
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م السعودية   صندوق ميفك المرن لألس

  مدار بواسطة

ثمار الما   شركة الشرق األوسط لالس

ية لسنة الماليةلالقوائم المالية  سم  ٣١  المن   م٢٠١٩د

سابات  ر فحص مراج ا نمع تقر  المستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م السعودية   صندوق ميفك المرن لألس

  مدار بواسطة

ثمار الما   شركة الشرق األوسط لالس

سابات المستقل القوائم المالية ر مراج ا ية لسنة الماليةل وتقر سم ٣١  المن  م٢٠١٩ د

 

  

  

رس   صفحة  الف

سابات ر مراج ا ن تقر   ٢-٤  المستقل

  ٥  قائمة المركز الما

  ٦  الشامل قائمة الدخل

ام الوحدات ات  صا الموجودات العائدة    ٧  قائمة التغ

  ٨  قائمة التدفقات النقدية

  ٩-١٨  إيضاحات حول القوائم المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









م المرن  ميفك صندوق    السعودية لألس

ثمار األوسط الشرق  شركة بواسطة مدار   الما لالس

سم  ٣١كما   المركز الما قائمة   م٢٠١٩د

ال    )السعودي(بالر

كل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتش ١٧وحتى  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم   
 

٥ 

 

سم  ٣١ إيضاح  م٢٠١٩د سم  ٣١   م٢٠١٨د  

   الموجودات 

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٦٠٬٦٤٨ ٧  وما  حكمه  النقد 

ثمارات    ٤٬٢٧٤٬٧٤٦   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ ٨  االس

  ٦٬٧٦٧٬٢٨٨   ٧٬٢٦٥٬٦٧٥  مجموع الموجودات 

     

ات        المطلو

عاب اإلدارة المستحقة ١١و١٠ أ  ٩٬٩٦١   ١٠٬٥٥١  

١١و١٠  مستحقة أخرى  مصروفات  ٣٬٤٨٦   ٣٬٦٩٣  

ات     ١٣٬٤٤٧   ١٤٬٢٤٤  مجموع المطلو

      

ام الوحدات    ٦٬٧٥٣٬٨٤١   ٧٬٢٥١٬٤٣١  صا الموجودات العائدة 

     

  ٥٧٬٨٣٤   ٥٣٬٤٥٧   وحدات مصدرة (بالعدد)

     

 ١١٦٫٧٧٩٣   ١٣٥٫٦٥٠٨   للوحدة –صا قيمة الموجودات 

تملة ات ا امات والمطلو     ٩ االل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م المرن  ميفك صندوق    السعودية لألس

ثمار األوسط الشرق  شركة بواسطة مدار   الما لالس

ية قائمة سم  ٣١  الدخل الشامل للسنة المن   م٢٠١٩د

ال    )السعودي(بالر

يتجزأ من هذه القوائم الماليتشكل جزءاً ال  ١٧ى وحت ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم   
 

٦ 

 

  

م٢٠١٩ إيضاح   م٢٠١٨    

     اإليرادات

اح  ح أو األر ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر بعاد اس المتحققة من اس

سارة  ٤٩٧٬٣٢٥   ٣٦٤٬٠٢٣ ٨  ا

سارة ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر اح غ المتحققة من االس  ٢٨١٬٣٠٧   ٧٨٣٬٧٣٦ ٨  األر

عاتالدخل   ٢١٢٬٦٥٨   ١٨٦,٦٦٥   توز

 ١٬١٤٤   ٥٩   إيرادات أخرى 

 ٩٩٢٬٤٣٤   ١٬٣١٦٬٤٨٣   الدخلاجما 

      المصروفات 

عاب إدارة ١١و١٠ أ  ١١٥٬٨٥٣   ١٢٧٬١٠٢ 

١١و١٠ مصروفات أخرى   ٤٠٬٥٤٩   ٤٤٬٤٨٦ 

اليف المعامالت   ٤٤٬٠٣٩   ١٢٬٩١٠   ت

شغيلية   ٢٠٠٬٤٤١   ١٨٤٬٤٩٨   اجما المصروفات ال

ح لسنة  ١٬١٣١٬٩٨٥   صا الر
  

٧٩١٬٩٩٣ 

 -   -   سنةلل الدخل الشامل اآلخر 

 ٧٩١٬٩٩٣   ١٬١٣١٬٩٨٥  ةسنصا الدخل الشامل ل



م المرن  ميفك صندوق    السعودية لألس

ثمار األوسط الشرق  شركة بواسطة مدار   الما لالس

ية قائمة ام الوحدات للسنة المن ات  صا الموجودات العائدة  سم  ٣١  التغ   م٢٠١٩د

ال    )السعودي(بالر

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٧١وحتى  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم   
 

٧ 

 

م٢٠١٩  م٢٠١٨    

 -  ٦٬٧٥٣٬٨٤١  يناير  ١صا الموجودات  

ح و   ٧٩١٬٩٩٣    ١٬١٣١٬٩٨٥  سنةصا الدخل الشامل لالر

ات       التغ

 ٢٠٬١٠٨٬٤٠١   ١٬٣٦١٬٥٨٩  متحصالت مقابل الوحدات المصدرة

دة  )١٤٬١٤٦٬٥٥٣(   (١٬٩٩٥٬٩٨٤)  مدفوعات مقابل الوحدات المس

  ٥٬٩٦١٬٨٤٨   (٦٣٤٬٣٩٥)  صا التغ

سم ٣١صا قيمة الموجودات    ٦٬٧٥٣٬٨٤١    ٧٬٢٥١٬٤٣١  د

 

  بالعــــدد معامالت الوحدات

م٢٠١٩   م٢٠١٨    

   ٥٧٬٨٣٤  يناير ١الوحدات  

 ١٨٠٬٨٩٤  ١١٬٤١٢  الوحدات المصدرة

دة )١٢٣٬٠٦٠(  (١٥٬٧٨٩)  الوحدات المس  

سم ٣١الوحدات    ٥٧٬٨٣٤  ٥٣٬٤٥٧  د

 



م المرن  ميفك صندوق    السعودية لألس

ثمار األوسط الشرق  شركة بواسطة مدار   الما لالس

ية المالية للسنة النقدية التدفقات قائمة سم ٣١  المن   م٢٠١٩ د

ال    )السعودي(بالر

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٧١وحتى  ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم   
 

٨ 

 

م٢٠١٩ إيضاح   م٢٠١٨    

 

شغيلية  شطة ال   التدفقات النقدية من األ

 

 

 

 

ح السنة  ٧٩١٬٩٩٣   ١٬١٣١٬٩٨٥  صا ر

      

ات لـ:       سو

ح أو  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر بعاد اس اح المتحققة من اس األر

سارة  )٣٤٦٬٠٢٣(  ٨  ا

  

)٤٩٧٬٣٢٥( 

ح أو  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر اح غ المتحققة من االس األر

سارة  )٧٨٣٬٧٣٦(  ٨  ا

  

)٢٨١٬٣٠٧(  

  ١٣٬٣٦١   ٢٬٢٢٦ 

شغيلية ات ال ات  الموجودات والمطلو       التغ

سارة ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر  ١٢٬٨٢٠٬٤٠١   ٣٬٦٧٠٬٩٤٩   متحصالت من بيع اس

سارة ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر  )١٦٬٣١٦٬٥١٥(   (٥٬٢٧١٬٤٧١)  شراء اس

عاب إدارة مستحقة  ٩٬٩٦١   ٥٩٠  أ

 ٣٬٤٨٦   ٢٠٧   مصروفات مستحقة اخرى 

شغيليةصا  شطة ال  )٣٬٤٦٩٬٣٠٦(   (١٬٥٩٧٬٤٩٩)   النقد المستخدم  األ

     

لية  شطة التمو       التدفقات النقدية من األ

 ٢٠٬١٠٨٬٤٠١   ١٬٣٦١٬٥٨٩  متحصالت مقابل الوحدات المصدرة

دة  )١٤٬١٤٦٬٥٥٣(   (١٬٩٩٥٬٩٨٤)  مدفوعات مقابل الوحدات المس

لية الناتج /) صا النقد (المستخدم   شطة التمو  ٥٬٩٦١٬٨٤٨   (٦٣٤٬٣٩٥)  من األ

ادة  النقد وما  )(النقصصا   ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   (٢٬٢٣١٬٨٩٤)     حكمه / الز

 -   ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   النقد وما  حكمه كما  بداية السنة

سم ٣١النقد وما  حكمه كما    ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٦٠٬٦٤٨ ٧  د

 

 

 

 



  صندوق ميفك المرن لألسهم السعودية
  المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
  )السعودي(بالريال 

٩ 

شطته  .١   الصندوق وأ

م السعودية ثمار  صندوق ميفك المرن لألس و صندوق اس ثمار الم اتفاقمفتوح مؤسس ومدار بواسطة  ي ("الصندوق") و ن شركة الشرق األوسط لالس ا ب

ي الوحدات"). ثمري الصندوق ("مال   ("مدير الصندوق") ومس

و تحقيق عائدات  ل من خالل تنمية رأس المال ع المدى رأسمالية دف الصندوق  ثماالطو م  رباالس  لعامة،االصناديق المدرجة  السعودي، سوق األس

ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي الشرعية. يضا صناديق اسواق النقد.وأاألولية صناديق الطروحات    جميع اس

شاطه   ي ١٤بدأ الصندوق  يع ثا س الصندوق بخطاب رقم٢٠١٨ يناير ١ـ (الموافق ١٤٣٩ ر يئة السوق الما السعودي لتأس  م) تمت الموافقة من 

خ ١٧/٣٤٠٣/٥/٣   .)م٢٠١٧ يونيو ١٣(الموافق  ـ١٤٣٨رمضان  ١٨ بتار

د  ع يتوجب فاظ ع ا يئة السوق المالية ،ا لة  إطار  ى من صا الموجودات البالغالصناديق الم ال  ١٠ األد  سعودي.مليون ر

ذاإال أن الصندوق حصل ع إعفاء  سم  ٣١ح المتطلب  لتلبية  خ  بخطابوذلك  ٢٠٢٠د   .٢٠١٨نوفم  ٢٩بتار

عد مدير الصندوق قوائم مالية منفصلة  التعامل مع  ناء ع ذلك،  ية مستقلة. و عت مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاس ي الوحدات،  مال

  للصندوق.

 

 اللوائح النظامية .٢

خ  ا بتار يئة السوق المالية بموجب قرار ثمار ("الالئحة") الصادرة عن  مايو  ٢٣ـ (الموافق ١٤٣٧شعبان  ١٦يخضع الصندوق لالئحة صناديق االس

ا. ٢٠١٦ ية السعودية اتباع ن ع جميع الصناديق العاملة  المملكة العر   م) وال تو المتطلبات ال يتع

  

اكاال  .٣ داد ش وم التقييم)/ االس  (يوم التعامل و

اكيتم قبول طلبات  م السعودية (تداول).  االش داد خالل أيام عمل سوق األس   / االس

ما يمثالن يوم تقييم). يتم تحديد صا قيمة موجو  ل س ( م ن وا ن بصورة أسبوعية يوم االثن ات الصندوق ديتم تحديد صا قيمة محفظة الصندوق مرت

ا) ع ألغراض شراء  ات الصندوق م عد خصم مطلو ق قسمة صا قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق  يع وحدات الصندوق عن طر و

  إجما عدد وحدات الصندوق القائمة  يوم التقييم.

  

  أسس اإلعداد .٤

ام ٤٫١   أسس االل

ــذه    القوائم المــاليــةتم إعــداد 
ً
ر المــاليــة الــدوليــة ("المعــاي الــدوليــة") وفقــا ـــــــعوديــة ووفقــا لمتطلبــات الئحــة لمعــاي التقــار يــة الســـــ المعتمــدة  المملكــة العر

ذه القوائم ا ام الصندوق المتعلقة بإعداد  ية السعودية وشروط وأح يئة السوق المالية  المملكة العر ثمار الصادرة عن   ية.لمالصناديق االس

 أسس القياس  ٤٫٢

 لمبدأ 
ً
ذه القوائم المالية وفقا خيةتم إعداد  لفة التار . الت ـــ ــــ اســ ذه القوائم  ا عض الموجودات المالية ال تقاس بالقيمة العادلة. تم إعداد  ناء  ــــت ــــ باسـ

ناء معلومات التدفقات النقدية. اس باست  لمبدأ االستحقاق ا
ً
  المالية وفقا

ــــنــدوق دورة ــــ  لمتــداول وغ متــداول ولكن يتم عرض الموجودات  ال يمتلــك الصــــ
ً
ر بنود قــائمــة المركز المــا وفقــا ـــــــغيــل قــابلــة للتحــديــد بــدقــة ولــذلــك ال تظ شـــــ

ا.  لدرجة سيول
ً
ات وفقا   والمطلو

  

شاط  ٤٫٣  عملة العرض وال

ــــــية   ســ ـــــــاط والعرض الرئ شـ عت عملة ال ــــــعودي والذي  ال الســ ذه القوائم المالية بالر ا يتم عرض  ــة تم تقر ـــــ افة المعلومات المالية المعروضــ ـــــــندوق.  للصـ

ال سعودي.   ألقرب ر

  السنة المالية   ٤٫٤

ت   ١تبدأ السنة المالية للصندوق   ل سنة ميالدية. ٣١يناير وت سم من   د

  



  صندوق ميفك المرن لألسهم السعودية
  المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
  )السعودي(بالريال 

١٠ 

  

ديدة  .٥ ر الما  ا  ("المعاي الدولية")تطبيق معاي الدولية  للتقر

عديالت  معاي جديدة ات و ة وتفس   سار

ديدة التال ات ا سري المعاي والتعديالت والتفس ذه الو اولكن لم يكن  قوائم المالية ية أيضا ألول مرة   ري أثر  ل  ق:ع الصندو  جو

  ضات .التعديالت المتعلقة بم – األدوات المالية ٩ المعيار الدو ات الدفع المسبق مع التعو   .م

ة عاي الصادرة وغ الم   سار

   عديالت أخرى 

ا لم  ا ولك ا تأث كب ع  تطبق التعديالت التالية ع المعاي ال تم إصدار   ية للصندوق:المال القوائم عد وال يتوقع أن يكون ألي م

ان خ السر   العنوان  تار

اسبةعرض معيار   م٢٠٢٠يناير  ١  للقوائم المالية  ١الدو  ا

اسبةمعيار   م٢٠٢٠يناير  ١ ية واألخطاء ٨ ا اس ات  التقديرات ا ية، والتغ اس   السياسات ا

 

امة .٦ ية ال اس  السياسات ا

نة أدناه من قبل الصندوق   ية المب اس اتم اعتماد السياسات ا   :ع نحو مستمر  جميع السنوات وتم تطبيق

 النقد وما  حكمه  -أ

ون  ســــتحق  وماالنقد يت ة األجل عالية الســــيولة وال  ثمارات قصــــ ا من االســــ فظ وغ ن ا  حكمة من النقد  الصــــندوق والنقد لدى البنوك أو لدى أم

ون متاحة إلدارة الصندوق دون أي قيود. ر أو أقل، وت   خالل ثالثة أش

ف األخرى   -ب   رسوم إدارة الصندوق والمصار

ف األخرى  افيتم قياس رسوم إدارة الصندوق والمصار ا.  واالع ا ف ة ال يتم تكبد اليف  الف   ا كت

صصات  -ج     ا

ارج  تمل أن يؤدي إ تدفق موارد ل دث ســابق من ا يجة  ) ن ي أو اســتدال ام حا (قانو ناك ال ان  صــصــات إذا ما  ســـويتم إثبات ا ذا االل ل ام ة 

مكن ل موثوق به.  و ش ام  ذا االل   تقدير قيمة 

اة   -د بةالز   الدخل وضر

ام  بة الدخل  ال اة وضر ذه القوائم المالية. ع حامالز ا     الوحدات ولم يتم تضمي

  صا قيمة الموجودات   -ـ

ا  قائمة المركز  سـاب صــا قيمة الموجودات للوحدة واإلفصــاح ع ق قسـمة صــا موجودات الصــندوق ع عدد الوحدات المصــدرة يتم اح الما عن طر

ة. اية الف    

  األدوات المالية -و

ــــــل م ادة أصـــ تج عنه ز ام التعاقدية لألداة. األداة المالية  أي عقد ي   األح
ً
ـــــــندوق طرفا ــبح الصــ ـــــ ــــــأة ومطيتم إثبات األدوات المالية عندما يصــ شـــ ات ا لم لو

شأة أخرى.مالية أو    أداة حقوق ملكية لم

  الموجودات المالية -١

يف ع نموذج أعمال الصـــندوق إلدارة الموجودات المالية والشـــرو  عتمد التصـــ ا.  و اف  يف موجوداته المالية عند االع عاقدية ط التيحدد الصـــندوق تصـــ

  للتدفقات النقدية.  

يف ١٫١     ) التص

يف الموجودات المالية     فئات القياس التالية:يتم تص

ح  -أ  ا بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو من خالل الر سار تلك ال يتم قياس   )، و ةأو ا

لفة المطفأة.  -ب   تلك ال تقاس بالت
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امة ية ال اس   (تتمه)السياسات ا

سـارة أو  قائمة الدخل الش ح أو ا سـائر  قائمة الر اسـب وا يل الم ـ ا بالقيمة العادلة، يتم  سـبة للموجودات ال يتم قياسـ سبة  املبال ال اآلخر. و

يل المبد ـــ ــ ان إدارة الصـــــندوق قد أجرت انتخاب  وقت ال ثمارات  أدوات حقوق الملكية، ســـــيعتمد ذلك ع ما إذا  ـــ ثمار لالســ ـــ ســـــاب عن اســ ات ي با

م بالقيمة    خالل الدخل الشامل اآلخر.  العادلة مناألس

  ) القياس١٬٢

ـــندوق األصـــــل الما بالقيمة العادلة، باإلضـــــافة إ أنه  حال أن األصـــــل الما غ مدرج  بالقيمة الع س الصــ ي، يق يل المبد ـــ ــ ــه من ادلة يتعند ال م قياســـ

ــــارة  ــــ سـ ح أو ا ــــــلة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة خالل الر اليف المعامالت المتصــــ تم إدراج ت . و
ً
ــــرة ــــ ــــــل الما مباشـ ــــــلة باقتناء األصــــ اليف المتصـــ والت

ا. سارة  قائمة الدخل الشامل عند تكبد ح أو ا   العادلة من خالل الر

  أدوات الدين  

اص ب الصـــندوق إلدارة الموجودات وخصـــائص التدفقات النقدية لألصـــل. يصـــنف الصـــندوق أدوات عتمد القياس الالحق ألدوات الدين ع نموذج العمل ا

: لفة المطفأة بناًء ع ما ي   الدين بالت

دف جمع التدفقات النقدية التعاقدية، و -أ  ا ضمن نموذج عمل الصندوق  تفظ   الموجودات ا

ل ت -ب  ش خ محددة    دفقات نقدية  مدفوعات رأس المال والعمولة ع المبلغ الرئ المعلق.الشروط التعاقدية ال تؤدي  توار

 ال يتجزأ
ً
ل جزءا ش اليف ال  لفة المطفأة من خالل األخذ  االعتبار أي خصم أو قسط عند االستحواذ والرسوم أو الت ساب الت عدل الفائدة من م يتم اح

  الفعلية. 

  أدوات حقوق الملكية

اح وخســــائر إذا قام الصــــندوق   ألر
ً
ا الحقا يف م  الدخل الشــــامل اآلخر، فال يمكن إعادة تصــــ ثمارات األســــ اح وخســــائر القيمة العادلة الســــ بإختيار عرض أر

إيرادات أخرى عندما يتم تحديد أحقية الصندوق  تل م  قائمة الدخل الشامل اآلخر  عات األس اح توز يل أر   فوعات. دقي المالقيمة العادلة.  يتم 

ات  ا ــــــارة. يجـب إثبـات التغ ــــ ســ ح أو ا ـا بـالقيمـة العـادلـة من خالل الر ـــ ــــ ثمـارات حقوق الملكيـة ال يتم قيـاســـــ ـــــــ بوط الســـــ يمة العادلة لقالتوجـد متطلبـات 

اسب/ خسائر اخرى  قائمة الدخل الشامل عندما سارة ضمن م ح أو ا   ينطبق ذلك.  للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر

اف بالموجودات المالية١٬٣  ) إلغاء االع

بعاد ـــــــ ـــــــندوق باســــ ل الموجودات المالية الموجودات المالية  يقوم الصــــ ذه الموجودات، أو عند تحو قوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  ــــاء ا ــــ عند انقضـــ

ــل أو  ـــــــنــدوق بتحو ــا إ طرف آخر. إذا لم يقم الصـــــ ــافــة مخــاطر ومزايــا ملكي ــــــيطرة ع و ــــ ــتمر  الســ ـــــ ــة واســـــ ر و ــافــة مخــاطر ومزايــا الملكيــة ا االحتفــاظ ب

ا. إذا احتف ـــــــلة عن المبالغ ال يجب عليه دفع ــــــؤولية ذات الصــ ا  الموجودات المالية والمســـ تفظ  ــــــته ا ف بحصـــ ع ولة،  ــــندوق ظ االموجودات ا ــــ لصـ

ولة،  ة ا ر و افة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات ا ون للعائدات المستلمةب ل المر ف بالتمو ع اف بالموجودت المالية كما   .ستمر  االع

بوط قيمة الموجودات المالية١٬٤  (  

بوط  نموذج خســــارةيطبق الصــــندوق  اف بخســــارة  عت أدوات دين قيمة االئتمان المتوقع للقياس واالع اطر االئتمان ال  الموجودات المالية والتعرض 

ات. وتق ن الشر ة والذمم المدينة ب ع، الذمم المدينة التجار يل المثال القروض، الودا لفة المطفأة، ع س   اس بالت

ز النقدي) ع العمر المتوقع  ميع أوجه ال الية  ســـائر االئتمانية (القيمة ا ســـائر االئتمانية المتوقعة  االحتمال المر ل ز لألصـــل الما . وال ا

ـــــــائر االئتما ســـ ناول ا ا. ت ـــــــندوق تلق  للعقد والتدفقات النقدية ال يتوقع الصـــ
ً
ــــتحقة وفقا ــــ ن التدفقات النقدية المســ و الفرق ب ية المتوقعة مبلغ نالنقدي 

 عند موعد استح
ً
امل الحقا ان الصندوق يتوقع استالم الدفعة بال شأ خسارة االئتمان ح إذا  التا ت ا.وتوقيت الدفعات، و   قاق

بوط قيمة الموجودات المالية إما كخسائر ائتمانية متوقعة لمدة  ادة ذات  ١٢يتم قياس  ناك ز ان  ر أو كخسائر ائتمانية متوقعة لألبد، بناًء ع ما إذا  ش

ي. اف المبد عد االع مية  مخاطر االئتمان    أ

ــــائر االئتمان المتوقعة خالل  ر" ١٢"خســـ ــــائر االئتمان  تمثل شـــــــ ون ممكنة  غضـــــــون خســـ ــية ال ت اضـــــ خ اإلبالغ.  ١٢الناتجة عن األحداث االف ر من تار شـــــــ

ا لألصل تملة ع مدى العمر االف اضية ا سائر الناتجة عن جميع األحداث االف   .الما "خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى العمر" تلك ا

قة العملية  المعيار   ــــندوق الطر ــــتخدم الصـــــ ـــ الدو ســـــ ــــ اســ ــــفوفة تقدير أعمار  لقياس ٩ا ــــ ــــتخدام مصـ ن وذلك باســـــ ــــــارة االئتمان المتوقعة للمدين خســـ

عديل ا سارة الفعلية للسنة السابقة، يتم  سبة ا سارة المتوقعة بناًء ع  سـبة ا ته السـابقة لتحديد  سـتخدم الصـندوق خ ن،  خية لالمدين بيانات التار

ا لتعكس ال ادة بالمعدل ا ايد حسب تقادم عمر الديون لز سارة ت سبة ا الية،  ا. احتماليةظروف ا   عدم تحصيل
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امة ية ال اس   (تتمه)السياسات ا

  

ات المالية  -٢   المطلو

اته المالي ا.ة يصنف الصندوق مطلو اف    عند االع

يف٢٬١   ) التص

يفات التالية: ات المالية ألحد التص يف المطلو   يتم تص

ح  -أ  ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر ا كمطلو سار تلك ال يتم قياس   ، و ةأو ا

لفة المطفأة.  -ب    تلك ال تقاس بالت

 ) القياس٢٬٢

لفة المطفأة مثل القروض ورســــوم  ات المالية بالت  بالقيمة العادلة. يتم حســــاب المطلو
ً
ا مبدئيا يل ـــ ات المالية يتم  ل بالقيمة العادلة التموافة المطلو

اليف المعاملة المباشرة. عد خصم ت قة معدل الفائدة الفع  ا ع أساس طر   ال يتم تحديد

ة معدل الفائدة الفعلية. م اليف  العمولة ع مدى ف لفة المطفأة ألداة الدين و تحميل ت قة معدل الفائدة الفع بحساب الت لفائدة الفع عدل اتقوم طر

ــــتلمة وال  و ــــوم والنقاط المدفوعة والمســـ ــــتقبلية المقدرة ( بما  ذلك جميع الرســـ ل المعدل الذي يقوم بالضـــــــبط بتخفيض التدفقات النقدية المســـ شـــــــ

ة أق صـــــــومات) خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو ف اليف المعاملة واألقســـــــاط األخرى أو ا  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع وت
ً
ون ذلجزءا ك ل، عندما ي

ا. ن وغ ن التجار ل عام ع القروض والدائن ش قة  ذه الطر ي. تنطبق  يل المبد ية عند ال ، إ صا القيمة الدف
ً
  مناسبا

ب ع المكشـــــــوف من البنك، وع ـــــــ ن والقروض بما  ذلك ال ن اآلخر ن والدائن ن التجار ات المالية للصـــــــندوق الدائن ــــــمل المطلو مان الما قود الضـــــــشـ

ات المالية ال تقاس بالقيمة  واألدوات المالية المشـتقة. ناء المطلو لفة المطفأة  باست  بالت
ً
ا الحقا ات المالية ال يتم قياس افة المطلو يصـنف الصـندوق 

سارة.  ح أو ا   العادلة من خالل الر

ات المالية ٢٬٣ بعاد المطلو  ) اس

بعاد ـــــــ ات ا يتم اســــ ام آخر من نفس المقرض لمالية المطلو ام ما قائم بال بدال ال ـــــــ اء عمره أو عندما يتم اســـــ ام أو إلغاؤه أو ان عندما يتم اإلعفاء من االل

ام  ــــتعباد لالل ذا التبادل أو التعديل ع أنه اســـــ ري، يتم التعامل مع  ل جو ـــــــ شـ الية  ات ا عديل شـــــــــروط المطلو ـــــــاأل شــــــــروط مختلفة، أو يتم  تم صــ  و

سارة. ح أو ا تم إثبات الفرق  المبالغ المدرجة  الر ديد، و اف باالتزام ا   االع

  مقاصة األدوات المالية   -٣

ـات المـاليـة ن الموجودات المـاليـة والمطلو ــــة ب ــــ  لمقابلة  يتم اجراء مقـاصــــ
ً
نـاك حق ملزم قـانونيـا ون  ، عنـدمـا ي عرض  قـائمـة المركز المـا ـــــــا  والمبلغ الصـــــ

ات  آن واحد.  ة المطلو ســـــو ة ع أســـــاس صـــــاٍف من أجل بيع الموجودات و ســـــو ناك نية لل ون  ا أو ت ف  ون اإللزام القانالمبالغ المع ي يجب أن ال ي و

جب   بأحداث مســتقبلية و
ً
 للتنفيذ  ســـياق العمل اإلعتيادي للصــندوق و حال التخلف عن الســـداد أو اإلعســار أو إفالس الصـــندوق مشــروطا

ً
ون قابال أن ي

   أو الطرف المقابل .

اف باإليرادات -ز   االع

، و المبالغ المعرو  قة معدل العمولة الفع سيتم إثبات الدخل من العموالت ع الموجودات المالية باستخدام طر اب ضة  قائمة الدخل الشامل. يتم اح

ناء الموجودات المالية ال يتم تخفيض سبة ق الدخل من العموالت بتطبيق معدل الفائدة الفع ع القيمة اإلجمالية للموجودات المالية باست ا. بال يم

ا بتطبيق معدل الفائدة  ساب قيم ا يتم اح ا.للموجودات المالية ال تم تخفيض قيم سارة المسموح  عد حسم ا   الفع 

داد، وال تمثل  ية إ القيمة القابلة لالس بوط  قيمة الموجودات المالية، يقوم الصندوق بتخفيض القيمة الدف ناك  ون  لتدفق النقدي اعندما ي

 من معدل الفائدة الفع لألداة.
ً
  المستقب المقدر مخصوما

ام والتقديرات  –ح  امةاألح ية ال اس   ا

عدد من التقديرات  ذه القوائم المالية، قامت اإلدارة  اضاتعند إعداد  ات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف  واالف المتعلقة بقياس الموجودات والمطلو

ذه التقديرات. يجة الفعلية عن    الن

غ  ل دوري، عند وجود أي  ش ام والتقديرات  ذه األح .يتم مراجعة  ذا التغ ا  ة ال حدث خالل تم تطبيق أثره ع الف ام والتقديرات س ذه األح    

ات المالية وقد تم إيضاح ذلك  اإليضاحات المتعلقة باألدوات المالية. بوط الموجودات أو المطلو ذه التقديرات قد تؤدي إ    عض 
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  النقد وما  حكمه .٧

سم  ٣١     سم  ٣١    م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

فظ ن ا تفظ به مع أم   ٢٬٤٩٢٬٥٤٢    ٢٦٠٬٦٤٨    النقد ا

 

ثمارات .٨   االس

  

: م السعودية كما ي و محدد  سوق األس سارة إ القطاع كما  ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر يف االس  ب) يتم تص

  من القيمة السوقية %    القيمة السوقية      القطاع

سم  ٣١         م٢٠١٩د

 ٪١٨٫٩٤  ١٬٣٢٦٬٩١٩     البنوك

ن  ٪٦٫٣٣  ٤٤٣٬٢٥٠     التأم

ية  ٪١٥٫٢٥   ١٬٠٦٨٬٤٣١     الرعاية ال

 ٪٨٫٥٨   ٦٠١٬٣٤٤     لتجزئة

 ٪٦٫٢٨   ٤٣٩٬٩٧١     النقل

 ٪١٠٫٤٠   ٧٢٨٬٣٥٢     التغذية

الكية دمات اإلس  ٪٣٫٠٢   ٢١١٬٨٣٣     ا

 ٪٣٫٩٧   ٢٧٧٬٨٧٩     المرافق العامة

 ٪١٧٫٤٠   ١٬٢١٩٬١٣٩     المواد األساسية

 ٪٩٫٨٢   ٦٨٧٬٩٠٩     الطاقة

     ١٠٠   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧%  

  

   

سم  ٣١  إيضاح   سم  ٣١    م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

          

سارة ح أو ا   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧  أ  األوراق المالية المدرجة

:انت حركت األوراق المالية   )أ     المدرجة كما ي
  

    

          

  -   ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    فتتاالرصيد األ 

يات خالل السنة   ١٦٬٣١٦٬٥١٥   ٥٬٢٧١٬٤٧١    مش

  )١٢٬٨٢٠٬٤٠١(   (٣٬٦٧٠٬٩٤٩)    مبيعات خالل السنة

ح أو  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر بعادات اس اح متحققة من اس أر

سارة    ٤٩٧٬٣٢٥   ٣٤٦٬٠٢٣    ا

اح غ  ثماراتأر   ٢٨١٬٣٠٧   ٧٨٣٬٧٣٦    متحققة من االس

تامي   ٤٬٢٧٤٬٧٤٦  ٧٬٠٠٥٬٠٢٧   الرصيد ا
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ثمارات   (تتمة) االس

  

      القطاع
  القيمة السوقية

  
  من القيمة السوقية %

سم  ٣١         م٢٠١٨د

  %٢٨٫٦٧  ١٬٢٢٥٬٥٠٤      البنوك

ن   %٧٬٦٨   ٣٢٨٬٢٩٣     التأم

  %٧٫٠٣    ٣٠٠٬٣٠٥      المواد األساسية

ية   %١٨٫٨٦    ٨٠٦٬٢٠٨      الرعاية ال

  %٨٫٥٤    ٣٦٤٬٩٥٢      التجزئة

  %٧٫١٨    ٣٠٦٬٨٩٨      النقل  

الكية دمات اإلس   %٢٢٫٠٥    ٩٤٢٬٥٨٦      ا

      ١٠٠    ٤٬٢٧٤٬٧٤٦%  

  

تملة .٩ ات ا امات والمطلو  االل

ر. خ التقر ات محتملة ح تار امات أو مطلو   ال يوجد أي ال

 

عاب االدارة  .١٠   ومصروفات اخرى  أ

ام وشروط   ألح
ً
عاب التالية وفقا   الصندوق:يتقا مدير الصندوق األ

  اكتتابرسوم 

ســـبة اكتتابيقوم مدير الصـــندوق بتحصـــيل رســـوم  ثمر بما ال يتجاوز  ل مســـ ا من إجما  االكتتابمن مبلغ  %٢ من  ة، يتم اقتطاع اليف اإلدار لتغطية الت

صل من إصدار الوحدات.   المبلغ ا

عاب اإلدارة   أ

سبة  ة ب عاب إدار ة. من صا قيمة موجودات الصندوق عن %١٬٧٥يقوم مدير الصندوق بتحصيل أ ر   ل يوم تقييم وتدفع بصورة ش

ف أخرى   مصار

سبة يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم لتغط ف األخرى ب ة %٠٬٥ية المصار ر ل يوم تقييم وتدفع بصورة ش   من صا قيمة موجودات الصندوق عن 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .١١

شاط المعتالوحدات ومدير الصندوق والصناديق األخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق.  سياق حام تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق  اد ال

افة المعامالت مع األ  ام وشروط الصندوق. تتم   ألح
ً
عالقة طراف ذات اليتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا

ا بموجب إتفاقية رسمية.  بأسعار متفق عل

:    المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة كما ي

  

  م٢٠١٩   م٢٠١٩  طبيعة المعاملة  ذات العالقة  األطراف

ثمار الما   شركة الشرق األوسط لالس

  ("مدير الصندوق") 

عاب إدارة   ١١٥٬٨٥٣   ١٢٧٬١٠٢  أ

  ٤٠٬٥٤٩   ٤٤٬٤٨٦  مصروفات أخرى 

  صندوق ميفك للطروحات األولية
  ٨٣٠٬٠٠٠   -  شراء  وحدات

  ٧٩٦٬٧٣٦   -  بيع وحدات
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  (تتمه)مع األطراف ذات العالقةالمعامالت واألرصدة 

سم  ٣١  الرصيد  األطراف ذات العالقة سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

ثمار الما   شركة الشرق األوسط لالس

  ("مدير الصندوق") 

عاب  -ذمم دائنة  أ

 ٩٬٩٦١   ١٠٬٥٥١  إدارة 

 -ذمم دائنة 

  ٣٬٤٨٦   ٣٬٦٩٣  مصروفات أخرى 

  

اطر المالية .١٢  إدارة ا

ايتعرض  اطر المالية وم ــــندوق إ مجموعة متنوعة من ا ــــ ــــعار العمولة  :الصــ ــــ ــــــــوق (بما  ذلك مخاطر أســ ـــــــيولة ومخاطر الســ مخاطر االئتمان ومخاطر الســـ

ـــ إ تقليل أث .ومخاطر العمالت ومخاطر األســـــعار) ســـ بؤ بالســــــوق المالية و ــــندوق ع القدرة ع الت ــامل للصــ اطر الشــــ ركز برنامج إدارة ا اطر إ ر او

تمل ع األداء الما للصـندوق  ى حد ممكن من التأث السـل ا ات المالية للصــندوق محدودة.  وعموما، .أد اطر الناشـئة عن الموجودات والمطلو فإن ا

و مو أدناه. ري كما  عرضه للمخاطر المالية  السنوات السابقة دون أي تأث جو   أدار الصندوق 

  ئتمانمخاطر اال 

ـــــد طرف  االئتمانإن مخاطر  ــ ــــ ـ ــه مما يؤدي إ تكبــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ امـ ـــاء بال ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــة  الوفـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ع أحد األطراف  أداة ماليـ اط اخر خسارةتتمثل   ر مالية، يتعرض الصندوق 

  المملكة بنك مح الصندوق بأمواله المدينة بموجب اتفاقية بيع مؤجلة. يحتفظ  والذمماالئتمان ع أرصـدته لدى البنوك، دخل العموالت المسـتحقة 

س لديه أي مخاطر  عتقد مدير الصندوق أن الصندوق ل التا  ية السعودية، و ة. ائتمانالعر ر   جو

  ترك مخاطر االئتمان

ري من ا ـــنــاعــة، ممــا يؤثر ع قــدرة طرف جو ــــ ـــــــاديــة أو  الصـــــ ـــ ات  العوامــل االقتصــ غ كز مخــاطر االئتمــان عنــد وجود  ــا  الوفــاءت  ألطراف المرتبطــة تجــار

عامالت الصـــندوق االئتمانية ســـبة إ إجما  اًما بال ي  ا االئتما عامل ون  اماته المالية، يقصـــد بذلك األطراف ال ي اطر االئتمانية للصـــندوق  .بال كز ا ت

ية ي والذي يتم حفظه  بنك مح  المملكة العر ـــيد البن اطر  فيما يتعلق بالرصــ ي الذي يتم  الصـــــندوق  الرصـــــ ةاالئتمانيالســـــعودية. تتمثل ا يد البن

يئاحفظه  بنك مح ذو تقييم  . تما   عا

  مخاطر السيولة

ات المالية، وال  اماته المتعلقة بالمطلو ة  توف األموال الالزمة لســـــداد ال ــــندوق قد يواجه صـــــعو ـــيولة  مخاطر أن الصـ و مخاطر الســ ن من الرســـــوم تت

ا من النفقات المســـتحقة.  ة وغ قوم مديراإلدار قوم باإلجراءات الال  و ــيولة ع أســــاس منتظم و  لوفر األمواتزمة ليضــــمن الصــــندوق بمراقبة متطلبات الســ

ر ال يوجد خ التقر ســـــــائر غ متوقعة. إ وقت تار ــه  ضـــــ عر ــــندوق أو  ــــمعة الصـــ ســـ اطرة  ا بدون ا شـــــــو امات عند  ة أي ال افية لمواج ن تبا ال ين كب ب

عرض الصندوق إ مخاطر سيولة. ات قد    الموجودات المالية والمطلو

  

ـــلـــفــــــة  ــــــات الـــمــــــالـــيــــــة بــــــالـــتـــ الـــمـــطـــلـــو

ية لمطفأة:ا   القيمة الدف

ر ٦تحت الطلب أو أقل من  ر ١٢ – ٦  أش   ش

  أك من سنة

عاب إدارة   - - ١٠٬٥٥١ ١٠٬٥٥١  أ

 - - ٣٬٦٩٣ ٣٬٦٩٣  مصروفات أخرى 

سم  ٣١كما    - - ١٤٬٢٤٤ ١٤٬٢٤٤  م ٢٠١٩د

  

ـــلـــفــــــة  ــــــات الـــمــــــالـــيــــــة بــــــالــتـــ الــمـــطـــلــو

ية المطفأة:   القيمة الدف

ر ٦تحت الطلب أو أقل من  ر ١٢ – ٦  أش   ش

  أك من سنة

عاب إدارة   - -  ٩٬٩٦١  ٩٬٩٦١  أ

 - -  ٣٬٤٨٦  ٣٬٤٨٦  مصروفات أخرى 

سم  ٣١كما    - -  ١٣٬٤٤٧  ١٣٬٤٤٧  م٢٠١٨د
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اطر المالية  (تتمة) إدارة ا

  

  مخاطر السوق 

ات  أسعار السوق تتمثل مخاطر السوق  مخاطر تقلب القيمة السوقية أو التدفقات النقدية المستقبلية  ب التغ س   .لألدوات المالية 

اطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار.   شتمل مخاطر السوق ع ثالثة أنواع من ا

  مخاطر سعر العمولة

ات  أســـعار العمولة ع القيمة أو التدفقات النقدية المســـتقبلية لألدوات المالي شـــأ من احتمالية أن تؤثر التغ غ العمولة ع ة. مبلمخاطر ســـعر العمولة ت

ناًء ع ذلك ، ال يتعرض الصندوق ألي مخاطر  التفاقية البيع المؤجل. و
ً
و مبلغ ثابت وفقا   أسعار عمولة.  الموجودات المالية للصندوق 

 مخاطر العملة

ـــــعار صـــــــرف العمالت  يجة للتغ  أســ ية، مخاطر العملة  مخاطر أن قيمة األداة المالية قد تتغ ن ــــندوق  األدواتاألجن ــــتخدمة من قبل الصــــ المالية المســـ

ــــندوق غ  الدائنة والعموالتمدينة تحت اتفاقية بيع مؤجلة والذمم  وذمممثل النقد  البنوك  ــــ ناًء ع ذلك، الصــ ـــــــعودي و ال الســ ــــــب بالر ــــتحقة تحســـ ــــ المسـ

ية.    معرض ألي مخاطر عمالت أجن

  مخاطر األسعار

ات  أســــــــعار الســــــــوق (بخالف تلك يجة للتغ ــــتقبلية من أداة مالية ن ــــــئة عن ا مخاطر األســـــــعار  مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســــ لناشــ

ـــــعار الفا ات ناتجة عن األداة المالية أو من مخاطر أســــ انت تلك التغ ــــواء  ا،ئدة أو مخاطر العمالت) ســـــ ــــــدر أو أي عوامل تؤثر ع جميع األدوات المالية  مصـــ

ست معرضة ألسعار  اطر األسعار. السوق،المماثلة المتداولة  السوق. بما أن قيمة األدوات المالية للصندوق ل   فإن الصندوق ال يتعرض 

ثمارات  أدوات مالية محددة كما إدارة مخاطر األ يتم  د من ترك االســ فظة وا ع ا نو ثمار وذلك ب ام   شــروط و محددســعار من قبل مدير االســ وأح

يئة السوق المالية. ن    الصندوق و أنظمة وقوان

ثمارتلزم اإلجراءات الداخلية مدير  اطر األسعا االس فظة  عرض ا ل يومي.بمراقبة  ش   ر 

ةإذا لم تتوافق مخاطر األســـــعار مع ســـــياســـــات الصـــــندوق  ثمار ـــ ــناديق  االســ ةأو أنظمة الصـــ ثمار ـــ فظة  االســ فيجب ع مدير الصـــــندوق إعادة التوازن إ ا

خ ذلك.   خالل خمس أيام كحد أق من تار

 

ات المالية حسب الفئة    الموجودات والمطلو

ات الماليةتتعلق المبالغ المدرجة     :قائمة المركز الما بالفئات التالية من الموجودات والمطلو

سم  ٣١  إيضاح  الموجودات المالية سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

سارة ح أو ا           :بالقيمة العادلة من خالل الر

ثمارات  ٤٬٢٧٤٬٧٤٥   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ ٨ االس

لفة المطفأة           :بالت

ا النقدية وما  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٦٠٬٦٤٨ ٧  حكم

 ٦٬٧٦٧٬٢٨٨   ٧٬٢٦٥٬٦٧٥    إجما الموجودات المالية 

ات المالية           المطلو

لفة المطفأة: ات المالية بالت          المطلو

عاب إدارة  -ذمم دائنة   ٩٬٩٦١   ١٠٬٥٥١  ١٠و  ٩  أ

 ٣٬٤٨٦   ٣٬٦٩٣ ١٠و  ٩  مصروفات أخرى  -ذمم دائنة 

ات المالية  ١٣٬٤٤٧   ١٤٬٢٤٤    إجما المطلو
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ات .١٣  تحليل االستحقاق للموجودات والمطلو

سم  ٣١كما   ر ١٢خالل  م٢٠١٩د ر ١٢عد   ش   اجما   ش

    

    الموجودات

ثمارات   ٢٦٠٬٦٤٨  ٢٦٠٬٦٤٨ االس

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧  ٧٬٠٠٥٬٠٢٧  حكمه النقد وما

 ٧٬٢٦٥٬٦٧٥  ٧٬٢٦٥٬٦٧٥ إجما الموجودات

    

ات      المطلو

عاب إدارة  -ذمم دائنة   ١٠٬٥٥١  ١٠٬٥٥١  أ

 ٣٬٦٩٣  ٣٬٦٩٣  مصروفات أخرى  -ذمم دائنة 

ات  ١٤٬٢٤٤  ١٤٬٢٤٤ إجما المطلو

  

سم  ٣١كما   ر ١٢خالل  م٢٠١٨د ر ١٢عد   ش   اجما   ش

    

    الموجودات

ثمارات    ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٬٤٩٢٬٥٤٢ االس

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦   ٤٬٢٧٤٬٧٤٦  حكمه النقد وما

  ٦٬٧٦٧٬٢٨٨   ٦٬٧٦٧٬٢٨٨ إجما الموجودات

    

ات      المطلو

عاب إدارة  -ذمم دائنة    ٩٬٩٦١   ٩٬٩٦١  أ

  ٣٬٤٨٦   ٣٬٤٨٦  مصروفات أخرى  -ذمم دائنة 

ات   ١٣٬٤٤٧   ١٣٬٤٤٧ إجما المطلو

 

 لقيمة العادلة لألدوات الماليةا .١٤

ل  تم دفعه لتحو تم استالمه مقابل بيع أصل أو س امالقيمة العادلة  السعر الذي س خ القياس.  ال ن  السوق  تار ن طرف ند  معاملة طبيعية ب س

ات تتم إما ل المطلو اض أن المعاملة لبيع الموجودات أو تحو   :قياس القيمة العادلة ع اف

ات، أو  •    السوق الرئ للموجودات أو المطلو

ات.•  ،  السوق األك فائدة للموجودات أو المطلو    غياب السوق الرئ

ات باســــــــتخدام   للصــــــــندوق. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلو
ً
ـــ أو الســــــــوق األك فائدة متاحا ـــــ ون الســــــــوق الرئ اضــــــــاتيجب أن ي ال  االف

ست سع الموجودات أو س ون  السوق عند  ا المشار ات،خدم م  المطلو عملون وفًقا لمص ة  ل أطراف العملية التجار اض أن    .قتصاديةاالباف

ري أو  ــل جو ـــ ــــ شـــــ م عمليـاتــه  نـاك نيـة أو حـاجــة لتقليص  س  ــة ول ــتمرار ـــــ بع مبـدأ االســـــ ــــنــدوق ي ــــ اض أن الصــــ ف القيمــة العــادلـة ع اف عر لقيــام ايقوم 

ل مسـتمر من تاجر أو سـمسـار أو مج شـ ولة و سـ انت األسـعار متاحة  شـط إذا  ا مدرجة  سـوق  عت األداة المالية ع أ فة  ناعية موعة صبمعاملة م

الة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنظمة ع أساس تجاري. سع أو و   أو خدمة 

   



  صندوق ميفك المرن لألسهم السعودية
  المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
  )السعودي(بالريال 

١٨ 

  (تتمة) دوات الماليةلقيمة العادلة لأل ا

 

رمي لل ســلســل ال ا  البيانات المالية ضــمن ال ا بالقيمة العادلة أو اإلفصــاح ع ات ال يتم قياســ يف جميع الموجودات والمطلو كما  العادلة،يمة قيتم تصــ

: أدناه،و مو  تلفة ع النحو التا ا ا ا ل، وذلك بمستو سبة لقياس القيمة العادلة ك م بال ى مستوى من المدخالت م   بناًء ع أد

  ات مماثلة.-المستوى األول شط لموجودات أو مطلو  أسعار السوق المعلنة (غ المعدلة)  سوق 

 ي ى مستوى  -المستوى الثا ون أد  للرصد بصورة مباشرة أو غ مباشرة.طرق التقييم ال ي
ً
مة لقياس القيمة العادلة قابال ا الم  لمدخال

 مة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث ا الم ى مدخال ون أد  للرصد بصورة مباشرة أو غ مباشرة. غ قابلطرق التقييم ال ت

 ،
ً
ثمارحاليا و  االس م حقوق الملكية المدرجة  افة الموجودات  ثماراالس أس ية ل ندرج  المستوى األول. القيم الدف الوحيد الذي يتم بالقيمة العادلة و

ناك أي أدوات مالية أخرى من المســــتوى ا ا العادلة. لم يكن  ذه القوائم المالية تقارب قيم ر   ات المالية األخرى ال تظ ي أو الثالث ألول أو الثاوالمطلو

الية والسنة السابقة. من الموجودات ات خالل السنة ا   أو المطلو

.
ً
ة جدا سبة كب ات المالية ب ذه القوائم المالية تمثل القيمة العادلة لألصول والمطلو   جميع القيم المعروضة  

  

رمي للقيمة العادلة سلسل ال ن ال   التحول ب

ات القيمة العادلة ا ن مسـتو يف ب ات. ومع ذلك، لم تكن يتم إدراج نتائج إعادة التصـ ا تلك التغي ر ال حدثت خالل ة إعداد التقار اية ف ورة أعاله   لمذ

الية أو أي من السنوات السابقة. ة ا ات القيمة العادلة خالل الف ن مستو يف ب   ناك عمليات إعادة تص

  

خ اخر يوم تقييم .١٥   تار

و  خ اليوم األخ للتقييم  سم  ٣١تار   م.٢٠١٩د

  

 األحداث الالحقة .١٦

وفيد وس التا المستجد ( ور الف شاط االقتصادي  ٢٠٢٠)  بداية عام ١٩تأكد ظ اك قطاع األعمال وال ب  ار س شر  جميع أنحاء العالم، مما  وان

ر ال  ة التقر عد ف عد حدثا  اء  ذا الو عت الصندوق أن   ألن الوضع متقلبوانخفاض مؤشرات أسواق المال  تلك المناطق. 
ً
عديالت. نظرا  يتطلب 

اء ع الصندوق. ذا الو تمل ل عتقد أنه من الممكن عمليا تقدير األثر الما ا ع التطور، فإننا ال   وسر

 اعتماد القوائم المالية .١٧

ذه القوائم ل، ٢٢ـ الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٩ الصندوق المالية من قبل إدارة  تمت الموافقة ع    م.٢٠٢٠ ابر

 


