شركة العربي الوطني لالستثمار
(مساهمة سعودية مقفلة)

صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر االمريكي
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 سنوية.
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الصفحة 2

الصفحة 3

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 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 والمستقرة ماليا والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو
صناديق مشابهة .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 سيعمل 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 معدل الفائدة بين البنوك في لندن
(اليبور) وأعتمد على زيادة مدة استحقاق االستثمارات عند وجود مؤشرات على انخفاض معدل الفائدة بين البنوك في لندن وعمل على تقليص مدة
االستحقاقات في حال توقع ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك في لندن مستقبال.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
يعتمد أداء الصندوق على تغير العوائد في السوق ،وفي بداية السنة كان معدل الفائدة على الدوالر األمريكي "اليبور" لمدة شهر  ،1.73 %انخفض بنهاية
الربع األول إلى  .%0.99واستمر باالنخفاض حتى نهاية الربع الثاني إلى  .%0.16و قد تمكن الصندوق من تحقيق عوائد إيجابية خالل النصف األول
من عام  2020ما نسبته  %1.56للربع األول و%1.07للربع الثاني أساس سنوي متفوقا على أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بنسبة %0.35
و %0.91للربع األول والثاني على التوالي حيث كان اداء المؤشر االسترشادي للصندوق  %1.21للربع األول  %0.16للربع 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.
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و -القوائم المالية
القوائم المالية النصف سنوية لصندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر االمريكي 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.
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صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(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 للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2020

 30يونيو
2020
دوالر أمريكي

إيضاح
الموجودات
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
أرصدة لدى البنوك

21,085,000
59,437
580,457
────────
21,724,894
════════

21,850,000
95,271
7,000
────────
21,952,271
════════

11,356
5,842
────────
17,198
────────

11,581
5,622
────────
17,203
────────

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكية)

21,707,696
────────
21,724,894
════════

21,935,068
────────
21,952,271
════════

وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

1,130,181
════════

1,149,536
════════

صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

19.21
════════

19.08
════════

إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

6 ،5

 31ديسمبر
2019
دوالر أمريكي

5

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

إيضاح
الدخل
دخل عمولة خاصة

176,439
────────
176,439
────────

إجمالي الدخل
المصاريف
أتعاب إدارة
مصاريف أخرى

2020
دوالر أمريكي

7
7

إجمالي المصاريف
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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2019
دوالر أمريكي
299,671
────────
299,671
────────

()21,617
()12,631
─────────
()34,248
─────────
142,191

()21,797
()12,227
─────────
()34,024
─────────
265,647

─────────
142,191
════════

─────────
265,647
════════

صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(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
دوالر أمريكي
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة
إجمالي 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

2019
دوالر أمريكي

21,935,068
────────
142,191
────────

21,905,409
────────
265,647
────────

125,334
()494,897
────────
()369,563
────────
21,707,696
════════

52,000
()489,555
────────
()437,555
────────
21,733,501
════════

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

2020
وحدات
الوحدات في بداية الفترة
وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة
صافي التغيرات في الوحدات
الوحدات في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
4

1,149,536
────────
6,540
()25,895
────────
()19,355
────────
1,130,181
════════

2019
وحدات
1,173,982
────────
2,767
()25,975
────────
()23,208
────────
1,150,774
════════

صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020

إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
النقص (الزيادة) في إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
النقص (الزيادة) في دخل عمولة خاصة مستحقة
النقص في أتعاب إدارة مستحقة ومصاريف أخرى
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية
متحصالت من الوحدات المصدرة
سداد الوحدات المستردة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
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تشكل اإليضاحات المرفقة  1إلى  12جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

142,191

265,647

1,165,000
35,834
()5
────────
1,343,020
────────

()1,050,000
()19,535
()13,616
────────
()817,504
────────

125,334
()494,897
────────
()369,563
────────
973,457

52,000
()489,555
────────
()437,555
────────
()1,255,059

3,207,000
────────
4,180,457
════════

4,274,856
────────
3,019,797
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
كما في  30يونيو 2020
-1

عام

إن صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي ("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 بتاريخ  19رجب 1414هـ (الموافق  1يناير  )1994من 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 لهم ،قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات إلى
شركة العربي الوط ني 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

 1-3أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا 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 وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخي ة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالدوالر األمريكي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ،وتم تقريب كافة المبالغ
ألقرب دوالر أمريكي ،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 للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2020
-4

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة ،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 .يتم إثبات
التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي .فيما 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 المالي ة 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 األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.
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النقدية وشبه النقدية
 30يونيو 2020
دوالر أمريكي
580,457
3,600,000
─────────
4,180,457
═════════

رصيد لدى البنك
إيداعات مرابحة وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

 31ديسمبر 2019
دوالر أمريكي
7,000
3,200,000
─────────
3,207,000
═════════

إيداعات المرابحة بالتكلفة المطفأة
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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.
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة

أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى  %0.20سنويًا ،ويتم احتسابها على أساس إجمالي صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم
تقويم .إضافة الى ذلك ،يحق لمدير الصندوق أيضًا تحميل أتعاب أخرى بحد أقصى  %0.50سنويا ،يتم احتسابها على أساس إجمالي
صافي قيمة الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف للصندوق.
تمثل أتعاب اإلدارة قدرها  21,617دوالر أمريكي ( 30يونيو  21,797 :2019دوالر أمريكي) واألتعاب األخرى قدرها 12,631
دوالر أمريكي ( 30يونيو  12,227 :2019دوالر أمريكي) الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من
قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.
تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة في قائمة المركز المالي
األولية الموجزة .إن البنك (الشركة األم لمدير الصندوق) هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق .خالل الفترة ،حقق الصندوق عمولة
خاصة قدرها  26,597دوالر أمريكي ( 30يونيو  8,672 :2019دوالر أمريكي) عن إيداعات المرابحة التي تمت لدى البنك.
حساب مالكي الوحدات المتضمن الوحدات المملوكة لصناديق أخرى تحت نفس اإلدارة هي  7،986وحدات ( 30يونيو :2019
وحدات .)10،758
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صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2020
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القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون الموجودات المالية للصندوق من األرصدة لدى البنوك والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تتكون المطلوبات المالية
للصندوق من أتعاب اإلدارة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب
قيمتها الدفترية وذلك نظرا ً إلمكانية 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 السنة الحالية أو السنة السابقة.
تبين إلد ارة الصندوق بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة قصيرة األجل ودخل العمولة الخاصة المستحقة
نظرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير ً
يتم تقييم إيداعات المرابحة من قبل الصندوق وف ًقا لمؤشرات مثل أس عار العموالت وعوامل المخاطر الخاصة بالدولة والمالءة
االئتمانية الخاصة باألطراف األخرى .وبناء على هذا التقويم ،يتم تجنيب المخصصات لقاء الخسائر المتوقعة إليداعات المرابحة.
تم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة إليداعات المرابحة كما في  30يونيو 2020و  31ديسمبر  2019من قبل إدارة الصندوق على
أنها غير هامة.
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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
دوالر أمريكي

كما في  30يونيو 2020
الموجودات
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

الموجودات
إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة
دخل عمولة خاصة مستحقة
رصيد لدى البنك
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أتعاب إدارة
مصاريف مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات
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دوالر أمريكي

3,600,000
59,437
580,457
─────────
4,239,894
─────────

17,485,000
─────────
17,485,000
─────────

21,085,000
59,437
580,457
─────────
21,724,894
─────────

11,356
5,842
─────────
17,198
─────────

─────────
─────────

11,356
5,842
─────────
17,198
─────────

خالل
 12شه ًرا
دوالر أمريكي

كما في  31ديسمبر 2019

بعد
 12شه ًرا
دوالر أمريكي

اإلجمالي

بعد
 12شه ًرا
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

3,200,000
95,271
7,000
─────────
3,302,271
─────────

18,650,000
─────────
18,650,000
─────────

21,850,000
95,271
7,000
─────────
21,952,271
─────────

11,581
5,622
─────────
17,203
─────────

─────────
─────────

11,581
5,622
─────────
17,203
─────────

صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمريكي
(مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2020
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آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للفترة /للسنة هو  30يونيو  31 :2019( 2020ديسمبر .)2019
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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 اعترافًا 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
ي وفرضت إغالق االقتصاد وحظر التجول على نطاق الدولة.
الحدود وأصدرت توجيهات بشأن التباعد االجتماع ّ
واستجابة لالنتشار السريع 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  19-وبصور ة رئيسية نتيجة خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية في الموجودات المالية الخاصة
بالصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة الناتجة عن التغيرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات .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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