
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للمرابحة�بالريال�السعودي�صندوق�ميفك

  ا�دار�من�قبل

  شركة�الشرق�ا%وسط�ل#ستثمار�ا�ا�ي

  م٢٠١٩ديسم�٣١��12للسنة�ا�ن.-ية�,يالقوائم�ا�الية�

مع�تقرير�مراج�ي�الحسابات�ا�ستقل



  للمرابحة�بالريال�السعودي��صندوق�ميفك

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  وتقرير�فحص�مراج=ي�الحسابات�ا�ستقل��القوائم�ا�الية

 م�٢٠١٩ديسم�٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 

  

  صفحـة  الفهرس

  ٤-٢  تقرير�فحص�مراج=ي�الحسابات�ا�ستقل

  ٥  �قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  ٦  قائمة�الدخل�الشامل�

  ٧  قائمة�التغ1Oات�,ي�صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامMي�الوحدات�

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية�

  ٢١-٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

    









  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ا�ركز�ا�ا�يقائمة�

  م�٢٠١٩ديسم٣١12كما�,ي�

 (بالريال�السعودي)

��rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٨إ�ى�١تعت�ABاQيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �جزءا

٥ 

 

  

   ايضاح م٢٠١٩ديسم٣١�12    م٢٠١٨ديسم٣١�12

 ا�وجودات�        

 ما6ي�حكمه�و �النقد ٧ ٥١٬٧٢٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦

  ا�رابحة�ودائع ٨ -  ٩٥٠٬٥٦٩

 اrستثمارات ٩ -  ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠

 مجموع�ا�وجودات  ٥١٬٧٢٢  ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥

     

 ا�طلوبات    

  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة� ١١و�١٠ ٤٤  ١٠٢٬٠٥٨

  مصروفات�أخرى �-ذمم�دائنة�  -  ٥٬١٠٣

  مجموع�ا�طلوبات  ٤٤  ١٠٧٬١٦١

      

٥١٬٦٧٨  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤ 
 

  ا�وجودات�العائدة�لحامMي�الوحداتصا,ي�

  وحدات�مصدرة�(با%رقام)  ٤٤٦  ١٬٩٥٢٬٨٥٤

١١٥٫٩٦٥١  ١١٥٫٠٤٥٧ 

  بالوحدة�-صا,ي�قيمة�ا�وجودات 

   ١٢ qامات�اrsحتملةل�  �وا�طلوبات�ا

  



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  الدخل�الشاملقائمة�

  م�٢٠١٩ديسم٣١12كما�,ي�

 (بالريال�السعودي)

 

 

��rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٨إ�ى�١تعت�ABاQيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �جزءا

٦ 

 م٢٠١٨ديسم٣١�AB   م٢٠١٩ديسم٣١�AB  إيضاح  

    اbيرادات

  بالتكلفة�ا�طفأة�أرباح�من�ودائع�مرابحة��
 

٦٬١١٩٬٦٥٢  ١٬٥٧٦٬٨٠٨ 

 ٢٬٦٨٧٬٦٤٠  ٣٨٢٬٩٦٧   اrستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�مندخل�العمولة�

مكاسب�غ�Akمحققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�

 ٢١٠٬٨٧٥  - (أ)�٩ الخسارة�

مكاسب�محققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ#ل�الربح�أو�

  الخسارة
 

٩٢٬٠٩٥  - 

 (٤٢٣٬٤٣٠)  (٦٩٬٦٨٥)   خسائر�محققة�من�استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة

 ٨٬٥٩٤٬٧٣٧  ١٬٩٨٢٬١٨٥   الدخل�اbجما�ي

      ا�صروفات

 (١٬٥٨٧٬٨٥٠)  (٣٨٩٬٢٥٥) ١١و�١٠  اتعاب�إدارة

 (٧٩٬٣٩٣)  (١٩٬٤٦٣)   ضريبة�القيمة�ا�ضافة�ع9ى�رسوم�اQدارة�

 مصروفات�أخرى�

 

(٢٬٣١٣)  (٣٣٢٬٤٣٠) 

 r(٦٠٠)  (١٣٥)  بنكية�تعمو 

 (٢٬٠٠٠٬٢٧٣)  (٤١١٬١٦٦) اجما�ي�ا�صروفات�

 ٦٬٥٩٤٬٤٦٤  ١٬٥٧١٬٠١٩  ربح�السنةصا,ي��

 -  -  سنةمل�اxخر�للالدخل�الشا

 ٦٬٥٩٤٬٤٦٤  ١٬٥٧١٬٠١٩  سنةإجما�ي�الخسارة�الشامل�لل



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

 تغ1Oات�,ي�صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامMي�الوحدات�قائمة�ال

  �م�٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 (بالريال�السعودي)

 

��rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٨إ�ى�١تعت�ABاQيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �جزءا

٧ 

 م٢٠١٩ديسم٣١�12    ٢٠١٨ديسم٣١�12

٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤ ٣٩٩٬٠٦٦٬٩٥٧ 
 

 يناير�١صا,ي�ا�وجودات�,ي�

١٬٥٧١٬٠١٩  ٦٬٥٩٤٬٤٦٤ 

 

  جما�ي�الدخل�الشامل�للسنةإالربح�و��

 التغ�1O,ي�معام#ت�الوحدات�    

  متحص ت�من�إصدار�وحدات  ١٧٤٬٥٥٣٬٣٣٤  ٣١٤٬٢٧٩٬٤٥٣

  مدفوعات�مقابل�اس�Aداد�وحدات  (٤٠٠٬٧٤٠٬١٠٩)  (٤٩٥٬٢٧٣٬٤٤٠)

  التغ�1O,ي�معام#ت�الوحدات��صا,ي�  (٢٢٦٬١٨٦٬٧٧٥)  (١٨٠٬٩٩٣٬٩٨٧)

٥١٬٦٧٨  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤ 
 

  ديسم٣١�12ا�وجودات�,ي��صا,ي

  م٢٠١٨ديسم٣١��12

  

   م٢٠١٩ديسم٣١��12

  

  

  حركة�الوحدات

     وحدات

 يناير��١الوحدات�,ي�  ١٬٩٥٢٬٨٥٤  ٣٬٥٤٥٬٣٦٥

  وحدات�مصدرة�خ ل�السنة�  ١٬٥٠٧٬٢٦٥  ٢٬٧٧٦٬٣١٦

  وحدات�مس�Aدة�خ ل�السنة�  (٣٬٤٥٩٬٦٧٣)  (٤٬٣٦٨٬٨٢٧)

٤٤٦  ١٬٩٥٢٬٨٥٤ 
 

  ديسم٣١12الوحدات�,ي�



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  التدفقات�النقدية�قائمة�

  �م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي��

 (بالريال�السعودي)

 

��rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٨إ�ى�١عت�ABاQيضاحات�ا�رفقة�من�ت
ً
  �جزءا

٨ 

  م٢٠١٨ديسم٣١��12   م٢٠١٩ديسم٣١�12 ايضاح 

     التدفقات�النقدية�من�ا%نشطة�التشغيلية

 ٦٬٥٩٤٬٤٦٤  ١٬٥٧١٬٠١٩  صا,ي�ربح�السنة�

     :�سوياتت

مكاسب�غ�Akمحققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�

 (٢١٠٬٨٧٥)  - (أ)�٩  الخسارة

 ٤٢٣٬٤٣٠  ٦٩٬٦٨٥   خسائر�محققة�من�استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�

محققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�مكاسب�

 -  (٩٢٬٠٩٥)    الخسارة

    ٦٬٨٠٧٬٠١٩  ١٬٥٤٨٬٦٠٩ 

     التغ1Oات�,ي�ا�وجوادات�وا�طلوبات�التشغيلية:

 ،�صا6يمرابحة�ودائع
 ١٣١٬٣٩٧٬٧٢٠  ٩٥٠٬٥٦٩ 

 مبالغ�اس�Aداد�وحدات�–ذمم�دائنة�
  -  (١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧) 

 ٥٬١٠٣  (٥٬١٠٣)    مصروفات�أخرى �-ذمم�دائنة�

 (١٢٩٬٧٩٤)  (١٠٢٬٠١٤)   أتعاب�إدارة�-ذمم�دائنة�

محصل�من�اس�Aداد�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�

 -  ٧٬٩٧٢٬٤٣٩  ٩  الخسارة

 ٦٢٬١٢١٬١٠٠  ٣٢٬٣١٣٬٣٨١  ٩  استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�محصل�من�اس�Aداد�

 ٥٦٬٩٣٥٬٢٣١  ٤٢٬٦٧٧٬٨٨١   ا%نشطة�التشغيلية��الناتج�منصا,ي�النقد�

      

      التمويليةالتدفقات�النقدية�من�اqنشطة�

 ٣١٤٬٢٧٩٬٤٥٣  ١٧٤٬٥٥٣٬٣٣٤   متحص ت�من�إصدار�وحدات

 (٤٩٥٬٢٧٣٬٤٤٠)  (٤٠٠٬٧٤٠٬١٠٩)   مدفوعات�مقابل�اس�Aداد�وحدات

 (١٨٠٬٩٩٣٬٩٨٧)  (٢٢٦٬١٨٦٬٧٧٥)   صا,ي�النقد�ا�ستخدم�,ي�اqنشطة�التمويلية

 (١٢٤٬٠٥٨٬٧٥٦)  (١٨٣٬٥٠٨٬٨٩٤)  صا6ي�التغ6�Akي�النقد�وما�6ي�حكمه

 ٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦   يناير��١النقد�وما�6ي�حكمه�6ي�

 ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  ٥١٬٧٢٢ ٧  ديسم٣١�12النقد�وما�,ي�حكمه�,ي�



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

 

٩ 

  الصندوق�وأنشطته .١

مؤسس�ومدار�بواسطة�اتفاق�بkن�شركة�الشرق�مفتوح�("الصندوق")�وهو�صندوق�استثماري�للمرابحة�بالريال�السعودي�ك�صندوق�ميف

  ("حام9ي�الوحدات")�الصندوق ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�

V¼عام ت�التجارية��رأسما�يالصندوق�إ�ى�تحقيق�نمو��فد�خاطر�ع9ى�أساس�ا�ستثمار�6ي�أدوات�مالية�منخفضة�اrالسيولة�من�خ ل�ا�Akوتوف
  .رها�توافقة�مع�مبادئ�الشريعة�اrس مية،�وكذلك�تحقيق�عائد�أع9ى�من�العائد�القيا½�>�والذي�يمثل�مؤشر�سايبور�ث ثة�أش

الية�لتأسيس�الصندوق�بخطا�Vا�م).�تم�منح�موافقة�هيئة�السوق�ا�٢٠١١مارس��١ه�(ا�وافق١٤٣٢ربيع�ا$ول��٢٦بدأ�الصندوق�عملياته�6ي�

  م).٢٠١٠اغسطس���٣١(ا�وافقه��١٤٣١رمضان��٢١بتاريخ��٥/٧٤٨١رقم�

�يقوم�مدير�الصندوق�بإعداد�قوائم�مالية� �وبالتا�ي �يعت�ABمدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�مستقلة، �الوحدات، عند�التعامل�مع�حام9ي
 للصندوق.�منفصلة

  عمل�الصندوق.�يةيعمل�مدير�الصندوق�مع�مجلس�إدارة�الصندوق�Qعداد�خطة�تشمل�استمرار 

 اللوائح�النظامية .٢

�٢٣(ا�وافق�١٤٣٧شعبان�١٦يخضع�الصندوق�$نظمة�صناديق�اrستثمار�(اللوائح)�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بصيغVLا�ا�عدلة�ح=��

  بالتفصيل�متطلبات�صناديق�اrستثمار�العاملة�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.م)�ال=>�توضح�٢٠١٦مايو�

  

٣. q1داد�كتتاب�اsسqا�/ 

  �تداول.�سوق�ا$سهم�السعودي�يعمل�فVzاال=>��/�اrس�Aداد�6ي�جميع�ا$يامكتتابقبول�طلبات�اrيتم�

.�يتم�تحديد�قيمة�محفظة�الصندوق�
ً
يتم�تحديد�صا6ي�قيمة�أصول�الصندوق�لغرض�شراء�أو�بيع�الوحدات�بقسمة�صا6ي�القيمة��يوميا

اليوم�ع9ى�إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�ا�ستحقة�6ي�للصندوق�لÁصول�(القيمة�العادلة�$صول�الصندوق�مطروًحا�م~Vا�خصوم�الصندوق)�

  التا�ي.

 

 أسس�اbعداد .٤

 أسس�اqلrsام� ٤٫١

��عاي�Akالتقارير�ا�الية�الدولية�ا�عتمدة�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�("ا�عاي�Akالدولية")تم�إعداد�هذه�القوائم��
ً
وا�عاي���Akا�الية�وفقا

ومتطلبات�لوائح�صندوق�اrستثمار�كما�نشر�Vا�هيئة��والتعليمات�ا$خرى�ا�عتمدة�من�قبل�الهيئة�السعودية�للمحاسبkن�القانونيkن�"سوكبا"،

  وشروط�وأحكام�الصندوق�ا�تعلقة�بإعداد�وعرض�القوائم�ا�الية�للصندوق.�السوق�ا�الية

 أسس�القياس ٤٫٢

��بدأ�التكلفة�التاريخية�باستثناء�
ً
باستخدام�مبدأ�اrستحقاق�ا�حاسÃ>��وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة.ا�تم�إعداد�القوائم�ا�الية�وفقا

  باستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.

    



  السعوديللمرابحة�بالريال�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٠ 

  (تتمة)�اbعدادأسس�

��تداول�وغ�Akمتداول�ولكن�يتم�عر 
ً
ض��rيمتلك�الصندوق�دورة�تشغيل�قابلة�للتحديد�بدقة�ولذلك��rتظهر�بنود�ا�وجودات�و�ا�طلوبات�وفقا

�لدرجة�سيولVLا.
ً
 ا�وجودات�وا�طلوبات�وفقا

  

 عملة�العرض�والنشاط� ٤٫٣

عت�ABعملة�النشاط�والعرض�الرئيسية�للصندوق.جميع�ا$رقام�ا�عروضة�تم�تقريVÄا�يتم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية�بالريال�السعودي�والذي�ي

  $قرب�ريال�سعودي.

  السنة�ا�الية ٤٫٤

  ديسم�ABمن�كل�سنة�مي دية.،�مالم�يذكر�خ ف�ذلك.�6٣١ي�يناير�وتنتÅ>��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�6ي�

 ("معاي�1Oدولية�")رير�ا�ا�ي�الجديدة�للتقعاي�1Oالدولية�ا�تطبيق� .٥

  معاي��1Oجديدة�وتفس1Oات�وتعدي#ت�سارية�

ولكـــن�لـــم�يكـــن�لهـــا�أثـــر�جـــوهري�ع9ـــى��قـــوائم�ا�اليـــة�وتســـري�ا�عـــاي�Akوالتعـــدي ت�والتفســـAkات�الجديـــدة�التاليـــة�أيضـــا�$ول�مـــرة�6ـــي�هـــذه�ال

 الصندوق:

  .التعدي ت�ا�تعلقة�بمم�kات�الدفع�ا�سبق�مع�التعويضات�.�– ا%دوات�ا�الية��٩ا�عيار�الدو�ي� •

  ا�عاي�1Oالصادرة�وغ�1Oسارية�

  تعدي#ت�أخرى�
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  السياسات�ا�حاسبية،�والتغAkات�6ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا$خطاء�٨معيار�ا�حاسبه�  م٢٠٢٠يناير��١

  

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٦

  تم�اعتماد�السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�ويتم�تطبيقها�ع9ى�نحو�مستمر�6ي�جميع�القوائم�ا�الية�ا�عروضة:�

  النقد�وما�,ي�حكمه�- أ�

>�تستحق�يتكون�النقد�وما�6ي�حكمة�من�النقد�6ي�الصندوق�والنقد�لدى�البنوك�وغAkها�من�اrستثمارات�قصAkة�ا$جل�عالية�السيولة�وال=

  خ ل�ث ثة�أشهر�أو�أقل،�و{ي�متوفرة�للصندوق�دون�أي�قيود.

  رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا%خرى �-ب�

  يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا$خرى�و�إثبا�Vا�كتكاليف�6ي�الف�Aة�ال=>�يتم�تكبدها�فVzا.�

   



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة

 )(بالريال�السعودي

١١ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

  ا�خصصات�-ج

�يتم�إثبات�ا�خصصات�إذا�ما�كان�هناك�ال��ام�حا�ي�(قانوني�أو�استد�rي)�نتيجة�لحدث�سابق�ومن�ا�حتمل�أن�تتدفق�موارده�للخارج�لتسوية

  هذا�اrل��ام�و�يمكن�تقدير�قيمة�اrل��ام�بشكل�موثوق�به.�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  ذلك�لم�يتم�احتسا�Vا�6ي�هذه�القوائم�ا�الية.الزكاة�وضريبة�الدخل�{ي�ال��ام�ع9ى�حام9ي�الوحدات�ل

  صا,ي�قيمة�ا�وجودات���-هـ

يتم�احتساب�صا6ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�واQفصاح�ع~Vا�6ي�ا��kانية�العمومية�عن�طريق�قسمة�صا6ي�موجودات�الصندوق�ع9ى�عدد�

  Vاية�الف�Aة.�الوحدات�ا�صدرة�6ي

  ا%دوات�ا�الية�-و

�6ي�ا$حكام�التعاقدية�لÁداة.�ا$داة�ا�الية�{ي�أي�عقد�ينتج�عنه�زيادة�أصل�ما�ي��نشأة�يتم�إثبات�ا$دوات�
ً
ا�الية�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

 ومطلوبات�مالية�أو�أداة�حقوق�ملكية��نشأة�أخرى.

  ا�وجودات�ا�الية�-١

ع9ى�نموذج�أعمال�الصندوق�Qدارة�ا�وجودات�ا�الية�يحدد�الصندوق�تصنيف�موجوداته�ا�الية�عند�اrع�Aاف��Vا.��ويعتمد�التصنيف�

  وط�التعاقدية�للتدفقات�النقدية.والشر 

  )�التصنيف١�،١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�6ي�فئات�القياس�التالية:

  تلك�ال=>�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ ل�الدخل�الشامل�اÆخر،�أو�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة)،�و��-أ�

بالنسبة�للموجودات�ال=>�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة،�يتم�تسجيل�ا�كاسب�والخسائر�6ي�قائمة�الدخل��تلك�ال=>�تقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

الشامل.�وبالنسبة�ل ستثمارات�6ي�أدوات�حقوق�ا�لكية،�سيعتمد�ذلك�ع9ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قد�أجرت�اختيار�غ�Akقابل�للنقض�6ي�

  وقت�اrع�Aاف�ا�بدئي�بالحساب�عن�أدوات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الدخل�الشامل�اÆخر.�

  )�القياس١٬٢

خ ل�عند�التسجيل�ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا$صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�6ي�حال�أن�ا$صل�ا�ا�ي�غ�Akمدرج�بالقيمة�العادلة�يتم�قياسه�من�

باQضافة�إ�ى�التكاليف�ا�باشرة�ا�تصلة�باقتناء�ا$صل�ا�ا�ي.�ويتم�إدراج�تكاليف�ا�عام ت�ا�تصلة�با�وجودات�ا�الية�الربح�أو�الخسارة،�

  ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.

   



  السعوديللمرابحة�بالريال�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

  أدوات�الدين��

القياس�ال حق�$دوات�الدين�ع9ى�نموذج�ا$عمال�الخاص�بالصندوق�Qدارة�ا�وجودات�وخصائص�التدفقات�النقدية�لÁصل.�يصنف�يعتمد�

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع9ى�ما�ي9ي:

 قدية،�وا�وجودات�ا�حتفظ��Vا�ضمن�نموذج�أعمال�الصندوق��Vدف�الحصول�ع9ى�التدفقات�النقدية�التعا�-أ�

  الشروط�التعاقدية�ال=>�تؤدي�6ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية�{ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا$سا½�>�والعمولة�ع9ى�ا�بلغ�ا$سا½�>�ا�علق.�-ب�

يتم�احتساب�التكلفة�ا�طفأة�من�خ ل�ا$خذ�6ي�اrعتبار�أي�خصم�أو�قسط�عند�اrستحواذ�والرسوم�أو�التكاليف�ال=>�تشكل�جزء��rيتجزأ�

 من�معدل�الفائدة�الفعلية.�

  أدوات�حقوق�ا�لكية

مل�اÆخر،�ف �يمكن�إعادة�تصنيفها�rحقا�إذا�قام�الصندوق�بإختيار�عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�rستثمارات�ا$سهم�6ي�الدخل�الشا

�$رباح�وخسائر�القيمة�العادلة.��يتم�تسجيل�أرباح�توزيعات�ا$سهم�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�اrخر�كإيرادات�أخرى�عندما�يتم�تحديد�أحقية

  الصندوق�6ي�تلقي�ا�دفوعات.�

قيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة.�يجب�إثبات�التغAkات�6ي�rتوجد�متطلبات�هبوط�rستثمارات�حقوق�ا�لكية�ال=>�يتم�قياسها�بال

القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخرى�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�عندما�

  ينطبق�ذلك.�

 )�إلغاء�اqع1sاف�با�وجودات�ا�الية

عنـــــد�انقضـــــاء�الحقـــــوق�التعاقديـــــة�للتـــــدفقات�النقديـــــة�مـــــن�هـــــذه�ا�وجـــــودات،�أو�عنـــــد�تحويـــــل�ا�وجـــــودات�ا�اليـــــة��يقـــــوم�الصـــــندوق�باســـــتبعاد

جوهريـة�ا�وجودات�ا�الية�وكافة�مخاطر�ومزايا�ملكيVLا�إ�ى�طرف�آخر.�إذا�لم�يقم�الصندوق�بتحويل�أو�اrحتفـاظ�بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�ال

ات�ا�حولــة،�يع�ــAف�بحصـته�ا�حــتفظ��Vـا�6ــي�ا�وجـودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصـلة�عــن�ا�بـالغ�ال=ــ>�يجــب�واسـتمر�6ــي�السـيطرة�ع9ــى�ا�وجـود

�ـAف�عليه�دفعها.�إذا�احتفظ�الصندوق�بكافة�مخاطر�ومزايا�ملكية�ا�وجودات�الجوهرية�ا�حولـة،�يسـتمر�6ـي�اrع�ـAاف�بـا�وجودت�ا�اليـة�كمـا�يع

 .ستلمةبالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�

  )�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية١٬٤

ا�وجــودات�ا�اليــة�والتعــرض��خــاطر�اrئتمــان�ال=ــ>�قيمــة�يطبــق�الصــندوق�نمــوذج��خســارة�اrئتمــان�ا�توقــع�للقيــاس�واrع�ــAاف�بخســارة�هبــوط�

  رية�والذمم�ا�دينة�بkن�الشركات.�تعت�ABأدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،�ع9ى�سبيل�ا�ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا�دينة�التجا

لÁصــل�الخســائر�اrئتمانيــة�ا�توقعــة�{ــي�اrحتمــال�ا�ــرجح�للخســائر�اrئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لجميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع9ــى�العمــر�ا�توقــع�

�للعقد�والتدفقات�النقدية�ا
ً
ل=>�يتوقـع�الصـندوق�تلقVzـا.�تتنـاول�الخسـائر�ا�ا�ي.�والعجز�النقدي�هو�الفرق�بkن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقا

�
ً
عنــد�اrئتمانيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�وبالتــا�ي�تنشــأ�خســارة�اrئتمــان�ح=ــ��إذا�كــان�الصــندوق�يتوقــع�اســت م�الدفعــة�بالكامــل�rحقــا

  موعد�استحقاقها.



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

شهر�أو�كخسائر�ائتمانية�متوقعة�لÁبد،�بناًء�ع9ى�ما�إذا�كان��١٢إما�كخسائر�ائتمانية�متوقعة��دة�يتم�قياس�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�

  هناك�زيادة�ذات�أهمية�6ي�مخاطر�اrئتمان�بعد�اrع�Aاف�ا�بدئي.

شــهر�مــن��١٢ة�6ـي�غضــون�خســائر�اrئتمـان�الناتجــة�عــن�ا$حــداث�اrف�Aاضـية�ال=ــ>�تكــون�ممكنــ�تمثــل شــهر"�١٢"خسـائر�اrئتمــان�ا�توقعــة�خـ ل�

تـــاريخ�اQبـــ غ.�"خســـائر�اrئتمـــان�ا�توقعـــة�ع9ـــى�مـــدى�العمـــر"�تلـــك�الخســـائر�الناتجـــة�عـــن�جميـــع�ا$حـــداث�اrف�Aاضـــية�ا�حتملـــة�ع9ـــى�مـــدى�العمـــر�

  اrف�Aا�Í>�لÁصل�ا�ا�ي.

وقعـــة�للمـــدينkن�وذلـــك�باســـتخدام�مصـــفوفة�لقيـــاس�خســـارة�اrئتمـــان�ا�ت��٩يســـتخدم�الصـــندوق�الطريقـــة�العمليـــة�6ـــي�ا�عيـــار�ا�حاســـÃ>�الـــدو�ي��

�تقــدير�أعمــار�ا�ــدينkن،�يســتخدم�الصــندوق�خABتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع9ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســنة�الســابقة،

عمـر�الـديون�لزيـادة�إحتماليـة�عـدم��يتم�تعديل�البيانات�التاريخية�با�عدل�الحا�ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت��ايد�حسـب�تقـادم

  تحصيلها.

  ا�طلوبات�ا�الية��-٢

  عند�اrع�Aاف��Vا.ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�الي

  )�التصنيف٢٬١

  يتم�تصنيف�ا�طلوبات�ا�الية�$حد�التصنيفات�التالية:

  تلك�ال=>�يتم�قياسها�كمطلوبات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أوالخسارة،�و��-أ�

  تلك�ال=>�تقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

 )�القياس٢٬٢

�بالقيمــة�العادلـــة.�يـــتم�حســـاب�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�بالتكلفــة�ا�طفـــأة�مثـــل�القـــروض�ورســـوم�الت
ً
مويـــل�كافــة�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�يـــتم�تســـجيلها�مبـــدئيا

  بالقيمة�العادلة�ال=>�يتم�تحديدها�ع9ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع9ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.

تقــوم�طريقــة�معــدل�الفائــدة�الفع9ــي�بحســاب�التكلفــة�ا�طفــأة�$داة�الــدين�و�تحميــل�تكــاليف��العمولــة�ع9ــى�مــدى�ف�ــAة�معــدل�الفائــدة�الفعليــة.�

عــدل�الــذي�يقــوم�بالضــبط�بتخفــيض�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�ا�قــدرة�(�بمــا�6ــي�ذلــك�جميــع�الرســوم�والنقــاط�معــدل�الفائــدة�الفع9ــي�هــو�ا�

��rيتجــزأ�مــن�معــدل�الفائــدة�الفع9ــي�وتكــاليف�ا�عاملــة�وا$قســاط�ا$خــرى�أو�الخصــومات)�خــ ل�العمـــر�
ً
ا�دفوعــة�وا�ســتلمة�وال=ــ>�تشــكل�جــزءا

،�إ�ـى�صـا6ي�القيمـة�الدف�Aيـة�عنـد�التسـجيل�ا�بـدئي.�تنطبـق�هـذه�الطريقـة�بشـكل�عـام�ا�توقع�$داة�الدين�أو�ف�Aة�أقل،�
ً
عندما�يكون�ذلك�مناسـبا

  ع9ى�القروض�والدائنkن�التجاريkن�وغAkها.

�تشـــمل�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�الـــدائنkن�التجـــاريkن�والـــدائنkن�اÆخـــرين�والقـــروض�بمـــا�6ـــي�ذلـــك�الســـحب�ع9ـــى�ا�كشـــوف�مـــن�البنـــك،�وعقـــود

�بالتكلفـة�ا�طفـأة��باسـتثناء�ا�طلوبـات��الضمان�ا�ا�ي�وا$دوات�ا�اليـة�ا�شـتقة.
ً
يصـنف�الصـندوق�كافـة�ا�طلوبـات�ا�اليـة�ال=ـ>�يـتم�قياسـها�rحقـا

  ا�الية�ال=>�تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة.�



  السعوديللمرابحة�بالريال�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٤ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

٢٬٣� الية�)�استبعاد�ا�طلوبات�ا

عنــدما�يـتم�اQعفــاء�مـن�اrل�ــ�ام�أو�إلغـاؤه�أو�انVLــاء�عمـره�أو�عنــدما�يـتم�اســتبدال�ال�ـ�ام�مــا�ي�قـائم�بــال��ام�آخـر�مــن�ا�طلوبــات�ا�اليـة��يـتم�اسـتبعاد

ع9ــى�أنــه�نفــس�ا�قــرض�بشــروط�مختلفــة،�أو�يــتم�تعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــوهري،�يــتم�التعامــل�مــع�هــذا�التبــادل�أو�التعــديل�

  استعباد�ل ل��ام�ا$ص9ي�ويتم�اrع�Aاف�باrتزام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�6ي�ا�بالغ�ا�درجة�6ي�الربح�أو�الخسارة.

  مقاصة�ا%دوات�ا�الية���-٣

��يـتم�اجــراء�مقاصــة�بـkن�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�طلوبــات�ا�اليـة
ً
وا�بلــغ�الصــا6ي�يعـرض�6ــي�قائمــة�ا�ركــز�ا�ـا�ي،�عنــدما�يكــون�هنـاك�حــق�ملــزم�قانونيــا

يجــب�أن��r�قابلــة�ا�بــالغ�ا�ع�ــAف��Vــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع9ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســوية�ا�طلوبــات�6ــي�آن�واحــد.�

�بأحـداث�مسـتقبلية�ويجـب�
ً
�للتنفيـذ�6ـي�سـياق�العمـل�اQعتيـادي�للصـندوق�و6ـي�حـال�التخلـف�عـن�يكون�اQلزام�القانوني�مشـروطا

ً
أن�يكـون�قـاب 

  �السداد�أو�اQعسار�أو�إف س�الصندوق�أو�الطرف�ا�قابل�.

 اqع1sاف�باbيرادات�-ز�

� �ا�بالغ �و{ي �الفع9ي، �العمولة �معدل �طريقة �باستخدام �ا�وجودات�ا�الية �العموrت�ع9ى �إثبات�الدخل�من �الدخل�يتم �قائمة �6ي ا�عروضة

�ا�وجودات� �باستثناء �للموجودات�ا�الية �اQجمالية �القيمة �ع9ى �الفع9ي �الفائدة �احتساب�الدخل�من�العموrت�بتطبيق�معدل �يتم الشامل.

فائدة�الفع9ي�بعد�ا�الية�ال=>�يتم�تخفيض�قيمVLا.�بالنسبة�للموجودات�ا�الية�ال=>�تم�تخفيض�قيمVLا�يتم�احتساب�قيمVLا�بتطبيق�معدل�ال

  حسم�الخسارة�ا�سموح��Vا.

�يكون�هناك�هبوط�6ي�قيمة�ا�وجودات�ا�الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف�Aية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل س�Aداد،�وال=>�تمثل� عندما

�من�معدل�الفائدة�الفع9ي�لÁداة.
ً
  التدفق�النقدي�ا�ستقب9ي�ا�قدر�مخصوما

  والتقديرات�ا�حاسبية�الهامةا%حكام��–ح�

�واQيرادات� �وا�طلوبات �ا�وجودات �بقياس �ا�تعلقة �واQف�Aاضات �التقديرات �من �بعدد �اQدارة �قامت �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد عند

  وا�صروفات.�وقد�تختلف�النتيجة�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.

ود�أي�تغ6�Akي�هذه�ا$حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع9ى�الف�Aة�ال=>�حدث�يتم�مراجعة�هذه�ا$حكام�والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وج

.Akخ لها�هذا�التغ  

  بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�إ�ى�هبوط�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�ا�الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�6ي�اQيضاحات�ا�تعلقة�با$دوات�ا�الية.

  خدمة�6ي�انخفاض�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�6ي�سياسة�ا$دوات�ا�الية�ذات�الصلة.يتم�تفس�Akالتقديرات�وا$حكام�الهامة�ا�ست

 

 النقد�وما,ي�حكمه .٧

  م٢٠١٩ديسم٣١�12    م٢٠١٨ديسم٣١�12

  نقد�لدى�أمOن�الحفظ� ٥١٬٧٢٢  ١٥٬٤٦١٬٢٦٩

 ودائع�مرابحة�قصAkة�ا$جل -  ١٦٨٬٠٩٩٬٣٤٧

٥١٬٧٢٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة

 )(بالريال�السعودي

١٥ 

  

  رابحةا��ودائع�.�٨

    م٢٠١٩ديسم٣١�12   م�٢٠١٨ديسم٣١12

 ربح�مستحق�  -  ٩٥٠٬٥٦٩

٩٥٠٬٥٦٩  -   

  

  اqستثمارات.�٩

  إيضاح م٢٠١٩ديسم٣١��12    م٢٠١٨ديسم٣١�12

٧٬٨٨٠٬٣٤٤ 

 

- 

بالقيمة�العادلة�من�خ#ل�الربح�أو��-ا�وجودات�ا�الية أ

 الخسارة

  بالتكلفة�ا�طفأة�- ا�وجودات�ا�الية ب -  ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦

٤٠٬٢٦٣٬٤١٠  -     

  

 أ)ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ#ل�الربح�أو�الخسارة

  استثمارات�محتفظ��-ا�بالقيمة�العادلة�من�خ#ل�الربح�أو�الخسارة:

 ٣١�ABم٢٠١٨ديسم٣١��12    م٢٠١٩ديسم 

 ٧٬٦٦٩٬٤٦٩  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  سنةالقيمة�العادلة�,ي�بداية�ال

 r(٧٬٩٧٢٬٤٣٩) /استبعاداتضافاتا  - 

 ٢١٠٬٨٧٥  - مكاسب�غ�Akمحققة

 -  ٩٢٬٠٩٥  مكاسب�محققه�/خسائر

 ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  -  السنةالقيمة�العادلة�,ي��-اية�

  

�  وجودات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأةب)ا

  ا�عدل م٢٠١٩ديسم٣١�12 م٢٠١٨ديسم٣١�12
% 

  تاريخ�اqستحقاق

 توفيكا�٥٫٣٧٥صكوك� م٢٤/٤/٢٠١٩ ٪٥٫٣٧٥    -  ٢٤٬٨٤١٬٣٠٦

 دارا٦٫٥�qصكوك� م٢٨/٥/٢٠١٩ ٪٦٫٥٠٠    -  ٧٬٥٤١٬٧٦٠

٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦  -       

  

  

  



  السعوديللمرابحة�بالريال�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٦ 

  أتعاب�اbدارة�وا%تعاب�ا%خرى .�١٠

�$حكام�وشروط�الصندوق�يتقا���Íمدير�الصندوق�ا$تعاب�التا
ً
  :لية�وفقا

  أتعاب�اbدارة

�٠٫٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة��
ً
وال=>�يتم�من�صا6ي�قيمة�موجودات�الصندوق،�%�سنويا�)�٠٫٥م:�٢٠١٨(%�سنويا

  حسا�Vا�ع9ى�اساس�يومي�وتدفع�شهريا.

  أتعاب�أخرى 

.�تنازل�مدير�الصندوق�عن�اتعابه�من�صا6ي�قيمة�أصول�الصندوق �يمكن��دير�الصندوق�أيضا�تحصيل�مصروفات�أخرى�بسعر�محدد�سنويا

  تجاه�ا�صروفات�اrخرى�للصندوق.�

 ا�عام#ت�مع�ا%طراف�ذات�الع#قة�وأرصد -ا.١١

6ي�إطار�ا$عمال�العادية�للصندوق،�يقوم�بتعام ت�مع�أطراف�ذات�ع قة.�تشمل�ا$طراف�ذات�الع قة�6ي�الصندوق�حام9ي�الوحدات�ومدير�

�$حكام�وشروط�الصندوق الصندوق�والصناديق�ا$خرى�
ً
جميع�.�ال=>�يديرها�مدير�الصندوق.�تتم�ا�عام ت�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�وفقا

�لشروط�متفق�علVzا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.ا�عام ت�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�تتم�
ً
  وفقا

  كما�ي9ي:��الع قة�ذات�اrطراف�مع�ا�عام ت�ي9ي�فيما�و

  

  ويتبع�الصندوق�أيضا�اrستثمار�6ي�صندوق�مرابحة�بلس،�وهو�صندوق�يديره�مدير�الصندوق.

  ,يللسنة�ا�ن.-ية�    

  م٢٠١٨ديسم٣١�12  ٢٠١٩ديسم٣١��12  طبيعة�ا�عاملة  ا%طراف�ذات�الع#قة

شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�
  ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")

 ١٬٥٨٧٬٨٥٠ ٣٨٩٬٢٥٥  رسوم�ادارة

ضريبة�القيمة�ا�ضافة�ع9ى�رسوم�
 ٧٩٬٣٩٣ ١٩٬٤٦٣  اrدارة

  كما�,ي    

  م٢٠١٨ديسم٣١�12  ٢٠١٩ديسم٣١��12  الرصيد  ا%طراف�ذات�الع#قة

شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�
  ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")

  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�
١٠٢٬٠٥٨ ٤٤ 

  مصروفات�أخرى �-ذمم�دائنة�
- ٥٬١٠٣ 

      

  م٢٠١٨ديسم٣١�12  ٢٠١٩ديسم٣١��12  ا�عاملةطبيعة�  ا%طراف�ذات�الع#قة

  صندوق�ميفك�مرابحة�بلس
 ٧٬٨٨٠٬٣٤٤ -  اrستثمار�(ريال�سعودي)

 ٦٬٩٩٥٫٣٨ -  عدد�الوحدات



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة

 )(بالريال�السعودي

١٧ 

  حتملةا��اqلrsامات�وا�طلوبات�.�١٢

  محتملة�ح=��تاريخ�التقرير.�ال��امات�أو�مطلوباتrيوجد�

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية.�١٣

مخاطر�اrئتمان�ومخاطر�السيولة�ومخاطر�السوق�(بما�6ي�ذلك�مخاطر�أسعار� :مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية�وم~Vايتعرض�الصندوق�إ�ى�

�تقليل�أثر� .العمولة�ومخاطر�العم ت�ومخاطر�ا$سعار) �إ�ى �التنبؤ�بالسوق�ا�الية�ويس�ى �ا�خاطر�الشامل�للصندوق�ع9ى ويركز�برنامج�إدارة

وعموما�،�فإن�ا�خاطر�الناشئة�عن�ا�وجودات�وا�طلوبات� .ممكن�من�التأث�AkالسلÃ>�ا�حتمل�ع9ى�ا$داء�ا�ا�ي�للصندوق ا�خاطر�إ�ى�أدنى�حد�

�أدار�الصندوق� ع9ى�النحو�ا�بkن�6ي�دون�أي�تغي�Akجوهري�عن�الف�Aة�السابقة��تعرضه�للمخاطر�ا�الية�باستمرار�ا�الية�للصندوق�محدودة.

  أدناه.

  انمخاطر�اqئتم

عرض�الصندوق�إن�مخاطر�اQئتمان�تتمثل�6ي�تع�AÒأحد�أطراف�أداة�ماليـــة�6ي�الوفـــاء�بال��امـــه�مما�يؤدي�إ�ى�تكبـــد�طرف�اخر�خسارة�مالية،�يت

ا�ستحقة�ع9ى�ع9ى�ا$رصدة�النقدية�لدى�البنوك�و�اrستثمارات�ال=>�تشمل�استثمارات�ا�رابحة�والصكوك�وإيرادات�العموrت��خاطر�اrئتمان�

�النقدية�يتم�اrحتفاظ��هذه�اrستثمارات. بنوك�ذات�سمعة�جيدة�داخل�ا�ملكة�العربية�واrستثمارات�لدى�شركات�اrستثمار�و�البا$رصدة

نية�،�وبالتا�ي�فإن�الصندوق�غ�Akمعرض�$ي�مخاطر�ائتماوخارجها�الحاصلة�ع9ى�تصنيفات�ائتمانية�مرضية�من�الوكاrت�ا�عتمدة�السعودية

  متبقية�كبAkة.

  ترك�rOمخاطر�اqئتمان

يا�ت�Aكز�مخاطر�اrئتمان�عند�وجود�تغAkات�6ي�العوامل�اrقتصادية�أو�6ي�الصناعة،مما�يؤثر�ع9ى�قدرة�طرف�جوهري�من�ا$طراف�ا�رتبطة�تجار 

�يتم�توزيع�مخاطر�اrئتمان�اrجمالية�6ي� مع�البنوك�ا�حلية�وا$جنية�وشركات�للصندوق�فيما�يتعلق�با$دوات�ا�الية�الوفاء�بال��اماته�ا�الية.

  ع9ى�تصنيف�ائتماني�مر�Í>.�ةالحاصلاrستثمار�

  مخاطر�السيولة

مدير��مخاطر�السيولة�{ي�مخاطر�أن�الصندوق�قد�يواجه�صعوبة�6ي�توف�Akا$موال�ال زمة�لسداد�ال��اماته�ا�تعلقة�بال��اماته�ا�الية،�ويقوم�

الصندوق�بمراقبة�متطلبات�السيولة�ع9ى�أساس�منتظم�ويقوم�باQجراءات�ال زمة�ليضمن�توفر�ا$موال�الكافية��واجهة�أي�ال��امات�عند�

ا�خاطرة�بسمعة�الصندوق�سواًء�6ي�ا$حوال�الطبيعية�للعمل�أو�6ي�ظل�الظروف�الصعبة.�ح=��تكبد�خسائر�غ�Akمقبولة�ودون�وVÓا�بدون�نش

  تاريخ�التقرير�لم�يوجد�فروقات�جوهرية�بkن�ا�وجودات�ا�الية�واrل��امات�ا�الية�قد�تعرض�الصندوق��خاطر�سيولة.

  القيمة�الدف1sية �طفأةا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا
�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر
  شهر��١٢– ٦

  أك¤�1من�سنة
 - - ٤٤ ٤٤ رسوم�اrدارة�

 - - ٤٤ ٤٤  م�٢٠١٩ديسم٣١��12كما�,ي�

 

  القيمة�الدف1sية ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة
�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر
  شهر��١٢– ٦

  أك¤�1من�سنة
 - - ١٠٢٬٠٥٨ ١٠٢٬٠٥٨ رسوم�اrدارة�

 - - ٥٬١٠٣ ٥٬١٠٣  مصروفات�أخرى�مستحقة�
 - - ١٠٧٬١٦١ ١٠٧٬١٦١  م�٢٠١٩ديسم٣١��12كما�,ي�
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  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٨ 

  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÁدوات�ا�الية�بسبب�التغAkات�6ي�أسعار�السوق �السوقيةتتمثل�مخاطر�السوق�6ي�مخاطر�تقلب�القيمة�

  طر�ا$سعار.السوق�ع9ى�ث ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�العم ت�ومخاتشتمل�مخاطر�

  مخاطر�سعر�العمولة

�ة.�مخاطر�سعر�العمولة�تنشأ�من�احتمالية�أن�تؤثر�التغAkات�6ي�أسعار�العمولة�ع9ى�القيمة�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÁدوات�ا�الي

  وبالتا�ي�فإن�الصندوق�غ�Akمعرض�$ي�مخاطر�أسعار�عمولة.معدل�العمولة�ع9ى�اrصول�ا�الية�للصندوق�ثابت.�

 مخاطر�العم#ت

دوات�ا�الية�للصندوق�أسعار�صرف�العم ت�ا$جنبية،�جميع�ا$ مخاطر�العملة�{ي�مخاطر�أن�قيمة�ا$داة�ا�الية�قد�تتغ�Akنتيجة�للتغ6�Akي�

6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية،�فإن�الصندوق��rيخضع�$ي��نظرا�$ن�الدوrر�مربوط�بسعر�ثابت،�لوظيفية�أو�بالدوrر�ا$مريكيمقومة�بعملVLا�ا

  مخاطر�تتعلق�بالعم ت.

  مخاطر�ا%سعار

(بخ ف�تلك�الناشئة�عن��مخاطر�ا$سعار�{ي�مخاطر�تقلب�قيمة�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�من�أداة�مالية�نتيجة�للتغAkات�6ي�أسعار�السوق 

ؤثر�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العم ت)�سواء�كانت�تلك�التغAkات�ناتجة�من�ا$داة�ا�الية�نفسها�أو�ناتجة�عن�مصدرها�،�أو�أي�عوامل�ت

سعار�السوق،�فإن�الصندوق�ت�معرضة��خاطر�أا$دوات�ا�الية�للصندوق�ليس�بما�ان�ع9ى�جميع�ا$دوات�ا�الية�ا�ماثلة�ا�تداولة�6ي�السوق.

  غ�Akمعرض��خاطر�ا$سعار.

  ا%دوات�ا�الية�حسب�الفئة

  تتعلق�ا�بالغ�ا�درجة�6ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�بالفئات�التالية�من�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية:

  إيضاح م٢٠١٩ديسم٣١�12    م٢٠١٨ديسم٣١�12

 ا�وجودات�ا�الية    

 خ#ل�الربح�أو�الخسارة�:بالقيمة�العادلة�من� -    

 اrستثمارات�6ي�صندوق�ميفك�مرابحة�بلس ٩ -   ٧٬٨٨٠٬٣٤٤

 بالتكلفة�ا�طفأة: -    

 ما6ي�حكمه�و �النقد ٧ ٥١٬٧٢٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦

  ا�رابحةودائع� ٨ -  ٩٥٠٬٥٦٩

 اrستثمارات ٩ -  ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦

 اجما�ي�ا�وجودات�ا�الية  ٥١٬٧٢٢  ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥

     

 ا�طلوبات�ا�الية�    

 بالتكلفة�ا�طفأة: -    

  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�  ١١و�١٠ ٤٤  ١٠٢٬٠٥٨

  مصروفات�أخرى �-ذمم�دائنة�  -  ٥٬١٠٣

  اجما�ي�ا�طلوبات�ا�الية  ٤٤  ١٠٧٬١٦١

  

  



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة

 )(بالريال�السعودي

١٩ 

  للموجودات�وا�طلوباتتحليل�اqستحقاق�.�١٤

 م٢٠١٩ديسم٣١��12كما�,ي�
  اجما�ي  شهر�١٢عد�ب  شهر�١٢خ#ل�

    ا�وجودات

 ٥١٬٧٢٢ - ٥١٬٧٢٢ النقد�وما6ي�حكمه

 ٥١٬٧٢٢ - ٥١٬٧٢٢ إجما�ي�ا�وجودات

   

    ا�طلوبات�

 ٤٤ - ٤٤  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�

 ٤٤ - ٤٤ إجما�ي�ا�طلوبات

  

  اجما�ي  شهر�١٢بعد�  شهر�١٢خ#ل� م٢٠١٨ديسم٣١��12كما�,ي�

    ا�وجودات

 ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦ - ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦ ما6ي�حكمه�و �النقد

 ٩٥٠٬٥٦٩ - ٩٥٠٬٥٦٩  ا�رابحةودائع�

 ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠ - ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠ اrستثمارات

 ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥ - ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥ إجما�ي�ا�وجودات

   

    ا�طلوبات�

 ١٠٢٬٠٥٨ - ١٠٢٬٠٥٨  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�

 ٥٬١٠٣  ٥٬١٠٣  مصروفات�أخرى �-ذمم�دائنة�

 ١٠٧٬١٦١ - ١٠٧٬١٦١ ا�طلوباتإجما�ي�

  

  

  

  

  

   



  السعوديللمرابحة�بالريال�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

٢٠ 

 القيمة�العادلة�ل¦دوات�ا�الية.�١٥

يخ�القيمة�العادلة�{ي�السعر�الذي�سيتم�است مه�مقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل�ال��ام�6ي�معاملة�طبيعية�بkن�طرفkن�6ي�السوق�6ي�تار 

  :لبيع�ا$صل�أو�تحويل�اrل��ام�تتم�إماالقياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع9ى�اف�Aاض�أن�ا�عاملة�

  6ي�السوق�الرئي�Ö>�للموجودات�أو�ا�طلوبات،�أو •

  6ي�غياب�السوق�الرئي�Ö>�،�6ي�السوق�ا$ك�AÒفائدة�للموجودات�أو�ا�طلوبات.• 

�للصندوق.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�لÁصل�أو�
ً
اrل��ام�باستخدام�اrف�Aاضات�يجب�أن�يكون�السوق�الرئي�Ö>�أو�السوق�ا$ك�AÒفائدة�متاحا

Lصلح�اض�أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�يعملون�وفًقا�Aطلوبات�،�باف��وجودات�أو�ا�ا�Akشاركون�6ي�السوق�عند�تسع�م�ال=>�سيستخدمها�اV

  اrقتصادية.

�أو� �وليس�هناك�نية �اrستمرارية �مبدأ �يتبع �الصندوق �اف�Aاض�أن �ع9ى �العادلة �تعريف�القيمة �بشكل�يقوم �عملياته �لتقليص�حجم حاجة

 .جوهري�أو�القيام�بصفقات�مجحفة

�تعت�ABا$داة�ا�الية�ع9ى�أ Vا�مدرجة�6ي�سوق�نشط�إذا�كانت�ا$سعار�متاحة�بسهولة�وبشكل�مستمر�من�تاجر�أو�سمسار�أو�مجموعة�صناعية�أو 

  تظمة�ع9ى�أساس�تجاري.ة�فعلية�ومنخدمة�تسع�Akأو�وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا$سعار�معام ت�سوقي

�البيانات�ا�الية�ضمن�التسلسل�الهرمي� �6ي �أو�اQفصاح�ع~Vا �لها �العادلة �يتم�قياس�القيمة �ا�وجودات�وا�طلوبات�ال=> يتم�تصنيف�جميع

�Vا�ا�ختلفة�ع9ى�للقيمة�العادلة�،�كما�هو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع9ى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�وذلك�مستويا

  النحو�التا�ي:

 أسعار�السوق�ا�علنة�(غ�Akا�عدلة)�6ي�ا$سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.-ا�ستوى�ا$ول  •

 طرق�التقييم�ال=>�تكون�مدخ �Vا�الهامة�لقياس�القيمة�العادلة�قابلة�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�Akمباشرة.�-ا�ستوى�الثاني •

  أدنى�مدخ �Vا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة��عند�rيكن�م حظVLا�طرق�التقييم�ال=>��- ا�ستوى�الثالث •

.�تتكون�ا$صول�٣العادلة�ويتم�تصنيفه�6ي�ا�ستوى��هو�اrستثمار�الوحيد�ا�درج�بالقيمة�صندوق�ميفك�للمرابحة�بلسحاليا�،�اrستثمار�6ي�

6ي�البنك�واrستثمارات،�وال=>�تشمل�ودائع�ا�رابحة�والصكوك�وإيرادات�العموrت�ا�ستحقة�ال=>�ا�الية�ا$خرى�للصندوق�من�الرصيد�النقدي�

��١أخرى.�لم�يكن�هناك�مواد�أو�مطلوبات�أخرى�من�ا�ستوى من�رسوم�ادارية�ومطلوبات��تتكون�مطلوبا�Vا�ا�الية�يتم�ادراجها�بالتكلفة�ا�طفأة�

  .ة�والسابقةالحالي�خ ل�السنة�٣أو��٢أو�

  القيم�الدف�Aية�لجميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�ا$خرى�الواردة�6ي�هذه�القوائم�ا�الية�تقارب�قيمها�العادلة.

 العادلة�للقيمة�الهرمية�التسلس#ت�بOن�التحوي#ت

�لم�ذلك�ومع.�التغيAkات�خ لها�حدثت�ال=>�التقارير�إعداد�ف�Aة� Vاية�6ي�العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�مستويات�بkن�التحوي ت�إدراج�يتم

  .ع~Vا�ا�بلغ�السابقة�السنوات�من�أي�أو�الحالية�الف�Aة�خ ل�العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�بkن�نقل�عمليات�هناك�تكن

   



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة

 )(بالريال�السعودي

٢١ 

 تاريخ�آخر�يوم�للتقييم.�١٦

  .م٢٠١٩ديسم٣١��ABآخر�يوم�تقييم�

  

 ا%حداث�ال#حقة.�١٧

� �الفAkوس�التاÚي �ظهور �(كوفيدتأكد �١٩ا�ستجد �عام �بداية �6ي �والنشاط��٢٠٢٠) �ا$عمال �ارباك�قطاع �تسبب�6ي �مما �العالم، �أنحاء �جميع وانتشر�6ي

�$ن�الوضع�اrقتصادي�وانخفاض�مؤشرات�أسواق�ا�ال�6ي�تلك�ا�ناطق.�يعت�ABالصندوق�أن�هذا�الوباء�يعد�حدثا�بعد�ف�Aة�التقرير��rيتطلب�تعدي ت.�
ً
نظرا

 .التطور،�فإننا��rتعتقد�أنه�من�ا�مكن�عمليا�تقدير�ا$ثر�ا�ا�ي�ا�حتمل�لهذا�الوباء�ع9ى�الصندوق �متقلب�وسريع

 اعتماد�القوائم�ا�الية.�١٨

  م.٢٠٢٠أبريل��٢٧هـ�ا�وافق���١٤٤١رمضان�٤تمت�ا�وافقة�ع9ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�إدارة�الصندوق��6ي�


