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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 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 بناء على دراسة شاملة لكل طرف تتم سنويا.
يتميز الصندوق بتوفير سيولة عالية للمستثمرين حيث يتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين خالل ثالث أيام عمل بعد يوم 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 عند
وجود مؤشرات على ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك مستقبال.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
يعتمد أداء الصندوق على تغير العوائد في السوق ،وفي بداية السنة كان معدل الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" لمدة شهر  ،%2.09وقد انخفض
مؤشر سايبور تدريجيا خالل الفترة حيث وصل بنهاية الربع األول إلى  %0.98واستمر باالنخفاض حتى نهاية الربع الثاني إلى  .%0.79وقد حقق
الصندوق عوائد إيجابية خالل النصف االول من عام  2020ما نسبته  %2.05للربع األول و  %1.55للربع الثاني على أساس سنوي متفوقا فيها على
أداء المؤشر اإلرشادي للصندوق بنسبة  %0.51و %0.84للربع األول والثاني على التوالي حيث كان المؤشر االسترشادي للربع األول %1.54و
 %0.71للربع الثاني.

 -5تفاصيل التغييرات على الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات




إضافة كلمة "الكترونيا" في فقرة (إجراءات االشتراك واالسترداد).
إضافة كلمة "الكترونيا" في فقرة (تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات).
إضافة كلمة "الكترونيا" 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 ومعلومات أخرى.

2

و -القوائم المالية
القوائم المالية النصف سنوية لصندوق المبارك للمتاجرة باللاير السعودي في نهاية فترة 2020/06/30م  ،وقد أعُدت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد
التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

3

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ(
وﺗﻘرﯾر ﻓﺣص اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠

إﯾﺿﺎح
اﻟﻣوﺟودات
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
إﯾداﻋﺎت ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
دﺧل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

- ٦
٣٬١٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٧ ،٥
١٢٬٢٣٨٬٣٢٠
٢١٬٣٠٧٬٨١٦ ٥
──────────
٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦
══════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٣٬٧٨٧٬٦٥٩
٢٧٢٬٣٨٩
──────────
٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨
══════════

١٬٦٦٥٬١٩٨
٣٤٬٦٠٦
──────────
١٬٦٩٩٬٨٠٤
──────────

١٬١٩٧٬٨٣٣
٨٩٬٦٩٨
──────────
١٬٢٨٧٬٥٣١
──────────

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات )إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(

٣٬١٩٨٬٨٤٦٬٣٣٢
──────────
٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦
══════════

٢٬٢٥٤٬٧٧٢٬٥١٧
──────────
٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨
══════════

وﺣدات ﻣﺻدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد

١٤٧٬٨٦٩٬٧٨٢
══════════

١٠٥٬١٦٩٬١٥٥
══════════

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻛل وﺣدة

٢١٫٦٣
══════════

٢١٫٤٤
══════════

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٣ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة.
٢

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

إﯾﺿﺎح
اﻟدﺧل
دﺧل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ

٣٣٬٣٣٦٬٣٩٤ ٣٠٬٢٨٩٬٧٦٤
───────── ─────────
٣٣٬٣٣٦٬٣٩٤ ٣٠٬٢٨٩٬٧٦٤
───────── ─────────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
أﺗﻌﺎب إدارة
أﺗﻌﺎب أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٨
٨

)(٢٬١٠٦٬٠٣١) (٣٬٠٢٥٬٢٦٧
)(٢٢٢٬١٩٦
)(٢٨٠٬٤٣٦
───────── ─────────
)(٢٬٣٢٨٬٢٢٧) (٣٬٣٠٥٬٧٠٣
───────── ─────────
٣١٬٠٠٨٬١٦٧ ٢٦٬٩٨٤٬٠٦١
───────── ─────────
٣١٬٠٠٨٬١٦٧ ٢٦٬٩٨٤٬٠٦١
═════════ ═════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٣ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة.
٣

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٢٬٢٥٤٬٧٧٢٬٥١٧
───────────

١٬٦٨٥٬٨٣٠٬٧٣٩
──────────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

٢٦٬٩٨٤٬٠٦١
───────────

٣١٬٠٠٨٬١٦٧
──────────

اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣﺳﺗردة
وﺣدات ﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
وﺣدات ﻣﺳﺗردة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺣدات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٬٠٢١٬٨٧٨٬٦٤٣ ٢٬٠٠٤٬٧٤٢٬١٥٧
)(٣٦٥٬٩٢٦٬٠١٥) (١٬٠٨٧٬٦٥٢٬٤٠٣
─────────── ──────────
٦٥٥٬٩٥٢٬٦٢٨
٩١٧٬٠٨٩٬٧٥٤
─────────── ──────────
٢٬٣٧٢٬٧٩١٬٥٣٤ ٣٬١٩٨٬٨٤٦٬٣٣٢
═══════════ ═════════

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو:

٢٠٢٠
اﻟوﺣدات
اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
وﺣدات ﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
وﺣدات ﻣﺳﺗردة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺣدات
اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٠٥٬١٦٩٬١٥٥
───────────
٩٣٬٢٢٢٬٢٩٣
)(٥٠٬٥٢١٬٦٦٦
───────────
٤٢٬٧٠٠٬٦٢٧
───────────
١٤٧٬٨٦٩٬٧٨٢
═══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٣ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة.
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ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

إﯾﺿﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة
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اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣـن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
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ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٣ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة.
٥

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
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ﻋﺎم

إن ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي )"اﻟﺻﻧدوق"( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣو ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ
ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ  ٤ﺟﻣﺎدي اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤١٣ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﻣﺎﯾو  (١٩٩٩ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟوطﻧﻲ )"اﻟﺑﻧك"(.
طﺑﻘﺎً ﻟﻘرار ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ١-٨٣-٢٠٠٥وﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻷول  ١٤٢٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٨ﯾوﻧﯾو  (٢٠٠٥اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﻣﺟﻠس إدارة ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )"ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق"( ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٠٨
-٢

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ

ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )"اﻟﻼﺋﺣﺔ"( اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ذو اﻟﺣﺟﺔ ١٤٢٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
ً ﻣن  ٦ﺻﻔر ١٤٣٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦ﻧوﻓﻣﺑر  (٢٠١٦ﻟﻼﺋﺣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟدﯾدة )"اﻟﻼﺋﺣﺔ
 ٢٤دﯾﺳﻣﺑر  (٢٠٠٦واﻋﺗﺑﺎرا
اﻟﻣﻌدﻟﺔ"( اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﺷﻌﺑﺎن ١٤٣٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٣ﻣﺎﯾو  ،(٢٠١٦واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻷﻣور
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ.
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أﺳس اﻹﻋداد واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

١-٣

أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٣٤اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺟب ﻗراءﺗﮭﺎ
ًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩
ﺟﻧﺑ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ،وﺗم ﺗﻘرﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻷﻗرب ﷼ ﺳﻌودي ،ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺧﻼف ذﻟك.
إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﯾر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
 ٢-٣اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٩ﯾﺳري ﻣﻔﻌول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة ﻷول ﻣرة ﻓﻲ
 ،٢٠٢٠ﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﺻﻧدوق.
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻠﺻﻧدوق .وﯾﻌﺗﻘد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﻌﺗزم اﻟﺻﻧدوق ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات ،إذا ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك.

٦

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
-٤

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ،طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﺳﺗﺧدام
ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .ﻛﻣﺎ
ًﺎ ﻣن اﻹدارة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ھذه اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
ﯾﺗطﻠب أﯾﺿ
ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وذﻟك ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋواﻣل أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن
اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت أو اﻟﺗﻲ
ﻣﺎرﺳت ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺣﻛﺎم:

ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﯾﺗطﻠب ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﻘدة واﻓﺗراﺿﺎت ھﺎﻣﺔ
ﺑﺷﺄن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.

ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ

ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻣﻘدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
وھﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﺻﻧدوق ﻟدﯾﮫ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟﯾس ﻟدى ﻣﺟﻠس
اﻹدارة وﻻ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠم ﺑﻌدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ﻗد ﯾﺛﯾر ﺷﻛوﻛﺎً ﺣول ﻣﻘدرة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
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اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
رﺻﯾد ﻟدى اﻟﺑﻧك
إﯾداﻋﺎت ﻣراﺑﺣﺔ وﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل
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٢١٬٣٠٧٬٨١٦
٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠
─────────
٤١٨٬٣٠٧٬٨١٦
═════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٢٧٢٬٣٨٩
٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
─────────
٢٢٠٬٢٧٢٬٣٨٩
═════════

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻌودي اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  -ﺻﻛوك٣ -
ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض – ﺻﻛوك

 ٢٨ﻣﺎﯾو ٢٠٢٥
 ٢٤ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٥

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

─────────
═════════

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠
─────────
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
═════════

ًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ طﺑﻘ
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(٩وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻺدارة ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﺟوھري.
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إﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

إن إﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن طرﯾﻘﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻹﯾداﻋﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻟدى أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑﻘﯾﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط.
ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ إﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(٩وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻺدارة ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﺟوھري.
طﺑﻘ
٧

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ًﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﯾدﻓﻊ اﻟﺻﻧدوق أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻗدره  ٪٠٫٢ﺳﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺗﺎرﯾﺦ
طﺑﻘ
ﻛل ﯾوم ﺗﻘوﯾم .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣﻣﯾل أﺗﻌﺎب ﺑﺣد أﻗﺻﻰ  ٪٠٫٥٠ﺳﻧوﯾﺎ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﯾوم ﺗﻘوﯾم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻟﻠﺻﻧدوق.
ﺗﻣﺛل أﺗﻌﺎب اﻹدارة وﻗدرھﺎ  ٣٬٠٢٥٬٢٦٧﷼ ﺳﻌودي ) ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٬١٠٦٬٠٣١ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى وﻗدرھﺎ
 ٢٨٠٬٤٣٦﷼ ﺳﻌودي ) ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٢٢٬١٩٦ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ،اﻷﺗﻌﺎب
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه.
ﺗم إظﮭﺎر أﺗﻌﺎب اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺟزة.
إن اﻟﺑﻧك )اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق( ھو اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ اﻟﺻﻧدوق .ﺧﻼل ﻟﻠﻔﺗرة ،ﺣﻘﻖ اﻟﺻﻧدوق دﺧل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗدره
 ٧٬٢٣٠٬٠٣١﷼ ﺳﻌودي ) ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٤٬١٧٩٬٩٠٣ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( ﻋن إﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻟدى اﻟﺑﻧك.
ﯾﺷﺗﻣل ﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠٢٠
اﻟوﺣدات
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺻﻧﺎدﯾﻖ أﺧرى ﺗﺣت ﻧﻔس اﻹدارة
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك
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٥٬١٧٣٬٩٠٥
٩٥٬٢١٠
٧٣٬٥٩٦
─────────
٥٬٣٤٢٬٧١١
═════════

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٩
اﻟوﺣدات
٩٧٠٬٨٥٢
١١٤٬٨٤٥
٣٣١٬١٣٠
─────────
١٬٤١٦٬٨٢٧
═════════

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺑﯾن ﻹدارة اﻟﺻﻧدوق ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وإﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ودﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻧظرا ﻟﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻷدوات.
ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ً
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﻛوك وإﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق وﻓًﻘﺎ ﻟﻣؤﺷرات ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطراف اﻷﺧرى .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ،ﯾﺗم ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﺻﻛوك وإﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .ﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺻﻛوك وإﯾداﻋﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠و  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٩ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ.

٨

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
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ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ًﺎ ﻟﺗوﻗﯾت ﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادھﺎ أو ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ً ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺣﻠﯾﻼ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
اﻟﻣوﺟودات
إﯾداﻋﺎت ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
دﺧل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﺷﮭرا
ﺧﻼل ً ١٢

﷼ ﺳﻌودي

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
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﷼ ﺳﻌودي

٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٧٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٬٢٣٨٬٣٢٠
٢١٬٣٠٧٬٨١٦
────────── ──────────
٣٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٨٠٣٬٥٤٦٬١٣٦
══════════ ══════════
١٬٦٦٥٬١٩٨
٣٤٬٦٠٦
──────────
١٬٦٩٩٬٨٠٤
══════════

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﻣوﺟودات
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
إﯾداﻋﺎت ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
دﺧل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

ﺷﮭرا
ﺑﻌد ً ١٢

ﺷﮭرا
ﺧﻼل ً ١٢

﷼ ﺳﻌودي

──────────
══════════
ﺷﮭرا
ﺑﻌد ً ١٢

﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

﷼ ﺳﻌودي
٣٬١٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٬٢٣٨٬٣٢٠
٢١٬٣٠٧٬٨١٦
──────────
٣٬٢٠٠٬٥٤٦٬١٣٦
══════════
١٬٦٦٥٬١٩٨
٣٤٬٦٠٦
──────────
١٬٦٩٩٬٨٠٤
══════════
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

﷼ ﺳﻌودي

١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٣٬٧٨٧٬٦٥٩
٢٧٢٬٣٨٩
──────────
٣٥٤٬٠٦٠٬٠٤٨
══════════

١٬٩٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠
──────────
١٬٩٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠
══════════

١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٣٬٧٨٧٬٦٥٩
٢٧٢٬٣٨٩
──────────
٢٬٢٥٦٬٠٦٠٬٠٤٨
══════════

١٬١٩٧٬٨٣٣
٨٩٬٦٩٨
──────────
١٬٢٨٧٬٥٣١
══════════

──────────
══════════

١٬١٩٧٬٨٣٣
٨٩٬٦٩٨
──────────
١٬٢٨٧٬٥٣١
══════════

آﺧر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘوﯾم

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

٩

ﺻﻧدوق اﻟﻣﺑﺎرك ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
-١٢

اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻛوﻓﯾد  ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة

ﺧﻼل ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )"ﻛوﻓﯾد ("١٩-ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺟﺎﺋﺣﺔ اﻋﺗراًﻓﺎ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎره اﻟﺳرﯾﻊ
ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .وﻗد أﺛر ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﯾروس أﯾﺿ
واﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺧطوات ﺑﮭدف اﺣﺗواء اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس .وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺧﺻوص ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺣدود ،وإﺻدار إرﺷﺎدات ﻟﻠﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻓرض اﻹﻏﻼق وﺣظر اﻟﺗﺟول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼد.
واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻔﯾروس وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣن اﺿطراب ﻟﺑﻌض اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﻋﻣﺎل ،ﻗﺎم
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن
وأﺳرھم.
ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﺗﺄﺛرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ ﻛوﻓﯾد  ١٩-وﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗم ﻋﻛس أﺛر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات وﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات .ﻗد ﺗؤﺛر ھذه
ً ،وﺳﯾﺳﺗﻣر ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺗطورات أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
وﻣدى اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق.
-١٣

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة

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

١٠

