
A Top Ten Holdings B Fee Details 

i i

ii ii

iii iii

iv

v Amount  % 

vi C Nil 0.00%

vii D 5,653.74             0.12%

viii E -                      0.00%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

F Standard Measure of Risk G Fund & Index Performance (2019)

i  YTD Benchmark Alpha

ii 19.65% 17.27% 2.38%

*the top 10 stock holdings are as at Oct 01, 2019.

The other information are as on Dec 31, 2019.

A Investment fund information

i

ii

iii
iv

v

B   Fund Performance Table

2017 2018 2019
37,254,135 5,958,355 1,291,874
120.6609 117.9387 141.1121
136.8195 133.6915 146.4939
114.8311 103.0894 114.1715
308,751 50,521 9,155
-11.03% -2.26% 19.65%
2.28% 2.39% 2.39%
0.00% 0.00% 0.00%

C   Fund Fees and Expenses

2017 2018 2019
1,151,264 386,521 91,495
328,933 110,435 26,141
2.28% 2.39% 2.39%

135.7163147.8116

0.00%
2.29%

0.00%
2.28%

15.24%-3.91%22.49%Annual Return

Management Fee with VAT

99.1506
732,601 581,958

201620152014

113.4557

Annual Voting No voting has been done

441,6701,092,659524,140
1,545,8443,824,3051,834,490

2.29%2.28%2.84%
Other Expense with VAT
Total Expense Ratio

41.12%
Inception

15.21%
5 Year

4.04%
3 Year

122.4870 117.6941 135.6263
78,928,83286,222,864

20162015

Derayah REIT Fund 4.11%

2.84%
0.00%

Return

1,444,536

NAV High 138.5552

NAV
2014

NAV Low 98.8438

176,936,937
Unit Price

Number of Units

Expense Ratio
Income distribution

19.65%
1 Year

Standard Deviation – Fund 14.19%

 Standard Deviation -Benchmark 12.35%

MEFIC IPO FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 
No Distribution of Dividend 

Statement of Fund Report

The objective of the Fund is to achieve a long-term capital growth investing mainly in the shares of 
listed companies during the first five years of listing and during their Initial Public Offering (IPO) in 

the Kingdom of Saudi Arabia.
Investment Objective

Policy & Procedure
Distribution of Income & Gain Policy

Name of the Fund

Fund Annual Financial Report as of December 31, 2019 is available on Tadawul and 
MEFIC website and available on request to investors at free of charge

Annex 5

Mouwasat Medical Services 7.88%

Raydan Co. old 6.13%

Middle East Paper Company 5.69%
Fund Manager Investment in 
the Fund

Leejam Sports Co 4.74%

Profit Distribution 

AL Hammadi Company For Development 6.05% Dealing Expenses in the Fund

MEFIC IPO Fund Annual Report 2019

Article 71(H)

Name of Stock 
% Holding in 

the stock*
Name % of Total NAV

2.39%

Saudi Ground Services Co

Baazeem Trading Co. 8.69% Total Expenses Ratio 

  2019 -      

Alandalus Property Company 8.25%

AL Maather REIT Fund 9.35% Management Fees with VAT 1.9%

9.13% Other Fees with VAT 0.5%
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MEFIC IPO Fund Annual Report 2019
  2019 -      

D   Fund Manager Information

Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance

E   Custodian Information

Name & Address
Custodian Responsibilites

F   Auditor Information

Name & Address

mefic.com.sa

Auditor Opinion

BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co. P.O. Box 8736, Riyadh 11492, Kingdom of Saudi Arabia

Based on our(BDO Al-Amri) review, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of the Fund as at 31 December 2019, its financial performance and its cash flows for the 

year then ended in accordance with accounting policies disclosed in note 5.

MEFIC Capital, 7758 King Fahed Road Olaya Riyadh 12333

MEFIC Capital is an Authorized Person regulated by CMA with License # 37-060209. MEFIC Capital’s 
investment management business focuses on the management of public-listed funds, private placements, and 
real estate funds. MEFIC offers broad range of investment products to meet the varying investment needs and 
risk profiles of both institutional and retail investors. As at 31-Dec-2019, MEFIC had assets under management 

(AUM) of SAR 1.30m, and MEFIC funds outperformed benchmarks during the period under review.

MEFIC IPO Fund yielded a YTD return of 19.65% as compared to benchmark Index by 17.27%, Alpha of 2.38%.

• Audit fees is changed to 35,000 SAR, mentioned in Article 7 in the T&C, Article 5 in the Information 
Memorandum, and Article 7B in the Summary. 

• General performance information is updated in Article 4 in the Information Memorandum, Article 5A in the 
Summary. 

• Adding MEFIC REIT and removing Local Equity MEFIC Fund from the Fund Board in Article 10 in the 
Information Memorandum.

• Changing Ibrahim Alhedaithy Job title to CEO in Article 10 in the Information Memorandum.
• Adding 2017 Revenues and Profit in Article 12 in the Information Memorandum.

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.
All necessary measures regarding custody and safe keeping of assets for unit holders.

According to the agreement with the custodian, they are not required to provide a statement of opinion on the 
following:

• issued, transferred and redeemed the units in accordance with the provisions of
the Investment Funds Regulations and the fund's Terms and Conditions;

• valued and calculated the price of units in accordance with the provisions of
the Investment Funds Regulations , the fund's Terms and Conditions and the

information memorandum;
• breached any of the investment restrictions, limitations and borrowing powers

applicable to the Investment fund Regulations.

Material Changes

Custodian Opnion

• Audit fees is changed to 30,000 SAR, mentioned in Article 7 in the T&C, Article 5 in the Information 
Memorandum, and Article 6B in the Summary. 
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MEFIC IPO FUND 

Annual Performance Report 

As of 31 Dec 2019 

Fund Board of Directors 

FUND OBJECTIVE  

The fund aims to achieve absolute return on capital growth over the long term, by investing mainly; in 

IPOs & Listed Stocks in the Saudi Arabian Stock Market. 

STOCK MARKET REVIEW – 2019 

Year 2019 proved to be an eventful year for Saudi Arabia where the developments pertaining to 

inclusion of the TASI in the MSCI EM and FTSE EM Indices and the Saudi Aramco IPO kept the investors 

interest alive in the Saudi Stock Market.  These factors helped Saudi stock market to show a decent 

return of 7.19% during 2019.  

In 2019, KSA saw a major surge in foreign inflows as the country’s main index got included into MSCI 

Emerging and FTSE Emerging indexes during the year. The MSCI EM inclusion (2.83% weight) resulted in 

foreign inflows of around SAR 40bn. Similarly, the FTSE EM inclusion (2.86% weight) resulted around SAR 

20bn inflows into the country. Aramco’s inclusion in MSCI EM and FTSE EM Indices with a weight of 

0.16% and 0.47% respectively pushed up TASI’s weight in both the indexes, with additional in inflow of 

SAR 2.4 and SAR 1.4bn, respectively. 

Oil prices closed 2019 with the biggest gain in three years with an increase of 34% to close the year at 

USD 67.77/b for Brent crude. The surge came primarily on the back of hopes of better economic outlook 

as US and China inched closer to a trade deal. 

FUND PERFORMANCE TABLE (Dec-2019) 

Performance 1M 3M YTD 1Y Since Inception 
Fund 3.39% 12.47% 19.55% 19.55% 41.00% 
MEFIC S&P IPO index  8.04% 5.64% 17.27% 17.27% -40.92% 
TASI 6.17% 3.68% 7.19% 7.19% -14.48% 
Fund Performance      

Information Ratio      

Beta       

Alpha   2.29% 2.29% 81.92% 
 

 

  



FUND FINANCIAL STATEMENTS  

The audited financial statements for the fund have been prepared & uploaded on Tadawul Website, 

within the specified time frame, in compliance with the IFR. 

BOARD MEETING DISCUSSION – KEY TAKEAWAYS 

 During the year 2018 MEFIC IPO Fund was the top performance in its peer group with -2.3% 

return.  

 YTD MEFIC IPO Fund return was 15.64%.  

 Since inception Comparing MEFIC IPO Fund to MEFIC S&P IPO Shariah index, the fund had 

outperform the benchmark with a 36.38% return compared to -45.32%. 

 MEFIC IPO Fund breaches were discussed with the Fund Board Members.  

 CMA inspection was discussed along with no observations. 

 Fund Board Members were informed with the last update in T&C, Information Memorandum and 

Summary.   

 It is confirmed to the Fund Board, in accordance with the Article 13 of IFR, that the Fund has no 

conflict of interest. 

APPROVALS 

 Close the IPO fund and merge the units with MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND. 

 



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  تحت التصفية – صندوق ميفك للطروحات األولية

  بواسطةمدار 

ثمار الما   شركة الشرق األوسط لالس

ية  للسنة القوائم المالية  سم ٣١المن   م٢٠١٩د

ر مع سابات  مراج فحص تقر   المستقلا



  تحت التصفية – صندوق ميفك للطروحات األولية

ثمار الما   المدار من قبل شركة الشرق األوسط لالس

ية   رس القوائم المالية للسنة المن سم  ٣١ف   م٩٢٠١د

 
 

  

رس   صفحـة    الف

ر مراج سابات المستقل تقر   ٤-٢  ا

  ٥  الماقائمة المركز 

  ٦  قائمة الدخل الشامل

ا ام الوحدات تقائمة التغ   ٧   صا الموجودات العائدة 

  ٨  قائمة التدفقات النقدية

  ١٨-٩  إيضاحات حول القوائم المالية









  حت التصفيةت – صندوق ميفك للطروحات األولية

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

  قائمة المركز الما 

سم  ٣١كما     م٩٢٠١د

ال السعودي)   (بالر

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦إلى١تعتبر اإليضاحات المرفقة من

٥ 

 

 

سم  ٣١ إيضاح  سم ٣١    م٢٠١٩د  م٢٠١٨ د

        الموجودات

ثمارات ٤٠٬٨٦٩٥٬١   ١٬٧٢٤٬١١٧ ٦ االس  

ا النقدية وما  ٨٢٩٬٧٠٥   ٣٬٦٨٦٬١٠٢ ٧  حكم

 ٥٬٩٧٠٬٥٧٤   ٥٬٤١٠٬٢١٩  إجما الموجودات 

     

ات       المطلو

دة مستحقةم  -   ٤٬١٠٨٬٣٩٩    بالغ وحدات مس

عاب إدارة -ذمم دائنة   ٩٬٠٥٢   ٧٬٣٦٧  ١٠و٨ أ

 ٣٬١٦٨   ٢٬٥٧٩ ١٠و٨  مصروفات أخرى  –ذمم دائنة 

 ١٢٬٢٢٠   ٤٬١١٨٬٣٤٥   ات إجما المطلو 

      

 ٥٬٩٥٨٬٣٥٤   ١٬٢٩١٬٨٧٤  ام الوحدات العائدةصا الموجودات 

٩٬١٥٤  بالعدد)مصدرة (وحدات  ٩٣٨٣.    ٠٥٠٬٥٢ .٧٨٠٥ 

 ١١٧٫٩٣٨١    ١٤١٫١١٢١  للوحدة-صا قيمة الموجودات

امات تملة االل       ٩  ا



  ت التصفيةتح – صندوق ميفك للطروحات األولية

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

  قائمة الدخل الشامل 

ية   سم  ٣١للسنة المالية المن   م٢٠١٩د

ال السعودي)   (بالر

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦إلى١تعتبر اإليضاحات المرفقة من

٦ 

 

  

سم  ٣١ إيضاح  سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

         اإليرادات

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل  بعاد اس اح المتحققة من اس األر

سارة ح أو ا  ٤٨٦٬٥٥٢   ٧١٨٬٠٩١  ٦ الر

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

سارة )٦٢٠٬٣٧٨(   ٧٠٬٧٨٥  ٦  أو ا  

عات   ١٬٠٣٥٬٥٤٧   ١٧٨٬١٧١    الدخل من التوز

سارة)إج  ٩٠١٬٧٢١   ٩٦٧٬٠٤٧    ما الدخل/(ا

         المصروفات

عاب اإلدارة  )٬١١٥٨٦٣(   (٨٧٬١٣٨)  ١٠و٨  أ  

)١٢٨٬٨٤٠(   (٣٠٬٤٩٨)  ١٠و٨  المصروفات األخرى   

اليف المعامالت  )٥٢٬٨٦٤(   (٥٬٦٥٥)    ت  

)٢٨(   -    رسوم مصرفية  

)٥٤٩٬٩٠١(   (١٢٣٬٢٩١)    إجما المصروفات   

        

ح  ٣٥١٬٨٢٠   ٨٤٣٬٧٥٦    لسنة صا الر

 -   -    الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ٣٥١٬٨٢٠   ٨٤٣٬٧٥٦   صا الدخل الشامل لسنة



  تحت التصفية – صندوق ميفك للطروحات األولية

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

ات  صا الموجو  ام الوحداتقائمة التغ   دات العائدة 

ية   سم  ٣١للسنة المالية المن   م٢٠١٩د

ال السعودي)   (بالر

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦إلى١تعتبر اإليضاحات المرفقة من

٧ 

 

 

سم  ٣١  سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

      

 ٣٧٬٢٥٤٬١٣٥  ٥٬٩٥٨٬٣٥٤  يناير ١صا الموجودات  

ح وصا الدخل الشامل لسنة  ٣٥١٬٨٢٠  ٨٤٣٬٧٥٦  الر

ات  معامال       ت الوحداتالتغ

 ٣٬٩٤٨٬٩٧٧  -  متحصالت من إصدار الوحدات

داد الوحدات  )٣٥٬٥٩٦٬٥٧٨(  (٥٬٥١٠٬٢٣٦)  مدفوعات مقابل اس

 )٣١٬٦٤٧٬٦٠١(  (٥٬٥١٠٬٢٣٦) صا التغ  معامالت الوحدات

سم ٣١صا قيمة الموجودات    ٥٬٩٥٨٬٣٥٤  ١٬٢٩١٬٨٧٤  د

  

  

  

سم  ٣١   سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

  عدد  عدد  الوحدات التغ 

  ٣٠٨٬٧٥٠.٧٤٩٦  ٥٠٬٥٢٠.٧٨٠٥  يناير ١وحدات  

  ٣٢٬٧٤٢.٥٨٦٣  -  وحدات مصدرة خالل السنة

دة خالل السنة  (٢٩٠٬٩٧٢.٥٥٥٤)  (٤١٬٣٦٥.٨٤٢٢)  وحدات مس

سم ٣١الوحدات    ٥٠٬٥٢٠.٧٨٠٥   ٩٬١٥٤.٩٣٨٣ د



  تحت التصفية – صندوق ميفك للطروحات األولية

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

  قائمة التدفقات النقدية

ية   سم  ٣١للسنة المالية المن   م٢٠١٩د

ال السعو    دي)(بالر

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦إلى١تعتبر اإليضاحات المرفقة من

٨ 

 

  

 

  إيضاح  
سم  ٣١   م٢٠١٩د

 
سم ٣١   م٢٠١٨ د

شغيلية شطة ال        التدفقات النقدية من األ

ة  شغي للف ح ال  ٣٥١٬٨٢٠  ٨٤٥٬٧٥٦  صا الر

      

ات لـ:        سو

بعدة  ثمارات المس سارة المتحققة لالس ح) / ا  )٤٨٦٬٥٥٢(  (٧١٨٬٠٩١) ٦                                                          (الر

س ثمارات                                                                               ا  ٦٢٠٬٣٧٨  (٧٠٬٧٨٥) ٦ارة غ المتحققة من االس

   ٤٨٥٬٦٤٦  ٥٦٬٨٨٠ 

شغيلية: ات ال ات  الموجودات والمطلو       التغ

ثمارات                                  ٣٩٬٤٢٩٬٦٣٨  ٥٬٠٤٨٬٧٥٢ ٦                                                               متحصالت من بيع اس

ثمارات                                                                                                                 )١٤٬٠٤٦٬٩٧٨(  (٨٤٣٬١٢٤) ٦شراء اس

عاب اإل   )٥٧٬٢٩٠(  (١٬٦٨٥)  دارة المستحقةأ

 )١٥٬٧٨٧(  (٥٨٩)   المصروفات األخرى المستحقة

دةالالوحدات مبلغ    -  ٤٬١٠٨٬٣٩٩   المستحق مس

شطة من الناتجالنقد صا  شغيلية  األ  ٢٥٬٧٩٥٬٢٢٩  ٨٬٣٦٨٬٦٣٣  ال

  

لية  شطة التمو  التدفقات النقدية من األ

 

   

 ٣٬٩٤٨٬٩٧٧  -   متحصالت من اصدار وحدات

داد وحدات  )٣٥٬٥٩٦٬٥٧٨(  (٥٬٥١٠٬٢٣٦)   مدفوعات مقابل اس

لية  شطة التمو  )٣١٬٦٤٧٬٦٠١(  (٥٬٥١٠٬٢٣٦)  صا النقد المستخدم  األ

     

ادة  النقد وما  حكمه  (النقصصا   )٥٬٨٥٢٬٣٧٢(  ٢٬٨٥٦٬٣٩٧   )/ الز

ا    ٦٬٦٨٢٬٠٧٧  ٨٢٩٬٧٠٥  يناير ١النقدية وما  حكم

ا   سم ٣١النقدية وما  حكم  ٨٢٩٬٧٠٥  ٣٬٦٨٦٬١٠٢ ٧  د



  تحت التصفية –صندوق ميفك للطروحات األولية 

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

ية   إيضاحات حول القوائم المالية سم  ٣١للسنة المالية المن   م٢٠١٩د

ال السعودي)   (بالر

٩ 
 

شطته  .١  الصندوق وأ

ثماري صندوق  و("الصندوق")  صندوق تحت التصفية – صندوق ميفك للطروحات األولية ن شركة  اس مفتوح مؤسس ومدار بواسطة اتفاق ب

ثمارالشرق األوسط    ثمري الصندوق ("حام الوحدات").الما ("مدير الصندوق") ومس لالس

م الشر سية  أس ثمار بصورة رئ ق االس ل عن طر و تحقيق عائدات من خالل تنمية رأس المال ع المدى المتوسط إ الطو ت ادف الصندوق 

مس سن ي االكتتابوات األو من اإلدراج ومن خالل العامة خالل ا   ة السعودية.العام األو  أسواق المملكة العر

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

  منفصلة للصندوق. 

شاطه   يئة السوق المالية السعودي ٢٠١٤مايو  ١٥ـ (الموافق ١٤٣٥رجب  ١٦بدأ الصندوق  س الصندوق بخطاب م) تمت الموافقة من  لتأس

خ ٥/٤٤٨٦/٢٠١٤رقم/   م).٢٠١٤مايو  ١٥ـ (الموافق ١٤٣٥رجب  ١٦ بتار

اير  ٢ الصـــــندوق تصـــــفية  وقد قرر م، ٢٠١٩عام  بداية تصـــــفية الصـــــندوق   مدير الصـــــندوق  رغب ناًء ع ذلك تم ٢٠٢٠ف يئة الســـــوق و إخطار 

خه.المالية بخطاب     تار

  

 اللوائح النظامية .٢

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

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

  

اك .٣ داد (يوم ااالش وم التقييم)/ االس  لتعامل و

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

ن بصـــــــورة أســـــــبوعية يوميتم تحديد صـــــــا قيمة مح ــــندوق مرت ما يمثالن يوم  فظة الصـــ ل س ( م ن وا ـــــتقييماالثن ــا قيمة موجودات الصـــ ندوق ). يتم تحديد صــــــ

يع و  ا) ع إجما عدد و ألغراض شـراء و ات الصندوق م عد خصم مطلو ق قسـمة صـا قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق  دات ححدات الصـندوق عن طر

  .التقييمالصندوق القائمة  يوم 

  

 أسس اإلعداد .٤

امأسس  ٤٫١   االل

ـذه    القوائم المـاليـةتم إعـداد 
ً
ر المـاليـة الـدو وفقـا ـــــــعودية والبيانات األخرى ("المعـاي الـدوليـة") ليـة لمعـاي التقـار ية الســـــ المعتمـدة  المملكة العر

يئ ــــادرة عن ال نة الصـــ ــــب ن  الســـــــعودية للمحاســـ يئة") القانوني ثمار("ال يئة الســـــــوق المالي ووفقا لمتطلبات الئحة صـــــــناديق االســـــــ ة  الصـــــــادرة عن 

ام الصندوق  ية السعودية وشروط وأح ذه القوائم الماليةا المملكة العر   .لمتعلقة بإعداد 

ة ٤٫٢ اض االستمرار  أسس القياس واف

لفة ال  لمبدأ الت
ً
ا وفقا .  القوائم المالية للســـنوات الســـابقة تم إعداد اســـ  لمبدأ التصـــفية ا

ً
ذه القوائم المالية وفقا خية، تاتم إعداد  ناءر  باســـت

 لمبدأ ال
ً
ا وفقا ثمارات، حيث يتم قياســــ ناء معلومات االســــ ، باســــت اســــ ا وفقا ألســــاس االســــتحقاق ا ذه القوائم المالية تم إعداد قيمة العادلة. 

  التدفقات النقدية.

ذه  ام وشروط  للصندوق  القوائم الماليةتم إعداد  يئة السوق المالية وأح ثمار الصادرة عن    ندوق.الصووفقا لمتطلبات الئحة صناديق االس

ــــنـــدوق د ــــ  لمتـــداول وغ متـــداول ولكن يتم عرض ال يمتلـــك الصــــ
ً
ر بنود قـــائمـــة المركز المـــا وفقـــا ـــــــغيـــل قـــابلـــة للتحـــديـــد بـــدقـــة ولـــذلـــك ال تظ شـــــ ورة 

ات   عت جميع الموجودات والمطلو ا. و  لدرجة سيول
ً
ات وفقا سم ٣١الموجودات والمطلو   متداولة. ٢٠١٩ د

شاط  ٤٫٣    عملة العرض وال

ذه القوائم ا  ــــة تم يتم عرض  افة المعلومات المالية المعروضــ ــــية للصــــــندوق.  ســ شــــــاط والعرض الرئ عت عملة ال ال الســــــعودي والذي  لمالية بالر

ال سعودي. ا ألقرب ر   تقر

  السنة المالية   ٤٫٤

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



  تحت التصفية –صندوق ميفك للطروحات األولية 

ثمار الما   مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالس

ية   إيضاحات حول القوائم المالية سم  ٣١للسنة المالية المن   م٢٠١٩د

ال السعودي)   (بالر

١٠ 
 

 

امة .٥ ية ال اس   السياسات ا

نة أدناه من قبل الصــــندوق   ية المب اســــ ــياســــات ا اتم اعتماد الســ ــتمر  جميع ال وتم تطبيق ناء ع نحو مســ فصــــاح عنه  اال  مما تســــنوات باســــت

  ذه القوائم المالية:

 النقد وما  حكمه  -أ

ون  فظأو لدى النقد  الصــــندوق والنقد لدى البنوك  من حكمة  النقد ومايت ن ا ثماراتا من وغ أم ــيولة االســــ ة األجل عالية الســ وال  قصـــ

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

ف األخرى   -ب   رسوم إدارة الصندوق والمصار

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

صصات -ج     ا

دث سابق  يجة  ) ن ي أو استدال ام حا (قانو ناك ال ان  صـصـات إذا ما  تمل أن منيتم إثبات ا ارج ل تدفق يؤدي إ ا ذا موارد ل ة  سو

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

اة -د بة الز   الدخل وضر

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

  قيمة الموجودات  صا -ـ

ســـاب صـــا قيمة الموجودات للوحدة  ا  قائمة المركز الما  واإلفصـــاحيتم اح ق قســـمة صـــا موجودات الصـــندوق ع عدد الوحدات ع عن طر

ة. اية الف   المصدرة  

  األدوات المالية -و

تج عنه يتم  ام التعاقدية لألداة. األداة المالية  أي عقد ي   األح
ً
ـــــــندوق طرفا ــبح الصـــــ ـــــ ادة إثبـات األدوات المـالية عندما يصـــــ ــــــل ما ز ــــ ـــــــأةلأصــ شـــــ  م

ات مالية  شأةأو أداة حقوق ملكية ومطلو   أخرى. لم

  

  الموجودات المالية -١

ا.   اف  يف موجوداته المالية عند االع يف ع نموذج أعمال الصـــــندوق إلدارة الموجودات المالية والشـــــروط يحدد الصـــــندوق تصـــــ عتمد التصـــــ و

  التعاقدية للتدفقات النقدية.  

يف ١٫١     ) التص

يف الموجودات المالية  فئات القياس التالية:   يتم تص

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

لفة المطفأة.  -ب   تلك ال تقاس بالت

ســارة أو  قائمة الدخل الشــ ح أو ا ســائر  قائمة الر اســب وا يل الم ــ ا بالقيمة العادلة، يتم  ســبة للموجودات ال يتم قياســ مل اآلخر. ابال

ثمارات  أدوات حقوق الملكية، سـيعتمد ذلك ع ما إذ سـبة لالســ ال ســاب و ي با يل المبد ـ ان إدارة الصــندوق قد أجرت انتخاب  وقت ال ا 

م بالقيمة  ثمارات األس   خالل الدخل الشامل اآلخر.  العادلة منعن اس
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امة  ية ال اس   األدوات المالية (تتمة) –السياسات ا

  ) القياس١٬٢

ــــــل الما بالقيمة العاد ــــندوق األصـــ س الصـــــ ي، يق يل المبد ـــــــ ــ ــــــل الما غ مدرج  بالقيمة العادلة يتم عند ال ــــــافة إ أنه  حال أن األصـــ لة، باإلضـــ

اليف المعامالت المتصـــــلة بالموجودات تم إدراج ت . و
ً
ــــرة اليف المتصـــــلة باقتناء األصـــــل الما مباشـ ــارة والت ســـ ح أو ا ـــه من خالل الر لمالية ا قياســ

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

  

  أدوات الدين  

اص بالصندوق إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية لألصل. يصنف الصندوق  عتمد القياس الالحق ألدوات الدين ع نموذج العمل ا

: لفة المطفأة بناًء ع ما ي   أدوات الدين بالت

ا ضمن نموذ -أ  تفظ  دف جمع التدفقات النقدية التعاقدية، والموجودات ا  ج عمل الصندوق 

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

ــــتحواذ  ــــم أو قســـــــط عند االســ لفة المطفأة من خالل األخذ  االعتبار أي خصـــ ســــــاب الت ل جزءيتم اح شـــــــ اليف ال   والرســـــــوم أو الت
ً
جزأ من ال يت ا

  معدل الفائدة الفعلية. 

  أدوات حقوق الملكية

 
ً
ا الحقا يف ـــ ـــامل اآلخر، فال يمكن إعادة تصــ م  الدخل الشــ ـــ ثمارات األســ ـــ اح وخســـــائر القيمة العادلة الســ اح  إذا قام الصـــــندوق بإختيار عرض أر ألر

ي ــــــ ــــائر القيمة العادلة.  يتم  م  قائمة الدخل الشــــــامل وخســ عات األســــــ اح توز ــــندوق  اآلخر ل أر إيرادات أخرى عندما يتم تحديد أحقية الصـــ

  تلقي المدفوعات. 

ات  ا ــــارة. يجب إثبات التغ ــــ ســــ ح أو ا ـا بالقيمة العادلة من خالل الر ـــ ــــ ثمـارات حقوق الملكيـة ال يتم قيـاســـــ ـــــــ بوط الســـــ قيمة لالتوجـد متطلبـات 

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

 

اف بالموجودات المالية إلغاء) ١٬٣  االع

بعاد ذه المو الموجودات المالية  يقوم الصــــــــندوق باســــــــ قوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  ــــاء ا ل الموجودات عند انقضــــ جودات، أو عند تحو

ـــــــ ــة واســـــ ر و ــافــة مخــاطر ومزايــا الملكيــة ا ــل أو االحتفــاظ ب ـــــــنــدوق بتحو ــا إ طرف آخر. إذا لم يقم الصـــــ ــافــة مخــاطر ومزايــا ملكي مر  تالمــاليــة و

ا  الموجودات المالية والمســؤولية ذات الصــ تفظ  ف بحصــته ا ع ولة،  ا. إذا لة عن المبالغ ال يجب عليه دفالســيطرة ع الموجودات ا ع

ل الم ف بالتمو ع اف بالموجودت المالية كما  ــتمر  االع ـــــ ســـ ولة،  ة ا ر و افة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات ا ـــــــندوق ب ون ر احتفظ الصـــ

 .للعائدات المستلمة

 

بوط قيمة الموجودات المالية١٬٤  (  

ــــندوق  ــــ ـــــــارةيطبق الصــ بوط االئتمان  نموذج خســـ ــــارة  ــــ اف بخســ عت قيمة المتوقع للقياس واالع اطر االئتمان ال  الموجودات المالية والتعرض 

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

ز النقدي) ع العمر المتوقع  ميع أوجه ال الية  سـائر االئتمانية (القيمة ا سـائر االئتمانية المتوقعة  االحتمال المر ل . لا ألصل الما

ناول  ا. ت  للعقد والتدفقات النقدية ال يتوقع الصــــــندوق تلق
ً
ــــتحقة وفقا ن التدفقات النقدية المســ و الفرق ب ز النقدي  ــــائر االئتمانية اوال ســ

 عند موعد اس
ً
امل الحقا ان الصندوق يتوقع استالم الدفعة بال شأ خسارة االئتمان ح إذا  التا ت ا.تالمتوقعة مبلغ وتوقيت الدفعات، و   حقاق

بوط قيمة الموجودات المالية إما كخســــائر ائتمانية متوقعة لمدة  ر أو كخســــائر ائتمانية متوقعة ل ١٢يتم قياس  ناك شــــ ان  ألبد، بناًء ع ما إذا 

ي. اف المبد عد االع مية  مخاطر االئتمان  ادة ذات أ   ز

ــــائر االئتمان المتوقعة خالل  ر" ١٢"خسـ ون ممكنة  غضـــــون  تمثل شـــــ ــية ال ت اضـــ خ  ١٢خســـــائر االئتمان الناتجة عن األحداث االف ر من تار شــــــ

ـ لألصل اإلبالغ. "خسـائر االئتمان المتوقعة ع مد ا تملة ع مدى العمر االف اضـية ا سـائر الناتجة عن جميع األحداث االف ى العمر" تلك ا

.   الما

ـــ الدو   اســـ قة العملية  المعيار ا ــــندوق الطر ــــتخدم الصــ ـــــفوفة تقدير  لقياس ٩ســ ن وذلك باســــــتخدام مصـ خســــــارة االئتمان المتوقعة للمدين

ســـتخدم الصـــ ن،  عديل أعمار المدين ــنة الســــابقة، يتم  ســـارة الفعلية للسـ ســـبة ا ســــارة المتوقعة بناًء ع  ســـبة ا ته الســـابقة لتحديد  ندوق خ

ادة  ايد حسب تقادم عمر الديون لز سارة ت سبة ا الية،  ا لتعكس الظروف ا خية بالمعدل ا ا.عدم تحصي احتماليةالبيانات التار   ل
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ام ية ال اس   األدوات المالية (تتمة) –ة السياسات ا

  

ات المالية  -٢   المطلو

اته المالي اعند ة يصنف الصندوق مطلو اف األو    .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

ات المال  بالقيمة افة المطلو
ً
ا مبدئيا يل ـ ل بالقيمة ية يتم  لفة المطفأة مثل القروض ورسـوم التمو ات المالية بالت العادلة. يتم حسـاب المطلو

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

ة معــدل الفــائــدة الفعليــة. م ــاليف  العمولــة ع مــدى ف لفــة المطفــأة ألداة الــدين و تحميــل ت ـــــــاب الت قــة معــدل الفــائــدة الفع بحســـــ دل عــتقوم طر

ــــتقبلية المقدرة ( بما  ذلك جميع ا ــــ ـــــبط بتخفيض التدفقات النقدية المســـ ــــ و المعدل الذي يقوم بالضــ ــــوم والنقاط الالفائدة الفع  ــــ مدفوعة لرســـ

 
ً
ل جزءا ش صومات) خالل العمر المتوقع ألداة الدين  والمستلمة وال  اليف المعاملة واألقساط األخرى أو ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع وت

ذه الطر  ي. تنطبق  يل المبد ـــــــ ــ ية عند ال ـــــــا القيمة الدف ، إ صــ
ً
ــبا ــــ ون ذلك مناســـ ة أقل، عندما ي ل عام ع القروض والداأو ف ـــــــ شــ ن قة  ئن

ا. ن وغ   التجار

ب ع المكشــــوف من البنك،  ــــ ن والقروض بما  ذلك ال ن اآلخر ن والدائن ن التجار ات المالية للصــــندوق الدائن عقود الضــــمان و شــــمل المطلو

افة ا الما واألدوات المالية المشتقة. ات المالية ال يتيصنف الصندوق  ا لمطلو ات ام قياس ناء المطلو لفة المطفأة  باست  بالت
ً
لمالية ال الحقا

سارة.  ح أو ا   تقاس بالقيمة العادلة من خالل الر

  

ات المالية ٢٬٣ بعاد المطلو  ) اس

بعـاد ـــــــ ـات المـالية  يتم اســـــ امعندما يتم اإلعفاء من المطلو بدال ال االل ـــــــ اء عمره أو عندما يتم اســـــ ام آخر منأو إلغاؤه أو ان نفس  ام ما قائم بال

ذا التبادل أو التعديل ع أنه استعباد لال ري، يتم التعامل مع  ل جو ش الية  ات ا عديل شروط المطلو شـروط مختلفة، أو يتم  ام المقرض  ل

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

  

  مقاصة األدوات المالية   -٣

ـات المـاليـة ن الموجودات المـاليـة والمطلو ــــة ب ــــ   يتم اجراء مقـاصــــ
ً
ناك حق ملزم قانونيا ون  ، عندما ي عرض  قـائمـة المركز الما ـــــــا  والمبلغ الصـــــ

ة ع أســــاس صــــاٍف من أجل بيع الموجودات و ســـو ناك نية لل ون  ا أو ت ف  ات  آن واحد. لمقابلة المبالغ المع ة المطلو ون يجب أســــو ن ال ي

  اإللزام
ً
ون قابال جب أن ي ــــتقبلية و  بأحداث مســـــ

ً
ــــروطا ي مشــــ ـــــــياق العمل  القانو ـــــداد أو اإلعتياديللتنفيذ  سـ ـــــــندوق و حال التخلف عن الســــ  للصــ

   اإلعسار أو إفالس الصندوق أو الطرف المقابل .

  

اف باإليرادات -ز   االع

، و المبالغ المعروضة  قائمة الدخل الشامل. يتم لعموالت ع الموجودات المالية بامن ا يتم إثبات الدخل قة معدل العمولة الفع ستخدام طر

ناء الموجودات المالية ال يت ساب الدخل من العموالت بتطبيق معدل الفائدة الفع ع القيمة اإلجمالية للموجودات المالية باست تخفيض  ماح

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

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

 من معدل الفائدة الفع لألداة.
ً
  النقدي المستقب المقدر مخصوما

   



  تحت التصفية –صندوق ميفك للطروحات األولية 
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ال السعودي)   (بالر

١٣ 
 

امة (تتمة) ية ال اس   السياسات ا

امة –ح  ية ال اس ام والتقديرات ا   األح

عدد من التقديرات  ذه القوائم المالية، قامت اإلدارة  اضاتعند إعداد  ات واإليرا واالف ات. دات والمصروفالمتعلقة بقياس الموجودات والمطلو

ذه التقديرات. يجة الفعلية عن    وقد تختلف الن

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

.   التغ

بوط الموجودات أو المطل ذه التقديرات قد تؤدي إ  ات المالية وقد تم إيضاح ذلك  اإليضاحات المتعلقة باألدوات المالية.عض    و

ثمارات .٦  االس

  

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

  من القيمة السوقية %    القيمة السوقية    القطاع

  

 ٪١٠  ١٧٤٬٥٧٤                                                                                                             المواد األساسية

ية  ٪١٥  ٢٥٦٬٣٣٠    الرعاية ال

 ٪٢٢   ٣٧٥٬٢٥٠    تجزئة السلع الكمالية 

ة المتداولة  %٢٤   ٤٢٣٬٣٠٩    الصناديق العقار

 ٪٢٠   ٣٤٤٬٢٩٦    النقل

الكية دمات اإلس  ٪٩   ١٥٠٬٣٥٨    ا

    ١٠٠   ١٬٧٢٤٬١١٧٪ 

  

  من القيمة السوقية %  القيمة السوقية  

  %١٠  ٥٣٨٬٣٨١    المواد األساسية 

ية   %١٨   ٩٤٢٬٠٠٠    الرعاية ال

  %١٠    ٥٢٤٬٥٢٨    تجزئة السلع الكمالية 

ة المتداولة   %٢٨    ١٬٣٧٢٬٣٧٣    الصناديق العقار

  %٩    ٤٧٩٬٩٠٨    النقل

الكية دمات اإلس   %٢٢    ١٬١٤٥٬٣٥٠    ا

لة األجل   %٣    ١٣٨٬٣٢٩    السلع طو

    ١٠٠    ٥٬١٤٠٬٨٦٩%  

سم  ٣١  إيضاح   سم  ٣١    م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

سارة ح أو ا       الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر

  ٥٬١٤٠٬٨٦٩    ١٬٧٢٤٬١١٧  أ  األوراق المالية المدرجة

:حركة األوراق المالية ال  )أ  مدرجة خالل السنة كما ي

  ٣٠٬٦٥٧٬٣٥٥  ٥٬١٤٠٬٨٦٩    افتتارصيد 

يات خالل السنة   ١٤٬٠٤٦٬٩٧٨   ٨٤٣٬١٢٤    مش

  )٣٩٬٤٢٩٬٦٣٨(   (٥٬٠٤٨٬٧٥٢)    مبيعات خالل السنة

ثمارات بعادات االس اح/(خسائر) متحققة من اس   ٤٨٦٬٥٥٢   ٧١٨٬٠٩١    أر

ثمارات اح غ متحققة من االس   )٦٢٠٬٣٧٨(   ٧٠٬٧٨٥    أر

تامي   ٥٬١٤٠٬٨٦٩   ١٬٧٢٤٬١١٧   الرصيد ا



  تحت التصفية –صندوق ميفك للطروحات األولية 
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١٤ 
 

  

 احكم وما يةالنقد .٧

سم  ٣١   سم  ٣١   م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

فظ ن ا تفظ به مع أم   ٨٢٩٬٧٠٥  ٣٬٦٨٦٬١٠٢ النقد ا

  ٨٢٩٬٧٠٥   ٣٬٦٨٦٬١٠٢  

  

عاب   .٨   خرى اإلدارة ومصروفات أأ

ام وشروط عاب التالية و يتقا مدير الصندوق األ  ألح
ً
  الصندوق:فقا

  إكتابرسوم 

ثمر  اكتتابيقوم مدير الصـــندوق بتحصـــيل رســـوم  ل مســـ ســـبةمن  ا لتغطية الت االكتتابمن مبلغ  %١٬٥ بما ال يتجاوز  ة، يتم اقتطاع اليف اإلدار

صل من إصدار الوحدات.من إ   جما المبلغ ا

عاب اإلدارة   أ

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

ف أخرى   مصار

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

ة ر  ش

تملة   .٩ ات ا  المطلو

ا ر.ال توجد مطلو خ صدور التقر   ت محتملة ح تار

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .١٠

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

افة المعامالت مع المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األطر  ام وشروط الصندوق. تتم   ألح
ً
اف ذات العالقة وفقا

ا بموجب إتفاقية رسمية.   األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عل

 : ة كما ي   تفاصيل المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة خالل الف

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   طبيعة المعاملة  األطراف ذات العالقة 

ثمار الماشركة الشرق ا   ألوسط لالس

  ("مدير الصندوق") 

عاب إدارة  ٣٦٨٬١١٥  ٨٧٬١٣٨   أ

  ١٢٨٬٨٤٠  ٣٠٬٤٩٨    مصروفات أخرى 

لية (صندوق آخر تحت إدارة مدير  م ا صندوق ميفك لألس

  الصندوق)

  ٤٧٠٬٠٠٠  -    شراء  وحدات

  ٤٣٨٬٢١٥  -    بيع وحدات

لية (صندوق آخر  م ا تحت صندوق ميفك المرن لألس

  إدارة مدير الصندوق)

  ٨٣٠٬٠٠٠  -    شراء  وحدات

  ٧٩٦٬٧٣٦  -    بيع وحدات

  

ة: عن المعامالتنتج  ورة أعاله إ األرصدة التالية المستحقة للطرف ذو العالقة خالل الف   المذ

سم  ٣١    طبيعة الرصيد  األطراف ذات العالقة سم  ٣١    م٢٠١٩د   م٢٠١٨د

ثمار الما ("مدير شركة الشرق األوسط لإلس

  الصندوق")

عاب اإلدارة   ٩٬٠٥٢   ٧٬٣٦٧    أ

  ٣٬١٦٨   ٢٬٥٧٩    المصروفات األخرى 
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١٥ 
 

اطر المالية .١١  إدارة ا

ا اطر المالية وم ــــندوق إ مجموعة متنوعة من ا ــــ ـــــــعار  :يتعرض الصــ ــــــــوق (بما  ذلك مخاطر أســـ ـــــــيولة ومخاطر الســ مخاطر االئتمان ومخاطر الســـ

ســـ إ تقليل  .العمالت ومخاطر األســـعار) العمولة ومخاطر بؤ بالســـوق المالية و اطر الشـــامل للصـــندوق ع القدرة ع الت ركز برنامج إدارة ا و

ــــندوق  تمل ع األداء الما للصــــ ــــــل ا ى حد ممكن من التأث الســ اطر إ أد ات  وعموما، .أثر ا ــــــئة عن الموجودات والمطلو اطر الناشـــ فإن ا

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

  مخاطر االئتمان

ــــــد طرف  االئتمانإن مخاطر  ــــ ــــ ــه مما يؤدي إ تكبـ ـــــ ــــ امــــ ـــــــاء بال ــــ ــة  الوفــــ ـــــ ــــ ـــ ع أحد األطراف  أداة ماليـ ندوق ، يتعرض الصمالية اخر خسارةتتمثل  

بنك  المدينة بموجب اتفاقية بيع مؤجلة. يحتفظ الصـــندوق بأمواله  والذمماطر االئتمان ع أرصـــدته لدى البنوك، دخل العموالت المســـتحقة 

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

   مخاطر االئتمانترك

ري من األطراف المرتبطة تجا ــــناعة، مما يؤثر ع قدرة طرف جو ــــ ــــادية أو  الصــــ ــــ ات  العوامـل االقتصــــ غ كز مخـاطر االئتمـان عنـد وجود  ا  ر ت

عامالت ا ــــــبة إ إجما  ــــ ســ اًما بال ي  ا االئتما عامل ون  ـــــــد بـذلـك األطراف ال ي امـاتـه المـاليـة، يقصـــــ ـــــــندوق االئتمانيةالوفـاء بـال اطر  .لصـــــ كز ا ت

ي والذي يتم حفظه  بنك مح  اطر االئتمانية للصــندوق فيما يتعلق بالرصــيد البن ية الســعودية. تتمثل ا  الصــندوق  ةالئتمانيا المملكة العر

ي الذي يتم حفظه  بنك مح ذو تقييم  يئا الرصيد البن . تما   عا

  مخاطر السيولة

ون مخاطر  ات المالية، وال تت اماته المتعلقة بالمطلو ة  توف األموال الالزمة لســـــداد ال ـــيولة  مخاطر أن الصـــــندوق قد يواجه صـــــعو ن مالســ

ــــتحقة.  ــــ ا من النفقات المســ ة وغ ــــوم اإلدار ــــ قوم مديرالرسـ قوم باإلجراءات الالزمة  و ـــــــاس منتظم و ــيولة ع أســـ ـــــ ـــــــندوق بمراقبة متطلبات الســـ الصـــ

ــــمن ل ســـــــائر غ متوقعة. لتوفر األموايضــ ــه  ضـــــ عر ــــندوق أو  ــــمعة الصـــ ســـ اطرة  ا بدون ا شـــــــو امات عند  ة أي ال افية لمواج خ  إ وقت ال تار

ر عرض الصندوق إ مخاطر سيولة. التقر ات قد  ن الموجودات المالية والمطلو   ال يوجد تباين كب ب

  

لفة  ات المالية بالت المطلو

ية :المطفأة   القيمة الدف

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

  أك من سنة

دةمبلغ   - - ٤٬١٠٨٬٣٩٩ ٤٬١٠٨٬٣٩٩ المستحق الوحدات المس

عاب إدارة   - - ٧٬٣٦٧ ٧٬٣٦٧  أ

 - - ٢٬٥٧٩ ٢٬٥٧٩  مصروفات أخرى 

سم  ٣١كما       ٤٬١١٨٬٣٤٥ ٤٬١١٨٬٣٤٥  م٢٠١٩د

  

لف ات المالية بالت ة المطلو

ية المطفأة:   القيمة الدف

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

  أك من سنة

عاب إدارة   - -  ٩٬٠٥٢  ٩٬٠٥٢  أ

 - -  ٣٬١٦٨  ٣٬١٦٨  مصروفات أخرى 

سم  ٣١كما    - -  ١٢٬٢٢٠  ١٢٬٢٢٠  م٢٠١٨د

  

  مخاطر السوق 

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

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

  مخاطر سعر العمولة:

ــــــعار العمولة ع القيمة أ ات  أســــ ــــأ من احتمالية أن تؤثر التغ ــــ شــ ـــــــعر العمولة ت ــــتقبلية لألدوات المالية. مبلغ مخاطر ســـ ــــ و التدفقات النقدية المســ

ـــــــندوق ألي مخاطر أ ـــ ناًء ع ذلك ، ال يتعرض الصــ  التفـاقيـة البيع المؤجل. و
ً
و مبلغ ثـابـت وفقـا ـــــــنـدوق  ـــــــالعمولـة ع الموجودات المـاليـة للصـــــ عار ســـــ

  عمولة. 
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اطر المالية (تتمة)   إدارة ا

  

 مخاطر العملة:

ـــــــرف العمالت مخـاطر العملـة  مخـاطر أ ــــعار صـــــ ــــ يجة للتغ  أســــ ية، ن قيمـة األداة المالية قد تتغ ن ـــــــتخدمة من قبل األدواتاألجن  المالية المســـــ

ناًء ع ذلك الدائنة والعموالتمدينة تحت اتفاقية بيع مؤجلة والذمم  وذممالصـندوق مثل النقد  البنوك  ال الســعودي و ، المسـتحقة تحسـب بالر

ية.  ألي مخاطر الصندوق غ معرض   عمالت أجن

  مخاطر األسعار:

ات  أسـعار السوق (بخالف تلك يجة للتغ لناشئة ا مخاطر األسـعار  مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسـتقبلية من أداة مالية ن

ات نـاتجـة عن  ـانـت تلـك التغ ــــواء  ــــ ـــــــعـار الفـائـدة أو مخـاطر العمالت) ســــ ا،مالية أو من لا األداةعن مخـاطر أســـــ ــــــدر ــــ أو أي عوامل تؤثر ع جميع  مصــ

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

  األسعار.

فظة يتم إدارة مخاطر األ  ع ا نو ثمار وذلك ب د من ترك سعار من قبل مدير االس ثماراتوا  شروط  و محدد أدوات مالية محددة كما  االس

يئة السوق المالية. ن  ام الصندوق و أنظمة وقوان   وأح

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

ــــندوق إذا لم تتوافق  ــياســـــات الصــ ةاال مخاطر األســـــعار مع ســــ ثمار ــناديق  ســـــ ةأو أنظمة الصــــ ثمار فيجب ع مدير الصــــــندوق إعادة التوازن إ  االســـــ

خ ذلك. فظة خالل خمس أيام كحد أق من تار   ا

ات المالية حسب الفئة    الموجودات والمطلو

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

سم  ٣١  إيضاح  الموجودات المالية سم  ٣١    ٢٠١٩د   ٢٠١٨د

سارة ح أو ا           :بالقيمة العادلة من خالل الر

ثمارات  ٥٬١٤٠٬٨٦٩  ١٬٧٢٤٬١١٧ ٦ االس

لفة المطفأة         :بالت

ا النقدية وما  ٨٢٩٬٧٠٥  ٣٬٦٨٦٬١٠٢ ٧  حكم

 ٥٬٩٧٠٬٥٧٤   ٥٬٤١٠٬٢١٩    إجما الموجودات المالية 

ات المالية          المطلو

لفة المطفأة: ات المالية بالت          المطلو

دةمبلغ   -  ٤٬١٠٨٬٣٩٩  ١٠و  ٨  المستحق الوحدات المس

عاب إدارة -ذمم دائنة   ٩٬٠٥٢  ٧٬٣٦٧ ١٠و  ٨ أ

 ٣٬١٦٨  ٢٬٥٧٩    مصروفات أخرى  –ذمم دائنة 

ات المالية  ١٢٬٢٢٠  ٤٬١١٨٬٣٤٥    إجما المطلو
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اتتحليل ا .١٢   الستحقاق للموجودات والمطلو

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

    الموجودات

ثمارات   ١٬٧٢٤٬١١٧ - ١٬٧٢٤٬١١٧ االس

 ٣٬٦٨٦٬١٠٢ - ٣٬٦٨٦٬١٠٢  حكمه النقد وما

 ٥٬٤١٠٬٢١٩ - ٥٬٤١٠٬٢١٩ إجما الموجودات

    

ات      المطلو

دللوحدات امبلغ ا  ٤٬١٠٨٬٣٩٩ - ٤٬١٠٨٬٣٩٩  المستحقة مس

عاب إدارة -ذمم دائنة   ٧٬٣٦٧ - ٧٬٣٦٧  أ

 ٢٬٥٧٩  ٢٬٥٧٩ مصروفات أخرى  -ذمم دائنة 

ات  ٤٬١١٨٬٣٤٥ - ٤٬١١٨٬٣٤٥ إجما المطلو

 

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

    

    الموجودات

ثمارات   ٥٬١٤٠,٨٦٩ - ٥٬١٤٠٬٨٦٩ االس

 ٨٢٩٬٧٠٥ - ٨٢٩٬٧٠٥  حكمه النقد وما

 ٥٬٩٧٠٬٥٧٤ - ٥٬٩٧٠٬٥٧٤ إجما الموجودات

    

ات      المطلو

عاب إدارة -ذمم دائنة   ٩٬٠٥٢ - ٩٬٠٥٢  أ

 ٣٬١٦٨ - ٣٬١٦٨  مصروفات أخرى  -ذمم دائنة 

ات  ١٢٬٢٢٠ - ١٢٬٢٢٠ إجما المطلو

 

 لقيمة العادلة لألدوات الماليةا .١٣

تم استالمهقيمة الا ل  لعادلة  السعر الذي س تم دفعه لتحو اممقابل بيع أصل أو س خ ال ن  السوق  تار ن طرف القياس.   معاملة طبيعية ب

اض أن المعاملة لبيع  ند قياس القيمة العادلة ع اف ل  الموجوداتس اتأو تحو   :تتم إما المطلو

اتالمأو  للموجودات السوق الرئ   •   ، أوطلو

اتأو  للموجودات،  السوق األك فائدة  غياب السوق الرئ•    .المطلو

 للصـــندوق. يتم قياس القيمة العادلة 
ً
ـــ أو الســـوق األك فائدة متاحا ون الســـوق الرئ اتأو  للموجوداتيجب أن ي اضـــاتاال باســـتخدام  المطلو  ف

سع ون  السوق عند  ا المشار ستخدم ات،الموجودات أو  ال س م  المطلو عملون وفًقا لمص ل أطراف العملية  اض أن    .القتصاديةاباف

ري أو  ل جو ـــــــ شـــــ م عملياته  ناك نية أو حاجة لتقليص  س  ة ول ــتمرار ـــــ بع مبدأ االســـــ ـــــــندوق ي اض أن الصـــــ ف القيمـة العـادلـة ع اف عر يقوم 

فة انت األ عت األداة المالية ع القيام بمعاملة م شط إذا  ا مدرجة  سوق  ل مستمر أ ش ولة و س   .سعار متاحة 

ـــ ات ال يتم قياســــ يف جميع الموجودات والمطلو رمي للقيمة  بالقيمة العادلة ايتم تصـــــــ ـــــل ال ســـــــلســ ا  البيانات المالية ضـــــــمن ال ــــاح ع أو اإلفصـــ

ــــ  العادلة، و مو ى مســــتوى  أدناه،كما  ل، وذلك  تمن المدخال بناًء ع أد ســــبة لقياس القيمة العادلة ك م بال ام ا تلفة ع بمســــتو  النحو ا

:   التا

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

 ي ى مستوى طرق التقييم ال  -المستوى الثا ون أد مة لقياس القيمة العادلةل ي ا الم  للرصد بصورة مباشرة أو غ مباشرة مدخال
ً
  .قابال
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 لقيمة العادلة لألدوات المالية(تتمه)ا

 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  االســـــ م حقوق الملكية المدرجة  ثمارا أســــــ ــــتوى األول  الســــــ ندرج  المســ افة . القيم الدفالوحيد الذي يتم بالقيمة العادلة و ية ل

نــاك أي أدوات مـاليـة أخرى من ـا العـادلـة. لم يكن  ـذه القوائم المـاليـة تقــارب قيم ر   ـات المـاليـة األخرى ال تظ ــــتوى ال الموجودات والمطلو ــــ مســــ

ي أو الثالث من الموجو  الية والسنة السابقة.األول أو الثا ات خالل السنة ا   دات أو المطلو

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

ات الثالثة للقيمة العادلة ن المستو يف ب   اعادة التص

ـات القي ــــتو ــــ ن مســــ يف ب ـــــــ ات. ومع يتم إدراج نتـائج إعـادة التصـــــ ا تلك التغي ر ال حـدثـت خالل ة إعـداد التقـار ـايـة ف ورة أعاله   مـة العـادلـة المـذ

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

 

خ تقييم .١٤  اخر تار

خ تقييم لصا موجودات الصندوق ل ان  يوم آخر تار ة  سم  ٣١لف  م.٢٠١٩د

 األحداث الالحقة   .١٥

ور  وفيدتأكد ظ ــــتجد ( وس التا المســــ ــــر  جميع أنحاء  ٢٠٢٠)  بداية عام ١٩الف شــــ ب   العالم،وان ـــــــ ســ اك قطاعمما  ــــــاط  األعمال ار شـــ وال

ذا اتلك   المال أســواقاالقتصــادي وانخفاض مؤشــرات  عت الصــندوق أن  اء المناطق.  عديالت احدثعد لو ر ال يتطلب  ة التقر  ألن  .عد ف
ً
نظرا

ع  عتقد أنه من الممكن عمليافإن التطور،الوضع متقلب وسر اء ع الصندوق. نا ال  ذا الو تمل ل  تقدير األثر الما ا

 

 اعتماد القوائم المالية  .١٦

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




