شركة العربي الوطني لالستثمار
(مساهمة سعودية مقفلة)

صندوق العربي لألسهم السعودية
2020
(التقرير األولي)

محتوى تقارير الصندوق

ج -مدير الصندوق

و -القوائم المالية

 -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 الشروط 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.
القوائم المالية لفترة المحاسبة النصف السنوية.
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الصفحة 2

الصفحة 4 ، 3

ج -مدير الصندوق
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
اسم مدير الصندوق:

شركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار" ،وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني.
عنوان مدير الصندوق:
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 صندوق العربي لألسهم السعودية إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في سوق األسهم السعودية .وكان السوق قد شهد
خالل النصف األول من العام  2020انخفاضا ً في المستوى العام لمؤشر السوق متأثرا ً بشكل أكبر باالنخفاض الحاصل في الربع األول من العام بسبب
اآلثار السلبية لجائحة كورونا .وقد تمكن الصندوق من تحقيق قيمة مضافة مقارنة بالمؤشر االسترشادي بما نسبته  %3.0نتيجة التوزيع المناسب ألصول
الصندوق ورفع نسبة النقدية أوقات انخفاض السوق والتوزيع األمثل ما بين قطاعات السوق وعملية اختيار األسهم بعناية تتالءم مع معطيات السوق
ومستجدات األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
حقق الصندوق قيمة مضافة إيجابية خالل النصف األول من العام  2020نسبتها  %3.0مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي حيث شهد الصندوق انخفاضا ً في
األداء بنسبة  %10.3مقارنة بانخفاض المؤشر االسترشادي بنسبة  %13.3لنفس الفترة.

 -5تفاصيل التغييرات على الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات




إضافة كلمة "الكترونياً" في فقرة (إجراءات االشتراك واالسترداد).
إضافة كلمة "الكترونياً" في فقرة (تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات).
إضافة كلمة "الكترونياً" في فقرة( حقوق مالكي الوحدات).

 -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 أو معلومات أخرى.
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و -القوائم المالية

القوائم المالية النصف سنوية لصندوق العربي لألسهم السعودية في نهاية فترة  ,2020/06/30وقد أعُدت 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 العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)
وتقرير فحص المراجع المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2020

 30يونيو
2020
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

97,556,044
18,200
1,447,509
─────────
99,021,753
═════════

101,431,723
8,957,265
─────────
110,388,988
═════════

421,952
32,312
─────────
454,264
─────────

460,522
52,488
─────────
513,010
─────────

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكية)

98,567,489
─────────
99,021,753
═════════

109,875,978
─────────
110,388,988
═════════

وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

978,952
═════════

978,876
═════════

صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

100.69
═════════

112.25
═════════

إيضاح
الموجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مدينة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

2020
لاير سعودي

إيضاح
الدخل
صافي (الخسارة) الربح المحقق عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
صافي (الخسارة) الربح غير المحقق عن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح
إجمالي (الخسارة) الدخل
المصاريف
أتعاب إدارة
أتعاب أخرى
إجمالي المصاريف
صافي (خسارة) دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

5
5

2019
لاير سعودي

()216,416

7,554,074

()12,353,539
2,201,883
─────────
()10,368,072
─────────

6,098,922
2,675,201
─────────
16,328,197
─────────

()829,560
()111,507
─────────
()941,067
─────────
()11,309,139

()1,036,127
()118,077
─────────
()1,154,204
─────────
15,173,993

─────────
()11,309,139
═════════

─────────
15,173,993
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
3

صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة

109,875,978
─────────

107,691,197
─────────

صافي (خسارة) دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

()11,309,139
─────────
()11,309,139

15,173,993
─────────
15,173,993

85,139
()84,489
─────────
650
─────────
98,567,489
═════════

536,926
()4,068,477
─────────
()3,531,551
─────────
119,333,639
═════════

إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
الوحدات المصدرة والمستردة
وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة
صافي التغيرات في الوحدات
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية الفترة

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد للفترة المنتهية في  30يونيو:

الوحدات في بداية الفترة
وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة
صافي التغيرات في الوحدات
الوحدات في نهاية الفترة

2020
الوحدات

2019
الوحدات

978,876
────────
851
()775
────────
76
────────
978,952
════════

1,038,960
────────
4,706
()35,898
────────
()31,192
────────
1,007,768
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
2020
لاير سعودي
األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة) دخل الفترة

2019
لاير سعودي

(15,173,993 )11,309,139

التعديالت لتسوية صافي (الخسارة) الدخل إلى صافي التدفقات النقدية:
الحركة في الخسائر (األرباح) غير المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
12,353,539
خالل الربح أو الخسارة
─────────
1,044,400
تعديالت رأس المال العامل:
()8,477,860
زيادة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
()18,200
زيادة في توزيعات األرباح المدينة
()58,746
نقص في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى
─────────
()7,510,406
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية
─────────
األنشطة التمويلية
85,139
متحصالت من الوحدات المصدرة
()84,489
سداد الوحدات المستردة
─────────
650
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
─────────
()7,509,756
صافي (النقص) الزيادة في الرصيد لدى البنك

536,926
()4,068,477
────────
()3,531,551
────────
652,335

8,957,265
─────────
1,447,509
═════════

846,489
────────
1,498,824
════════

الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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()6,098,922
────────
9,075,071
()4,221,775
()189,010
()480,400
────────
4,183,886
────────

صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 30يونيو 2020
-1

عام

إن صندوق العربي لألسهم السعودية (“الصندوق”) هو صندوق استثماري غير محدد المدة .يتمثل الهدف االستثماري للصندوق في
االستثمار المتنوع في محفظة األسهم السعودية بما في ذلك سوق المال وصناديق المرابحة .تم تأسيس الصندوق بتاريخ  13شوال
1401هـ (الموافق  8مايو  )1990من 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  1-83-2005وبتاريخ  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.
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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.
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أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية

أسس اإلعداد
1-3
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" ) 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة
العربية السعودية.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وعليه يجب قراءتها
جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية .فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة لها ،وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وعلى أساس مبدأ 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.
إن نتائج الفترة المالية األولية ال تشير بالضرورة على الفترات المستقبلية.
 2-3المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة
تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019يسري مفعول العديد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ألول مرة في
 ، 2020لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة
للصندوق .ويعتقد مجلس إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة
للصندوق .يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات ،إذا ينطبق ذلك.
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صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
 30يونيو 2020
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

فيما يلي ملخصا ً بمكونات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 30يونيو 2020
الوصف

النسبة المئوية
للقيمة السوقية

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

األرباح( /الخسائر)
غير المحققة
لاير سعودي

القطاعات
المواد االساسية
البنوك
الطاقة
الخدمات التجارية والمهنية
االتصاالت
الرعاية الصحية
تأمين
تجزئة األغذية
إنتاج األغذية
تجزئة السلع الكمالية
إدارة وتطوير العقارات

%31.33
%29.98
%8.46
%6.49
%5.50
%5.38
%3.50
%3.03
%2.94
%1.95
%1.44
────────
%100.00
════════

30,562,310
30,669,271
29,251,657
25,959,992
8,258,113
8,675,027
6,328,300
7,266,204
5,361,375
3,568,936
5,245,398
4,126,679
3,413,960
3,001,613
2,958,800
2,176,569
2,871,000
2,284,597
1,899,332
1,625,169
1,405,799
2,038,485
───────── ─────────
97,556,044
91,392,542
═════════ ═════════

()106,961
3,291,665
()416,914
()937,904
1,792,439
1,118,719
412,347
782,231
586,403
274,163
()632,686
─────────
6,163,502
═════════

 31ديسمبر 2019
الوصف

النسبة المئوية
للقيمة السوقية

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

أرباح غير محققة
لاير سعودي

القطاعات
المواد االساسية
البنوك
الطاقة
الخدمات التجارية والمهنية
االتصاالت
الرعاية الصحية
إنتاج األغذية
تجزئة السلع الكمالية

%24.55
%44.17
%12.11
%5.71
%5.57
%2.79
%2.75
%2.35
───────
%100.00
═══════
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24,901,773
22,072,485
44,801,453
33,027,934
12,280,155
12,138,237
5,791,400
5,514,702
5,648,250
3,433,193
2,825,600
2,689,698
2,788,000
2,646,511
2,395,092
1,391,922
───────── ─────────
101,431,723
82,914,682
═════════ ═════════

2,829,288
11,773,519
141,918
276,698
2,215,057
135,902
141,489
1,003,170
─────────
18,517,041
═════════

صندوق العربي لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
 30يونيو 2020
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة

قد يتم تحميل رسوم اشتراك تصل إلى  %2على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق عند االشتراك.
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  %1.75سنويا ،ويتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم .إضافة
الى ذلك ،يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى  % 1.00سنويا يتم احتسابها على أساس صافي قيمة الموجودات بتاريخ
كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  829,560لاير سعودي ( 30يونيو  1,036,127 :2019لاير سعودي) واألتعاب األخرى وقدرها
 111,507لاير سعودي ( 30يونيو  118,077 :2019لاير سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل ،األتعاب المحملة من قبل
مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.
تم إظهار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة في قائمة المركز المالي.
يشتمل حساب مالكي الوحدات في  30يونيو على الوحدات المملوكة على النحو التالي:

مملوكة من قبل موظفي البنك

-6

2020
الوحدات

2019
الوحدات

615
─────────
615
═════════

615
─────────
615
═════════

القيمة العادلة لألدوات المالية

يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية ،مثل أدوات حقوق الملكية ،بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
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 قد تمت
إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات
والمطلوبات .إن األ سواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق .تقاس القيمة العادلة
للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وبافتراض أن المتعاملين
في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها
(سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة) ،بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.
يقوم الصندوق بقياس األ دوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة.
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن
المستوى  1من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة .يتم تصنيف كافة ال موجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،
وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية
وذلك نظرا ً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور .ويتم تصنيفها جميعا ً ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس
القيمة العادلة .لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو الفترة السابقة.
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تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات

يبين الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها ،على التوالي:
خالل  12شه ًرا
لاير سعودي

كما في  30يونيو ( 2020غير مراجعة)
الموجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مدينة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

97,556,044
18,200
1,447,509
─────────
99,021,753
─────────

─────────
─────────

97,556,044
18,200
1,447,509
─────────
99,021,753
─────────

421,952
32,312
─────────
454,264
═════════

─────────
═════════

421,952
32,312
─────────
454,264
═════════

كما في  31ديسمبر ( 2019مراجعة)
الموجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات
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بعد  12شه ًرا
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

شهرا
خالل 12
ً

لاير سعودي

شهرا
بعد 12
ً

لاير سعودي

اإلجمالي

لاير سعودي

101,431,723
8,957,265
─────────
110,388,988
─────────

─────────
─────────

101,431,723
8,957,265
─────────
110,388,988
─────────

460,522
52,488
─────────
513,010
═════════

─────────
═════════

460,522
52,488
─────────
513,010
═════════

آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للفترة /للسنة هو  28يونيو  29 :2019(2020ديسمبر .)2019
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األثر الناتج عن كوفيد  19-على القوائم المالية األولية الموجزة

خالل مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا ("كوفيد )"19-على أنه جائحة اعترا ًفا بانتشاره السريع
في جميع أنحاء العالم .وقد أثر تفشي الفيروس أيضًا على منطقة مجلس التعاون الخليجي ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس .وقامت المملكة العربية السعودية على وجه
الخصوص بإغالق الحدود ،وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي ،وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد.
واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية االعمال ،قام
مدير الصندوق باتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية والوقائية ،بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم.
كما بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تأثرت النتائج التشغيلية والمالية الخاصة
بالصندوق بسبب تفشي كوفيد  19-وبصورة رئيسية نتيجة انخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق بما يتماشى مع اتجاه
انخفاض أسعار األسهم .تم عكس أثر الجائحة على النتائج التشغيلية والمالية الخاصة بالصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في
صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات .قد تؤثر هذه التطورات أيضا ً على النتائج المالية والتدفقات التدفقات النقدية والوضع
المالي مستقبالً ،وسيستمر مدير الصندوق في تقويم طبيعة ومدى األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية والنتائج المالية للصندوق.
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اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل إدارة الصندوق بتاريخ  28ذو الحجة 1441هـ (الموافق  18أغسطس .)2020
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