
نظرا لكونها يتم تسييلها بسهولة .يتم تصنيفها جميعًا ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .لم تكن هناك تحويالت
ً
بين مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.
وقدرت إدارة الصندوق أن القيمة العادلة لرصيد البنك ،إيداعات مرابحة قصيرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة تقارب
قيمتها الدفترية إلى حد كبير بسبب فترات االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
يقوم الصندوق بتقييم إيداعات المرابحة بنا ًء على معايير مثل أسعار العمولة ،وعوامل الخطر الخاصة بكل بلد ،والجدارة االئتمانية
الفردية لألطراف المقابلة .بنا ًء على هذا التقييم ،يتم أخذ المخصصات في االعتبار للخسائر المتوقعة إليداعات المرابحة .قدرت
إدارة الصندوق الخسائر االئتمانية المتوقعة إليداعات المرابحة كما في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  2018بأنها ليست هامة.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية

فيما يلي بيان الموجودات المالية ،بخالف األرصدة لدى البنوك ،المقتناة من قبل الصندوق كما في  31ديسمبر  2019و31
ديسمبر .2018
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
120,000,000
2,122,000,000
13,787,658
───────────
2,255,787,658
═══════════

استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة

إجمالي الموجودات المالية

170,000,000
1,521,000,000
9,920,983
──────────
1,700,920,983
══════════

فيما يلي بيان المطلوبات المالية المقتناة من قبل الصندوق كما في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر .2018
 31ديسمبر
2018
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
1,197,833
89,698
─────────
1,287,531
═════════

استردادات مستحقة
أتعاب اإلدارة
مصاريف مستحقة

إجمالي المطلوبات المالية
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15,958,799
1,910,277
178,500
─────────
18,047,576
═════════

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

تتمثل المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالصندوق في المصاريف المستحقة وقيمة االستردادات المستحقة.
يوجد لدى الصندوق أيضا ً موجودات مالية في شكل نقدية وشبه نقدية واستثمارات بالتكلفة المطفأة ،والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من
أعماله العادية وتنشأ مباشرة منها.
تخضع العمليات المالية الخاصة بالصندوق للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد
الصندوق لخسارة مالية .اعتمد الصندوق سياسة التعامل فقط مع الجهات ذات المالءة االئتمانية ،والتي تكون المخاطر االئتمانية لها
منخفضة.
يسعى الصندوق إلى مراقبة مخاطر االئتمان من خال ل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ،والحد من المعامالت مع أطراف
أخرى محددة ليست ذات عالقة والتقييم المستمر للمالءة االئتمانية لتلك األطراف األخرى .يحتفظ الصندوق بالحسابات البنكية لدى
مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
120,000,000
2,122,000,000
13,787,659
272,389
──────────
2,256,060,048
═══════════

استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد البنك

 31ديسمبر
2018
لاير سعودي
170,000,000
1,521,000,000
9,920,983
2,957,332
──────────
1,703,878,315
══════════

قامت اإلدارة بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة وف ًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9وبنا ًء على هذه التقويم،
تعتقد اإلدارة بأنه ال داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات المالية.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية .تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.
تنص شروط وأحكام الصندوق على استرداد الوحدات مرتين في األسبوع ،ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء
فورا .ويقوم مدير
باستردادات مالكي الوحدات .تعتبر األرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق ً
الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .ال يوجد لدى
الصندوق أية تعرضات هامة لمخاطر العمالت حيث إن كافة الموجودات والمطلوبات النقدية والمعامالت الهامة الخاصة به مسجلة
باللاير السعودي.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة
للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق .ليس لدى الصندوق حاليًا أي أدوات مالية مرتبطة بعمولة متغيرة وال يتعرض
لمخاطر أسعار عموالت بشأن التدفقات النقدية.
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صندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
-14

تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها ،على التوالي:
خالل
 12شه ًرا
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2019
الموجودات
استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة
إجمالي المطلوبات

120,000,000
220,000,000
13,787,658
272,389
──────────
354,060,047
══════════

1,902,000,000
───────────
═══════════

120,000,000
2,122,000,000
13,787,658
272,389
───────────
2,256,060,048
═══════════

1,197,833
89,698
──────────
1,287,531
══════════

───────────
═══════════

1,197,833
89,698
───────────
1,287,531
═══════════

خالل
شهرا
ً 12
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
استثمارات في صكوك بالتكلفة المطفأة
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
استردادات مستحقة
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة
إجمالي المطلوبات
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بعد
 12شه ًرا
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

بعد
شهرا
ً 12
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

120,000,000
50,000,000
1,236,000,000 285,000,000
9,920,983
2,957,332
────────── ──────────
1,356,000,000 347,878,315
═════════ ══════════

170,000,000
1,521,000,000
9,920,983
2,957,332
───────────
1,703,878,315
═══════════

15,958,799
1,910,277
178,500
────────── ──────────
18,047,576
══════════ ══════════

15,958,799
1,910,277
178,500
───────────
18,047,576
═══════════

آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم في السنة هو  31ديسمبر  31 :2018( 2019ديسمبر .)2018
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اإلفصاح عن األحداث الالحقة التي ال تتطلب إجراء تعديالت بشأنها

إن تفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد  )19ال يزال في تطور وازدياد .ولذلك ،فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى
األثر الكامل الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية.
وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق
في الوقت الحالي ،مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه .وفي ضوء عدم التأكد حاليًا
من األثر االقتصادي ،فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية .إن هذه
التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق.
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اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  1شعبان 1441هـ (الموافق  25مارس .)2020
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