ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
)ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻧﻘﯾﺔ
۲۰۲۰
)اﻟﺗﻘرﯾر اﻷوﻟﻲ(

ﻣﺣﺗوى ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﻧدوق

ج -ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق

و -اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 -۱اﺳم وﻋﻧوان وﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.
 -۲اﺳم وﻋﻧوان ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﺑﺎطن او ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
 -۳ﻣراﺟﻌﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
 -٤ﺗﻘرﯾر ﻋن أداء ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
 -٥ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻻﺣﻛﺎم وﻣذﻛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 -٦أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار.
 -۷ﻧﺳﺑﺔ رﺳوم اﻹدارة اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق واﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺻﻧدوق.
 -۸ﺑﯾﺎن ﺣول اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
 -۹ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى.
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﺳﻧوﯾﺔ.

۱

اﻟﺻﻔﺣﺔ ۲

اﻟﺻﻔﺣﺔ ٤ ، ۳

ج -ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
 -۱اﺳم وﻋﻧوان ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق

اﺳم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق:
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر "اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر" ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ.
ﻋﻧوان ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق:
ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺣﻲ اﻟﻣرﺑﻊ ،ﺧﻠف ﻣﺑﻧﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ص.ب ،۲۲۰۰۰۹ .اﻟرﯾﺎض ۱۱۳۱۱
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣوﺣد۹۲۰۰۱۱۸۷۸ :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲwww.anbinvest.com.sa :

 -۲اﺳم وﻋﻧوان ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﺑﺎطن
ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ

 -۳ﻣراﺟﻌﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

ﯾﮭدف ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻧﻘﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻘﯾﺔ .وﻛﺎن اﻟﺳوق ﻗد ﺷﮭد ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺷر اﻟﺳوق ﻣﺗﺄﺛرا ً ﺑﺷﻛل
أﻛﺑر ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺳﺑب اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ .وﻗد ﺗﻣﻛن اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷر
اﻻﺳﺗرﺷﺎدي ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %۲٫۹ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷﺻول اﻟﺻﻧدوق ورﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أوﻗﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳوق واﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻣﺛل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﮭم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳوق وﻣﺳﺗﺟدات اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

 -٤ﺗﻘرﯾر ﻋن أداء ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

ﺣﻘﻖ اﻟﺻﻧدوق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ  %۲٫۹ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺷر اﻻﺳﺗرﺷﺎدي ﺣﯾث ﺷﮭد اﻟﺻﻧدوق اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ
اﻷداء ﺑﻧﺳﺑﺔ  %۸ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣؤﺷر اﻻﺳﺗرﺷﺎدي ﺑﻧﺳﺑﺔ  %۱۰٫۹ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة.
•
•
•

 -٥ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم وﻣذﻛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً" ﻓﻲ ﻓﻘرة )إﺟراءات اﻻﺷﺗراك واﻻﺳﺗرداد(.
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً" ﻓﻲ ﻓﻘرة )ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات(.
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً" ﻓﻲ ﻓﻘرة) ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات(.

 -٦أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار
ﻻ ﯾوﺟد أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار

)- ۷أ( -ﻧﺳﺑﺔ رﺳوم اﻹدارة اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻧدوق

ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺻﻧدوق

)- ۷ب( -ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺻﻧدوق

 -۸ﺑﯾﺎن ﺣول اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل أي ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

 -۹ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى

ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى

۲

و -اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻧﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة  ،۲۰۲۰/۰٦/۳۰وﻗد أﻋُدت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.

۳

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

 30يونيو
2020
لاير سعودي

إيضاح
الموجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مدينة
رصيد لدى البنك

152,608,802
61,601
3,970,139
─────────
156,640,542
═════════

156,927,159
16,315,920
─────────
173,243,079
═════════

678,388
62,158
─────────
740,546
─────────

719,638
92,119
─────────
811,757
─────────

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكية)

155,899,996
─────────
156,640,542
═════════

172,431,322
─────────
173,243,079
═════════

وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

19,140,487
═════════

19,478,385
═════════

صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

8.15
═════════

8.85
═════════

إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
2

صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(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 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

4,470,655

9,731,539

()19,661,240
2,903,561
─────────
()12,287,024
─────────

10,387,091
4,009,298
─────────
24,127,928
─────────

()1,335,180
()191,624
─────────
()1,526,804
─────────
()13,813,828

()1,565,599
()204,713
─────────
()1,770,312
─────────
22,357,616

─────────
()13,813,828
═════════

─────────
22,357,616
═════════

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

صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(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

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

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

172,431,322
─────────
()13,813,828
─────────

165,538,335
─────────
22,357,616
─────────

506,945
()3,224,443
─────────
()2,717,498
─────────
155,899,996
═════════

541,590
()10,060,429
─────────
()9,518,839
─────────
178,377,112
═════════

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

2020
الوحدات

2019
الوحدات

الوحدات في بداية الفترة

19,478,385
─────────

21,387,682
─────────

وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة

68,732
()406,630
─────────
()337,898
─────────
19,140,487
═════════

59,811
()1,172,346
─────────
()1,112,535
─────────
20,275,147
═════════

صافي التغيرات في الوحدات
الوحدات في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

2020
لاير سعودي
األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة) دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي (الخسارة) الدخل إلى صافي التدفقات النقدية:
الحركة في الخسائر (األرباح) غير المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تعديالت رأس المال العامل:
(الزيادة) النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
زيادة في توزيعات األرباح المدينة
النقص في أتعاب إدارة مستحقة وأتعاب أخرى
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية
متحصالت من الوحدات المصدرة
سداد الوحدات المستردة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في األرصدة لدى البنوك
الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

()13,813,828

2019
لاير سعودي
22,357,616

19,661,240
─────────
5,847,412

()10,387,091
─────────
11,970,525

()15,342,883

2,471,780

()61,601
()71,211
─────────
()9,628,283
─────────

()207,757
()778,438
─────────
13,456,110
─────────

506,945
()3,224,443
─────────
()2,717,498
─────────
()12,345,781

541,590
()10,060,429
─────────
()9,518,839
─────────
3,937,271

16,315,920
─────────
3,970,139
═════════

239,326
─────────
4,176,597
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
كما في  30يونيو 2020
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عام

إن صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية (“الصندوق” ) هو صندوق استثماري غير محدد المدة .يتمثل الهدف االستثماري للصندوق
في تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من سندات األسهم السعودية المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية بما في ذلك معامالت مرابحة .تم تأسيس الصندوق بتاريخ  21شعبان  1426هــ (الموافق  25سبتمبر )2005
من قبل البنك العربي الوطني ("البنك").
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 ل هم ،قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى
شركة العربي الوطني لالستثمار ("مدير الصندوق") ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،وذلك اعتبارا من  1يناير .2008
-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 والتغيرات في السياسات المحاسبية

أسس اإلعداد
1-3
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة
العربية السعودية.
إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن 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 ومبدأ االستمرارية.
تم عرض هذه القوائم المالية األو لية الموجزة باللاير السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ،وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب
لاير سعودي ،ما لم يرد خالف ذلك.
مؤشرا على الفترات المستقبلية.
ال تمثل نتائج فترة إعداد القوائم المالية األولية
ً
 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 ،عند سريانها.
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صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  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
البنوك
المواد األساسية
االتصاالت
الرعاية الصحية
الخدمات التجارية والمهنية
التأمين
تجزئة األغذية
تجزئة السلع الكمالية
إدارة وتطوير العقارات
الطاقة

35,218,395
%28.93
41,058,937
%25.53
13,387,567
%11.65
13,087,001
%11.17
10,028,623
%6.32
6,928,592
%5.35
2,950,876
%3.84
3,241,812
%2.70
6,288,398
%2.53
2,560,549
%1.98
───────── ─────────
134,750,750
%100.00
═════════ ═════════

44,148,234
38,965,882
17,777,580
17,041,166
9,646,400
8,168,380
5,860,700
4,121,160
3,855,300
3,024,000
─────────
152,608,802
═════════

8,929,839
()2,093,055
4,390,013
3,954,165
()382,223
1,239,788
2,909,824
879,348
()2,433,098
463,451
─────────
17,858,052
═════════

 31ديسمبر 2019

الوصف

النسبة المئوية
للقيمة السوقية

التكلفة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

األرباح( /الخسائر)
غير المحققة
لاير سعودي

القطاعات
البنوك
المواد األساسية
خدمات االتصاالت
الرعاية الصحية
الخدمات التجارية والمهنية
التأمين
تجزئة األغذية
تجزئة السلع الكمالية
إدارة وتطوير العقارات
الطاقة
إنتاج األغذية

36,940,286
%36.25
21,273,862
%17.13
13,943,402
%12.50
7,205,161
%5.59
7,341,980
%5.45
2,070,928
%1.82
3,645,946
%4.28
3,233,078
%2.81
12,194,629
%5.86
5,601,201
%4.23
5,957,394
%4.08
───────── ─────────
119,407,867
%100.00
═════════ ═════════

تتم كافة استثمارات هذا الصندوق في المملكة العربية السعودية.
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56,883,951
26,885,096
19,614,600
8,774,795
8,551,000
2,848,500
6,724,000
4,416,400
9,196,200
6,636,000
6,396,617
─────────
156,927,159
═════════

19,943,665
5,611,234
5,671,198
1,569,634
1,209,020
777,572
3,078,054
1,183,322
()2,998,429
1,034,799
439,223
─────────
37,519,292
═════════

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

قد تحمل رسوم اشتراك بواقع  %2على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق وذلك عند االشتراك.
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  %1.75سنويًا ،ويتم احتسابها على أساس إجمالي صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم.
إضافة الى ذلك ،يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى  %1.00سنويًا يتم احتسابها على أساس إجمالي صافي قيمة
الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.
تمثل أتعاب اإلدارة قدرها  1,335,180لاير سعودي ( 30يونيو  1,565,599 :2019لاير سعودي) واألتعاب األخرى قدرها
 191,624لاير سعودي ( 30يونيو  204,713 :2019لاير سعودي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب
المحملة من قبل مدير الصندوق كما هو مبين أعاله.
تم إظهار أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة في قائمة المركز المالي األولية
الموجزة.
يشتمل حساب مالكي الوحدات في  30يونيو على الوحدات المملوكة على النحو التالي:

2020
وحدات
مملوكة من قبل صناديق تحت نفس اإلدارة
مملوكة من قبل موظفي البنك
مملوكة من قبل مدير الصندوق
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138,968
41,006
─────────
179,974
═════════

2019
وحدات
104,997
39,800
36,233
─────────
181,030
═════════

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 األسواق 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 وأنهم 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 األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة المركز المالي األولية الموجزة.
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى ضمن التكلفة
المطفأة ،وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية
وذلك نظرا ً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور .وتصنف جميعها ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس القيمة
العادلة .لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.
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صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2020
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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  30يونيو 2020
الموجودات
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مدينة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

152,608,802
61,601
3,970,139
─────────
156,640,542
─────────

─────────
─────────

152,608,802
61,601
3,970,139
─────────
156,640,542
─────────

678,388
62,158
─────────
740,546
═════════

─────────
═════════

678,388
62,158
─────────
740,546
═════════

خالل
 12شه ًرا
لاير سعودي

كما في  31ديسمبر 2019
الموجودات
الموجودات المالية 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

بعد
 12شه ًرا
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

156,927,159
16,315,920
─────────
173,243,079
─────────

─────────
─────────

156,927,159
16,315,920
─────────
173,243,079
─────────

719,638
92,119
─────────
811,757
═════════

─────────
═════════

719,638
92,119
─────────
811,757
═════════

آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للفترة /للسنة هو  28يونيو  29 :2019( 2020ديسمبر .)2019
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صندوق المبارك لألسهم السعودية النقية
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2020
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األثر الناتج عن كوفيد  19على القوائم المالية األولية الموجزة

خالل مارس  ، 2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا ("كوفيد )"19-بالجائحة اعترا ًفا بانتشاره السريع
في جميع أرجاء العالم .قد أثر تفشي الفيروس أيضًا على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .وقامت
كافة الحكومات حول العالم باتخاذ إجراءات الحتواء انتشار الفيروس .وقد نفذت المملكة العربيّة السعودية بوجه خاص إغالق الحدود
ي وفرضت إغالق االقتصاد وحظر التجول على نطاق الدولة.
وأصدرت توجيهات بشأن التباعد االجتماع ّ
واستجابة لالنتشار ال سريع للفيروس وما تسبب عنه في تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،قام مدير الصندوق باتخاذ
سلسلة من التدابير الوقائية واالحترازية ،بما في ذلك تفعيل العمل عن بُعد لضمان سالمة موظفيه وأسرهم.
كما بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تأثرت النتائج التشغيلية والمالية الخاصة
بالصندوق بسبب تفشي كوفيد  19وبصورة رئيسية نتيجة انخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق بما يتماشى مع اتجاه انخفاض
أسعار األسهم .تم عكس أثر الجائحة على النتائج التشغيلية والمالية الخاصة بال صندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي
قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات  .إن هذه التطورات قد تؤثر أكثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي
للصندوق ،وسيستمر مدير الصندوق في إجراء تقويم لطبيعة ومدى التأثير على العمليات والنتائج المالية له.
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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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