
A Top Ten Holdings B Fee Details 

i i

ii ii

iii iii

iv

v Amount  % 

vi C Nil 0.00%

vii D 22,495.46     0.38%

viii E Nil 0.00%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

F Standard Measure of Risk G Fund & Index Performance (2020)

i  YTD Benchmark Alpha

ii 13.50% 11.75% 1.76%

*the top 10 stock holdings are as at October 01, 2020

The other information are based on December 31, 2020.

i

ii

iii
iv

v

B   Fund Performance Table

C   Fund Fees and Expenses

Other Expense with VAT
Total Expense Ratio

D   Fund Manager Information

The MediterraneanGulf InsuranceRe 4.89%

Annual Voting

135.8615
116.5626

16.16%

Annex 5

38,131

0.00%

2019

2.40%2.40%

16.78%
2.40%

Name of the Fund

Profit Distribution 

MEFIC Saudi Freestyle Equity FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 
No Distribution of Dividend 

2019
7,251,431
135.6508

 Standard Deviation -Benchmark 26.87%

Fund Manager Investment in 
the Fund

MEFIC Freestyle Saudi Equity Fund is an open-ended investment fund which aims to achieve capital growth over 
the long term through investing primarily in stocks of Shariah compliant companies that are listed on the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) and Parallel market (Nomu).

Investment Objective

Policy & Procedure
Distribution of Income & Gain Policy

Annual Return (YTD)

Management Fee with VAT

The fund board approved that the fund targets Governments and private 
employee by offering MEFIC products with a discount on Management fees.

Income distribution
Expense Ratio

121,646

Cases of waiving or reduecing 
expensines

Dealing Expenses in the Fund

4.81%

2.40%

Number of Units

Fund Annual Financial Report as of December 31, 2020 is available on Tadawul and MEFIC website 
and available on request to investors at free of charge.

NAV

NAV per unit Low

Return

Unit Price

Statement of Fund Report

NAV per unit High

20.60%

53,457

Standard Deviation – Fund

57,834
99.9103

Bupa Arabia for Cooperative Insurance

Southern Province Cement Co 5.18%

City Cement Co 5.13%

Seera Group Holding 4.90%

Al Moammar Information Systems Co. 4.96%

1 Year
13.50%

3 Year
53.97%

5 Year
NA

Inception
53.97%

2018
6,753,842
116.7793
119.3039

MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund Annual Report ‐ 2020
2020 -       

Article 71(H)

Name of Stock % Holding in the stock* Name % of Total NAV

Al RAJHI BANK 5.49%

2.5%

Sulaiman Al Habib Medical Services Group

Total Expenses Ratio 

The National Shipping Co of Saudi Arabia

Mouwasat Medical Services 7.05%

10.73% Management Fees with VAT 2.0%

9.54% Other Fees with VAT 0.6%

2018
133,458

2.53%

2020
8,489,164
153.9666
154.2156
103.6977
55,136
13.50%
2.53%
0.00%

34,756

No voting has been done

2020
116,327
33,236

0.00%
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Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance

 Changes in the T&C
Material Changes

E   Custodian Information

Name & Address
Custodian Responsibilites

Custodian Opnion

F   Auditor Information

Name & Address

Auditor Opinion

mefic.com.sa

There is no other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund’s activities during the period. 
MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund is not invests substantially in other investment funds.
There is no special commission received by the fund manager during the period.

There was a wrong evaluation or pricing of the units of MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund as a result of the failure to record the amounts of dividends due against 
the reduced shares from the City Cement Company on 01-11-2020 and we republish the correct price on 02-11-2020, the resultant effect of that is the increase in 
the unit price from (141.6112) to (142.6042) Saudi riyals.
There is no impact to the fund unit holders as there were no transactions on the fund units during the period.

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

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.

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.

None

The financial statements have been prepared and audited in accordance with
SOCPA standards, the Investment Funds Regulations ,the fund's terms and
conditions and the information memorandum, the financial statements give a true and fair view of the net income and the net 
gains or losses of the investment fund’s assets in that accounting period; and the financial statements give a true and fair view 
of the financial position of the investment fund at the end of the period.

MEFIC Capital, 7758 King Fahed Road Olaya Riyadh 12333
MEFIC Capital is an Authorized and regulated by CMA with License # 37-06029

Response to the COVID-19 pandemic was unprecedented as the record high monetary and fiscal stimulus were announced across the 
globe to counter the effects of the pandemic.

During 2020, the fund was mainly invested in banking, materials, and insurance sector, which showed superior performance and as a 
consequences of that the fund outperformed the benchmark.  

None
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MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND 

Annual Performance Report 

As of 31 Dec 2020 

Fund Board of Directors 

FUND OBJECTIVE  

The fund aims to achieve capital appreciation on the long term through investing in Shariah compliant 

listed companies in Saudi equity market. 

STOCK MARKET REVIEW – 2H 2020 

 By the end of 2nd Half 2020 Tadawul All Share Index (TASI) closed at 8,689.53 points, increased 

by 300.30 points 3.6% over the same period of the previous year. Highest close level for the 

index during the period was 8,760.08 point on 30/12/2020. The Saudi stock exchange Saudi 

stock market, TASI, reached high level by the end of this year. Seventeen market sectors ended 

the year on a positive note, topped by Software & Services with gains of 186%. Consumer 

Durables came second with 63%, followed by Materials (11%). Meanwhile, four sectors 

declined, led by Commercial & Professional Services which dropped by 15%, followed by Banks 

(6%).  

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 

 

 Comparing MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund to S&P Shariah index in the past month, the 

fund had underperform the benchmark with a 11.83% return compared to 11.86%. 

 MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund had no breaches since the last Fund Board Meeting.  

 The fund targets Governments and private employee by offering MEFIC products with a 

discount on Management fees. 

 Asset Management Team recently re‐built (Portfolio Manager and Equity Research), it will be 

an important driver for equity performance for next year. 

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

conflict of interest. 

 

APPROVALS 

 Management approved a Margin lending to the Fund Unit holders by 25% of the fund AUM. 

 Asset Management system budget was approved by board and it will be implemented Q1 

2021, this will enhance managing funds and DPMs, and will positively enhance the 

performance by reducing time and cost. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صندوق	ميفك	ا�رن	لسهم	السعودية

  مدار�بواسطة

  ا�ا'ي	ستثمار شركة	الشرق	ا�وسط	ل� 

  م٢٠٢٠		ديسم01	٣١ -ي	ا�ن,+ية	لسنة	ا�اليةلالقوائم	ا�الية	

 ا�ستقلا�راجع�تقرير��و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ميفك	ا�رن	لسهم	السعوديةصندوق	

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

  وتقرير	ا�راجع	ا�ستقل	القوائم	ا�الية

 م٢٠٢٠	ديسم01	٣١ -ي	ا�ن,+ية	لسنة	ا�اليةل	

 

  

  

  صفحة  الفهرس

  ٤- ٢  ا�راجع�ا�ستقل�تقرير�

  ٥  قائمة�ا�ركز�ا�ا'ي

  ٦  الشامللربح�أو�الخسارة�والدخل�قائمة�ا

  ٧  قائمة�التغ?<ات�>ي�صا>ي�ا�وجودات�العائدة�لحام8ي�الوحدات

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية

  ٢١- ٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









  السعودية	لسهم	ا�رن 	ميفك	صندوق 

  ا�ا'ي�ستثمارل� �ا�وسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  ا�ركز	ا�ا'ي	قائمة

  م٢٠٢٠ديسم01		٣١كما	-ي		

  )السعودي(بالريال�

جزءاً & يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١ا�يضاحات المرفقة من رقم كل تش  

 
٥ 

 

م٢٠٢٠ديسم01		٣١ إيضاح  م٢٠١٩ديسم01		٣١    

   ا�وجودات	

٣٦٬٠١٣	 ٧  وما�>ي�حكمه��النقد�    ٢٦٠٬٦٤٨ 

 -    ١٣٬٦٧٩  مستحقة��أرباح�توزيعات

٨٬٤٥٧٬٧٩٩	 ٨  ات�ستثمار ا�     ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ 

٨٬٥٠٧٬٤٩١	  ا�وجودات		إجما'ي    ٧٬٢٦٥٬٦٧٥ 

  	   

   	   ا�طلوبات	

١١و١٠ أتعاب�اcدارة�ا�ستحقة  ١٢٬٣٩٥	    ١٠٬٥٥١ 

١١و١٠  مستحقة�أخرى �مصروفات  	٥٬٩٣٢    ٣٬٦٩٣ 

١٨٬٣٢٧	  ا�طلوبات			إجما'ي    ١٤٬٢٤٤ 

   	   

٨٬٤٨٩٬١٦٤	  صا-ي	ا�وجودات	العائدة	لحام@ي	الوحدات	    ٧٬٢٥١٬٤٣١ 

  	   

٥٥٬١٣٦٫٣٩٧٥	   )عددوحدات�مصدرة�(    ٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠ 

  	   

١٥٣٫٩٦٦٦	  للوحدة���–صا>ي�قيمة�ا�وجودات�    ١٣٥٫٦٥٠٨ 

   	 ٩ ا�حتملة�وا�رتباطاتا�ل·¶امات�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية	لسهم	ا�رن 	ميفك	صندوق 

  ا�ا'ي�ستثمارل� �ا�وسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  	قائمة	الربح	أو	الخسارة	والدخل	الشامل

  م٢٠٢٠ديسم01		٣١-ي		للسنة	ا�ن,+ية	

  )السعودي(بالريال�

جزءاً & يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١كل ا�يضاحات المرفقة من رقم تش  
 

٦ 

 

  

م٢٠٢٠ إيضاحات   م٢٠١٩    

̀يرادات      ا

ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�استثمار من�استبعاد��حققةا�رباح�ا�

١٥٥٬١١٠	 ٨  الخسارة    ٣٦٤٬٠٢٣ 

٧٨١٬٧٠٧	 ٨  ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةستثمار من�ا� �حققةا�رباح�غ?<�ا�    ٧٨٣٬٧٣٦ 

١٧٢٬٩١٤	   ا�رباح�توزيعاتدخل�    ١٨٦,٦٦٥ 

١١٦	   إيرادات�أخرى     ٥٩ 

١٬١٠٩٬٨٤٧	   الدخل	جما'ي	إ    ١٬٣١٦٬٤٨٣ 

   	   ا�صروفات	

١١و١٠ أتعاب�إدارة  	١٠٥٬٠٧٩    ١٢٧٬١٠٢ 

١١و١٠ مصروفات�أخرى   	٤٤٬٤٨٥    ٤٤٬٤٨٦ 

٢٨٬٠٠٣	   تكاليف�ا�عام�ت    ١٢٬٩١٠ 

	   	١٧٧٬٥٦٧    ١٨٤٬٤٩٨ 

٩٣٢٬٢٨٠	   لسنةا	ربح  
  

١٬١٣١٬٩٨٥ 

 -   -	   الشامل	اuخر	للسنة	الدخل

 ١٬١٣١٬٩٨٥   ٩٣٢٬٢٨٠  لسنةلالدخل	الشامل		إجما'ي



  السعودية	لسهم	ا�رن 	ميفك	صندوق 

  ا�ا'ي�ستثمارل� �ا�وسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  التغ^0ات	-ي	صا-ي	ا�وجودات	العائدة	لحام@ي	الوحدات		قائمة

  م٢٠٢٠ديسم01		٣١-ي		للسنة	ا�ن,+ية

  )السعودي(بالريال�

جزءاً & يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١كل ا�يضاحات المرفقة من رقم تش  
 

٧ 

 

م٢٠٢٠  م٢٠١٩    

 ٦٬٧٥٣٬٨٤١  ٧٬٢٥١٬٤٣١	  يناير		١صا-ي	ا�وجودات	-ي	

  ١٬١٣١٬٩٨٥   ٩٣٢٬٢٨٠	  لسنةلالدخل�الشامل��ما'يوإجالربح�

   	  من	معام�ت	الوحداتالتغ^0ات	

 ١٬٣٦١٬٥٨٩   ٣٬٢١٩٬٢٥٤	  الوحدات�ا�صدرة�منمتحص�ت�

 (١٬٩٩٥٬٩٨٤)   	)٢٬٩١٣٬٨٠١(  مدفوعات�مقابل�الوحدات�ا�س·<دة

 (٦٣٤٬٣٩٥)   ٣٠٥٬٤٥٣	  الوحدات	معام�ت	من	التغ^0صا-ي	

  ٧٬٢٥١٬٤٣١   ٨٬٤٨٩٬١٦٤	  ديسم01	٣١صا-ي	قيمة	ا�وجودات	-ي	

 

  الوحدات معام�ت	الوحدات

م٢٠٢٠   م٢٠١٩    

 ٥٧٬٨٣٤٫٢٢٧٥  ٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠  يناير	١الوحدات	-ي	

 ١١٬٤١١٫٢٤١٥  ٢٢٬٤٤٧٫٢١٧٧  خ�ل�السنة�الوحدات�ا�صدرة

 (١٥٬٧٨٨٫٨٧٦٠)  (٢٠٬٧٦٧٫٤١٣٣)  خ�ل�السنة�الوحدات�ا�س·<دة

 ٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠  ٥٥٬١٣٦٫٣٩٧٥  ديسم01	٣١الوحدات	-ي	

 



  السعودية	لسهم	ا�رن 	ميفك	صندوق 

  ا�ا'ي	ستثمارل� 	ا�وسط	الشرق 	شركة	بواسطة	مدار

  النقدية	التدفقات	قائمة

  م٢٠٢٠	ديسم01	٣١	-ي	ا�ن,+ية	ا�الية	للسنة	

  )السعودي(بالريال	

جزءاً & يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٧إلى  ١المرفقة من رقم كل ا�يضاحات تش  
 

٨ 

 

 م٢٠١٩    م٢٠٢٠ إيضاحات  

 

  التدفقات	النقدية	من	ا�نشطة	التشغيلية	

 

 

 

 

 ١٬١٣١٬٩٨٥   ٩٣٢٬٢٨٠  السنة�ربح

   	   

   	   تسويات�لـ:

ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�استثمار من�استبعاد��حققةا�رباح�ا�

 (١٥٥٬١١٠)  ٨  الخسارة

  

)٣٤٦٬٠٢٣( 

ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�ستثمار من�ا� �حققةا�رباح�غ?<�ا�

 (٧٨١٬٧٠٧)  ٨  الخسارة

  

)٧٨٣٬٧٣٦( 

  (٤٬٥٣٧)   ٢٬٢٢٦ 

   	   وا�طلوبات	التشغيليةالتغ^0ات	-ي	ا�وجودات	

 ٣٬٦٧٠٬٩٤٩   ٨٬١٥٨٬٣٩٦ ٨  ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةاستثمار متحص�ت�من�بيع�

 (٥٬٢٧١٬٤٧١)   (٨٬٦٧٤٬٣٥١) ٨ ات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةاستثمار شراء�

 -    (١٣٬٦٧٩)   توزيعات�أرباح�مستحقة

 ٥٩٠   ١٬٨٤٤  إدارة�مستحقةأتعاب�

 ٢٠٧   ٢٬٢٣٩   خرى أمصروفات�مستحقة�

 (١٬٥٩٧٬٤٩٩)   (٥٣٠٬٠٨٨)   النقد	ا�ستخدم	-ي	ا�نشطة	التشغيليةصا-ي	

  	   

   	   التدفقات	النقدية	من	ا�نشطة	التمويلية	

 ١٬٣٦١٬٥٨٩   ٣٬٢١٩٬٢٥٤  الوحدات�ا�صدرة�منمتحص�ت�

 (١٬٩٩٥٬٩٨٤)   (٢٬٩١٣٬٨٠١)  ا�س·<دةمدفوعات�مقابل�الوحدات�

 (٦٣٤٬٣٩٥)   ٣٠٥٬٤٥٣  ا�نشطة	التمويلية	(ا�ستخدم	-ي)/	ن	ع	الناتجصا-ي	النقد	�

 (٢٬٢٣١٬٨٩٤)   (٢٢٤٬٦٣٥)     >ي�النقد�وما�>ي�حكمه���النقصصا>ي�

 ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٦٠٬٦٤٨   -ي	بداية	السنةالنقد	وما	-ي	حكمه	

 ٢٦٠٬٦٤٨   ٣٦٬٠١٣ ٧  ديسم01	٣١-ي	النقد	وما	-ي	حكمه	

 

 

 

 



  السعودية	لسهم	ا�رن 	ميفك	صندوق 

  ا�ا'ي	ستثمارل� 	ا�وسط	الشرق 	شركة	بواسطة	مدار

  حول	القوائم	ا�الية		إيضاحات

  م٢٠٢٠ ديسم01	٣١	-ي	ا�ن,+ية	ا�الية	للسنة

  )السعودي(بالريال	

٩ 

  الصندوق	وأنشطته	 .١

�ستثمار تفاق�ب?ن�شركة�الشرق�ا�وسط�ل� امفتوح�مؤسس�ومدار�بواسطة��ي استثمار ("الصندوق")�وهو�صندوق��صندوق�ميفك�ا�رن�لOسهم�السعودية

  ا�ا'ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("مالكي�الوحدات").

الصناديق�ا�درجة�و ،�>ي�سوق�ا�سهم�السعودي�الطويل�با�سثمار من�خ�ل�تنمية�رأس�ا�ال�ع8ى�ا�دى�رأسمالية�هدف�الصندوق�هو�تحقيق�عائدات�

  ات�الصندوق�متوافقة�مع�ا�عاي?<�الشرعية.استثمار جميع��سواق�النقد.أوأيضا�صناديق��،ا�وليةصناديق�الطروحات�و ،�العامة

السعودي�لتأسيس�الصندوق�بخطاب��ةالسوق�ا�اليتمت�ا�وافقة�من�هيئة�و �.م)�٢٠١٨يناير�١هـ�(ا�وافق��١٤٣٩ثانيالربيع��١٤بدأ�الصندوق�نشاطه�>ي�

  .)م�٢٠١٧يونيو�١٣(ا�وافق��هـ١٤٣٨رمضان���١٨بتاريخ��١٧/٣٤٠٣/٥/٣رقم

��ع8ى�يتوجب �الحد �،الحفاظ�ع8ى �السوق�ا�الية �إطار�هيئة �>ي �ا�وجودات�البالغالصناديق�ا�سجلة إ��أن��.مليون�ريال�سعودي��١٠ا�دنى�من�صا>ي

�لتلبية� �إعفاء ��الصندوق�حصل�ع8ى �ا�تطلب�ح\© ��بخطاب�وذلك�م٢٠٢٠ديسم^<��٣١هذا ��.م٢٠١٨نوفم^<��٢٩بتاريخ �ح\© مايو��١تم�تمديد�اcعفاء

  .م٢٠٢٠ديسم^<��٢٩الصادرة�>ي��يةا�ال�السوق من�قبل�هيئة��م٢٠٢١

ورفع��،م٢٠٢١يناير��٤ريال�سعودي�للوحدة�>ي���١٥٣٫٩٦٦٦بمبلغوحدة��١٩٬٤٨٤٫٧٤٥٢،�أصدر�الصندوق�م٢٠٢٠ديسم^<��٣١وبعد�السنة�ا�نfgية�>ي�

  .سعودي�مليون�ريال�١١٬٥إ'ى��سعودي�مليون�ريال�٨٬٥من��ا�وجوداتصا>ي�قيمة�

  >ي�التعامل�مع�مالكي�الوحدات،�يعت^<�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�

�(كوفيد٢٠١٩>ي�¡fاية�ديسم^<� �العالم] �و>ي�مارس�١٩- م،�أعلنت�منظمة�الصحة�العا�ية�عن�وجود�ف?<وس�كورونا م،�صنفت�منظمة�الصحة�٢٠٢٠)،

ا�ملكة�العربية�السعودية،�ونتج�عن�ذلك�فرض�قيود�ع8ى�ع8ى�أنه�جائحة؛�حيث�استمر�با�نتشار�>ي�أنحاء�العالم�بما�>ي�ذلك��١٩- العا�ية�تفªÈ]�كوفيد

  السفر،�وحظر�التجول�>ي�ا�دن،�ومن�ثم�ركود�ا�نشطة�ا�قتصادية،�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�العا�ية�وا�حلية.

من�العوامل�والتطورات�ا�ستقبلية،�ال\]�قد�ع8ى�العديد��ويعتمد�،ونتائجه�ا�الية�غ?<�مؤكد�،وعملياته�،ع8ى�أعمال�الصندوق �كوروناإن�مدى�تأث?<�جائحة�

�واcجراءات �ا�رض، [ªÈتف� �ومدة �العوامل�معدل�انتقال�الف?<وس، �وتشمل�هذه �بشكل�موثوق�خ�ل�السنة�الحالية. ���يتمكن�الصندوق�من�تقديرها

  .النشاط�ا�قتصاديالحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء،�وتأث?<�تلك�اcجراءات�ع8ى��الهيئاتالوقائية�ال\]�قد�تتخذها�

��يؤثر�جوهريا�ع8ى�عمليات�الصندوق.�وسيواصل��١٩-،�فإن�تفªÈ]�ف?<وس�كوفيدم٢٠٢٠ديسم^<���٣١>ي�ا�نfgية�للسنةوح\©�تاريخ�إعداد�القوائم�ا�الية�

  ه�التجارية�ونتائجه�ا�الية.تالصندوق�تقييم�طبيعة�ومدى�ا�ثر�ع8ى�أنشط

 

 النظاميةاللوائح	 .٢

مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦("ال�ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بموجب�قرارها�بتاريخ��ستثمار يخضع�الصندوق�ل�ئحة�صناديق�ا� 

  م)�وال\]�توضح�ا�تطلبات�ال\]�يتع?ن�ع8ى�جميع�الصناديق�العاملة�>ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اتباعها.�٢٠١٦

  

٣.  Lالتقييم)ش�0اكا	ويوم	التعامل	(يوم	س�0دادLا	/ 

  ش·<اك�/�ا�س·<داد�خ�ل�أيام�عمل�سوق�ا�سهم�السعودية�(تداول).�يتم�قبول�طلبات�ا� 

�يمث�ن�ا�cييوم�أسبوعياقيمة�محفظة�الصندوق�مرت?ن�يتم�تحديد� �تقييم"ثن?ن�والخميس�(كل�fما �يتم�تحديد�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�"يوم .(

عن�طريق�قسمة�صا>ي�قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�خصم�مطلوبات�الصندوق��هاوبيعوحدات�الصندوق��غراض�شراء�

 م�fا)�ع8ى�إجما'ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�>ي�يوم�التقييم.
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  )السعودي(بالريال	

١٠ 

  أسس	ا`عداد .٤

  اLل��ام	بيان	٤٫١

��أعــدت
ً
ووفقــا��تطلبــات��،ا�عتمــدة�>ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية")�ا�ــا'ي��للتقريــر �("ا�عــاي?<�الدوليــة�ا�ــا'ي�للتقريــرالدوليــة�لمعــاي?<�لهــذه�القــوائم��ا�اليــة�وفقــا

�ا�تعلقــة�بإعـداد�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�هوأحكامــالصــندوق�الصــادرة�عـن�هيئــة�الســوق�ا�اليــة�>ـي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�وشـروط��ســتثمار �ئحـة�صــناديق�ا� 

 � .للصندوق�وعرضها

  

 أسس	القياس		٤٫٢

��بــدأ��أعــدت
ً
�وأعـــدت�باســـتثناء�بعـــض�ا�وجــودات�ا�اليـــة�ال\ـــ]�تقـــاس�بالقيمـــة�العادلــة.��.التكلفـــة�التاريخيـــةهـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�وفقـــا

ً
هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�وفقـــا

  باستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.�ةا�حاسب>ي��بدأ�ا�ستحقاق�

�،قائمـة�ا�ركـز�ا�ـا'ي�ة�بشـكل�منفصـل�>ـيتداولـا�وغ?ـ<��ة�تداولـا�·¶امـاتا�وجـودات�وا�لولـذلك���تظهـر��،��يمتلك�الصندوق�دورة�تشغيل�قابلة�للتحديد�بدقـة

�لدرجة�سيولfgا.
ً
  ولكن�يتم�عرض�ا�وجودات�وا�طلوبات�وفقا

  

 لعرض	لوظيفية	وعملة	اعملة	اال	٤٫٣

�قــرب�ريـــال�كافــة�ا�علومــات�ا�اليـــة�ا�عروضــة�تــم�تقريـــب�الرئيســية�للصــندوق.�الوظيفيـــة�عملــة�العــرض�هــذه�القــوائم�ا�اليـــة�بالريــال�الســعودي�والـــذي�يعت^ــ<�ت�

  سعودي.

  

  السنة	ا�الية		 ٤٫٤

 .،�مالم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلكديسم^<�من�كل�سنة�مي�دية�٣١يناير�وتنتÍ]�>ي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�>ي�

  

 	الحالية	ا�عاي^0	ع@ىجديدة	ال	تعدي�تالو 	تفس^0اتالو 	عاي^0ا� .٥

  سارية	-ي	السنة	الحالية:الجديدة	التعدي�ت	التفس^0ات	و العاي^0	و ا�	 . أ

  فيما�ي8ي�ا�عاي?<�والتفس?<ات�والتعدي�ت�الجديدة�ع8ى�ا�عاي?<�السارية�>ي�السنة�الحالية.

  
 ا�عيار	 العنوان	 تاريخ	السريان

 ��١سبةلمحالالدو'ي��ا�عيار تعريف�ا�همية�النسبية�بشأنتعدي�ت��- ا�الية��القوائمعرض� م�٢٠٢٠يناير�١

 ٨سبة�لمحالا�عيار�الدو'ي� السياسات�ا�حاسبية�والتغي?<ات�>ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا�خطاء م٢٠٢٠يناير��١

ــــ تصحيح�قياس�سعر�الفائدة م٢٠٢٠يناير��١ ـــــ ــــــ ـــــــدو'ياا�عيــ ـــــ ــــا'ي�لل�ر�الـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــر�ا�ــ ـــــ ،�٩تقريـــ

ـــــــدو'ي�و  ـــــ ــــــ ــــــار�الـــ ــــــ ـــــ ــــــــبةلمحالا�عيــــ ـــــ ــــــ ،��٣٩ســ

 �٧تقرير�ا�ا'يلل�ا�عيار�الدو'يو 

ا�رتبط��تخفيظات�ا�جرةتقييم�ما�إذا�كان�من��إعفاء��ستأجرين�نح�ا�–تعديل�ال م�٢٠٢٠يونيو�١

�لعقد�اcيجار�)١٩- بف?<وس�(كوفيد
ً

 يعد�تعدي�

  �١٦ا�ا'ي�للتقرير�الدو'ي�ا�عيار

 � ةللتقارير�ا�الي�ا�عدلاcطار�ا�فاهيم]� م٢٠٢٠يناير��١

  

  

  ا�الية		القوائمعرض		– ١	سبةلمحالا�عيار	الدو'ي	

هـا،�أو�حجم�ا�علومـات،�تعتمـد�ا�هميـة�النسـبية�ع8ـى�طبيعـةو �،لتسـهيل�إصـدار�ا�حكـام�النسـبية�ع8ـى�الشـركات�؛للمـواد�ا�هميـة�النسـبية�تعدي�ت�ع8ى�تعريـف

  ا�الية�ككل.�قوائمها>ي�سياق��جوهرية،�با�ق·<ان�بمعلومات�أخرى أو��ةا�نشأة�ما�إذا�كانت�ا�علومات،�سواء�فرديم�وتقيّ أو�كل�fما.�
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١١ 

 (تتمة)	الحالية	ا�عاي^0	ع@ىجديدة	ال	والتعدي�ت	والتفس^0ات	ا�عاي^0

  والتغ^0ات	-ي	التقديرات	ا�حاسبية	وا�خطاءالسياسات	ا�حاسبية		– ٨	سبةلمحالا�عيار	الدو'ي	

و��f³دف�إ'ى�تغي?<�ا�فهوم�ا�ساªÏ]�لOهمية�النسبية�>ي�ا�عاي?<�الدولية�للتقرير�ا�ا'ي.�باcضافة�إ'ى��،f³دف�التعدي�ت�إ'ى�تسهيل�فهم�تعريف�الجوهري 

�إرشادات�حول�لمحاسبة�لالدولية�عاي?<�ا�ذلك،�أصدر�مجلس�
ً
�للمعاي?<�أيضا

ً
كيفية�إصدار�أحكام�جوهرية�عند�إعداد�القوائم�ا�الية�لOغراض�العامة�وفقا

  �الدولية�للتقرير�ا�ا'ي.

  		تصحيح	قياس	سعر	الفائدة	-	٣٩،	وا�عيار	الدو'ي	للمحاسبة٩،	وا�عيار	الدو'ي	للتقرير	ا�ا'ي٧ا�عيار	الدو'ي	للتقرير	ا�ا'ي	تعدي�ت	ع@ى

ال\]�تنطبق�ع8ى��من�اcعفاءات�عددلوالقياس��اcثباتا�دوات�ا�الية:��،٣٩وا�عيار�الدو'ي�للمحاسبة��،٩ع8ى�ا�عيار�الدو'ي�للتقرير�ا�ا'ي�توفر�التعدي�ت�

التأكد�بشأن�جميع�ع�قات�التحوط�ال\]�تتأثر�بشكل�مباشر�بتصحيح�قياس�سعر�الفائدة.�وتتأثر�ع�قة�التحوط�إذا�أدى�اcص�ح�إ'ى�حالة�من�عدم�

  توقيت�و�/�أو�مبلغ�التدفقات�النقدية�ع8ى�أساس�ا�عيار�للبند�ا�غطى�أو�أداة�التحوط.

  	١٩-بكوفيد	ةا�تعلق	جرةا� 	تخفيضاتبشأن			-		١٦ع@ى	ا�عيار	الدو'ي	للتقرير	ا�ا'ي		تعدي�ت

تعــــديل�ع8ــــى�ا�عيــــار�الــــدو'ي��-�١٩-بشــــأن�امتيــــازات�اcيجــــار�ا�تعلــــق�بكوفيــــد�تخفيظــــات�ا�جــــرةم،�أصــــدر�مجلــــس�ا�عــــاي?<�الدوليــــة�للمحاســــبة�٢٠٢٠مــــايو��٢٨>ــــي�

بشـــأن�محاســــبة�تعـــديل�عقــــد��١٦تـــوفر�التعـــدي�ت�إعفــــاًء�للمســـتأجرين�مــــن�تطبيـــق�ا�عيـــار�الــــدو'ي�للتقريـــر�ا�ــــا'ي�رقـــم�و "عقـــود�اcيجــــار".��١٦للتقريـــر�ا�ـــا'ي�رقــــم�

ـــئة�كنتيجـــــة�مباشـــــرة�لف?ـــــ<وس�(كوفيـــــد��ا�جـــــرة�لتخفيظـــــاتاcيجـــــار� ـــيلة�عمليـــــة،�قـــــد���يختـــــار�ا�ســـــتأجر�تقيـــــيم�مـــــا�إذا�كـــــان�١٩-الناشــ �لتحفظـــــات�ا�جـــــرة)�كوســ

�لعقــد�اcيجـار.�ويحســب�ا�ســتأجر�الــذي�يقـوم�¯fــذا�ا�ختيــار�بالحســابات��ي�تغي?ـ<�>ــي�مــدفوعات�اcيجــار�١٩-بـــف?<وس�(كوفيــد�ةا�رتبطـ
ً
)�مــن�ا�ـؤجر�يعــد�تعــدي�

،�إذا�لـــم�يكـــن�١٦لتقريـــر�ا�ـــا'ي�رقـــم�)�بـــنفس�الطريقـــة�ال\ـــ]�يفســـر�¯fـــا�التغي?ـــ<�بموجـــب�ا�عيـــار�الـــدو'ي�ل١٩-ف?ـــ<وس�(كوفيـــدب�ةا�رتبطـــا�جرة�تخفيضـــاتنـــاتج�عـــن�

�لعقد�اcيجار.�ينطبق�التعديل�ع8ى�ف·<ات�التقارير�السنوية�ال\]�تبدأ�>ي�
ً
  م�أو�بعده.�وُيسمح�بالتطبيق�ا�بكر.٢٠٢٠يونيو��١التغي?<�تعدي�

  م٢٠١٨مارس		٢٩-ي		ةا`طار	ا�فاهيمي	للتقارير	ا�الية	الصادر 

�،
ً
و��تتجاوز�أي�من�ا�فاهيم�الواردة�فيـه�ا�فـاهيم�أو�ا�تطلبـات�>ـي�أي�معيـار.�والغـرض�مـن�اcطـار�ا�فـاهيم]�هـو�مسـاعدة�مجلـس�اcطار�ا�فاهيم]�ليس�معيارا

ومســاعدة�ا�عــاي?<�الدوليــة�للمحاســبة�>ــي�وضــع�ا�عــاي?<،�ومســاعدة�ا�عــدين�ع8ــى�وضــع�سياســات�محاســبية�متســقة�>ــي�حالــة�عــدم�وجــود�معيــار�قابــل�للتطبيــق،�

 �  .طراف�ع8ى�فهم�ا�عاي?<�وتفس?<هاجميع�ا

ــــدل�بعــــــض�ا�فــــــاهيم�ا ــــار�ا�فــــــاهيم]�ا�عــ ــــمن�اcطــ ــــاf³ا�ا�حاســــــبية�بنــــــاًء�ع8ــــــى�اcطــــــار�ا�فــــــاهيم].�ويتضــ ــــورت�سياســ ــــ]�طــ لجديــــــدة،�وســــــيؤثر�ذلــــــك�ع8ــــــى�ا�نشــــــآت�ال\ــ

 ا�وجودات�وا�طلوبات،�ويوضح�بعض�ا�فاهيم�ا�همة.�إثباتوالتعاريف�ا�حدثة،�ومعاي?<�

  ليس�للصندوق�تأث?<�جوهري�ع8ى�قوائمه�ا�الية�مما�ورد�أع�ه.
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  :اuن	ح�Yسارية	ال	غ^0جديدة	التعدي�ت	التفس^0ات	و المعاي^0	و  . ب

سارية�ا�فعول�>ي�هناك�عدد�من�ا�عاي?<،�والتفس?<ات،�والتعدي�ت�ع8ى�ا�عاي?<�والتفس?<ات�ال\]�أصدرها�مجلس�ا�عاي?<�الدولية�للمحاسبة�وال\]�تعت^<�

  الف·<ات�ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ال\]�قرر�الصندوق�عدم�اعتمادها�>ي�وقت�مبكر.�وأهمها�كما�ي8ي:
 ا�عيار	 العنوان	 تاريخ	السريان

م٢٠٢١يناير��١ ا�رحلة�الثانية��–تصحيح�قياس�سعر�الفائدة�  ا�عيار�و ،��٩للتقرير�ا�ا'ير�الدو'ي�اا�عي 

ر�الدو'ي�ا،�وا�عي�٣٩سبةلمحالالدو'ي�

��٧،٤،١٦للتقرير�ا�ا'ي  

م٢٠٢٢يناير��١ تعدي�ت�تحديث�ا�رجع�إ'ى�اcطار�ا�فاهيم]�-تجميع�ا�عمال  �٣للتقرير�ا�ا'ي�الدو'ي�ا�عيار   

م٢٠٢٢يناير��١ التعدي�ت�ا�تعلقة�بالتكاليف��-ا�خصصات�وا�ل·¶امات�ا�حتملة�وا�وجودات�ا�حتملة� 

تقييم�ما�إذا�كان�العقد�ملزم���ا�تضمنة�عند  

�٣٧سبةلمحالا�عيار�الدو'ي�  

م٢٠٢٢يناير��١ تعدي�ت�تمنع�الشركة�من�خصم�مبالغ�من�تكلفة��- ا�متلكات�وا�Ñت�وا�عدات� 

ا�متلكات�وا�Ñت�وا�عدات�ا�ستلمة�من�بيع�ا�واد�ا�نتجة�أثناء�إعداد�الشركة�ا�صل�

 ل�ستخدام�ا�قصود�منه

�١٦سبةلمحالا�عيار�الدو'ي�  

م٢٠٢٢يناير��١ م٢٠٢٠- م٢٠١٨التحسينات�السنوية�ع8ى�ا�عاي?<�الدولية�للتقرير�ا�ا'ي�  ��١للتقرير�ا�ا'يالدو'ي��ا�عيار �   

م٢٠٢٣يناير��١ .التعديل�انfgاء�تاريخ�تأجيلشأن�ب�التعدي�ت�–التأم?ن��عقود  �٤للتقرير�ا�ا'يالدو'ي��ا�عيار �   

م�٢٠٢٣يناير�١ تصنيف�ا�طلوبات.شأن�التعدي�ت�ب�- ا�الية��القوائمعرض�  ��١سبةلمحالا�عيار�الدو'ي�   

م٢٠٢٣يناير��١ �ريروا�عيار�الدو'ي�للتق��٤ا�ا'ي�ريرب?ن�ا�عيار�الدو'ي�للتق�بشأن�التداخل�التعدي�ت 

٩ا�ا'ي  

�٩للتقرير�ا�ا'يالدو'ي��ا�عيار �  

م٢٠٢٣يناير��١ تعدي�ت��عالجة�ا�خاوف�والتحديات�ا�تعلقة�بالتنفيذ�ا�حددة�بعد��- عقود�التأم?ن� 

١٧ا�عيار�الدو'ي�للتقرير�ا�ا'ي�  

١٧ا�عيار�الدو'ي�للتقرير�ا�ا'ي  

 همةالسياسات	ا�حاسبية	ا� .٦

  :ع8ى�نحو�مستمر�>ي�جميع�السنوات�وتم��تطبيقهاالسياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه��اعتمد�الصندوق �

 النقد	وما	-ي	حكمه - أ

ات�قصـ?<ة�ا�جـل�عاليـة�السـيولة�وال\ــ]�سـتثمار وغ?<هـا�مـن�ا� �،أو�لـدى�أمـ?ن�الحفـظ�،والنقـد�لـدى�البنــوك�،يتكـون�النقـد��ومـا>ي�حكمـة�مـن�النقـد�>ـي�الصـندوق 

  أي�قيود.تستحق�خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�وتكون�متاحة�cدارة�الصندوق�دون�

  رسوم	إدارة	الصندوق	وا�صاريف	ا�خرى  -  ب

  كتكاليف�>ي�الف·<ة�ال\]�يتم�تكبدها�ف�fا.��وإثباf³ايتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى�

  	ا�خصصات 	-ج

مــن�ا�حتمــل�أن�يــؤدي�إ'ــى�تــدفق�مــوارد�للخــارج�لتســوية�هـــذا�و �،كــان�هنــاك�ال·ــ¶ام�حــا'ي�(قــانوني�أو�اســتد�'ي)�نتيجــة�لحـــدث�ســابقيــتم�إثبــات�ا�خصصــات�إذا�

  .� هذا�ا�ل·¶اممبلغ�موثوق�بتقدير�عمل�يمكن�و �.ا�ل·¶ام

  الزكاة	و	ضريبة	الدخل		-د

  الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال·¶ام�ع8ى��حام8ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�fا�>ي�هذه�القوائم�ا�الية.

  صا-ي	قيمة	ا�وجودات			-هـ

ا�صـدرة�يتم�احتساب�صا>ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�واcفصاح�ع�fا�>ي�قائمة�ا�ركز�ا�ـا'ي�عـن�طريـق�قسـمة�صـا>ي�موجـودات�الصـندوق�ع8ـى�عـدد�الوحـدات�

  >ي�¡fاية�الف·<ة.

  ا�دوات	ا�الية	-و

�>ـي�ا�حكــا
ً
م�التعاقديـة�لــOداة.�ا�داة�ا�اليـة��ــي�أي�عقـد�ينــتج�عنـه�زيــادة�أصـل�مــا'ي��نشـأة�ومطلوبــات�يـتم�إثبـات�ا�دوات�ا�اليــة�عنـدما�يصــبح�الصـندوق�طرفــا

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

  ا�وجودات	ا�الية	-١

¯fـــا.��ويعتمـــد�التصــنيف�ع8ـــى�نمـــوذج�أعمـــال�الصــندوق�cدارة�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�والشـــروط�ا�بــدئي��اcثبـــاتيحــدد�الصـــندوق�تصـــنيف�موجوداتــه�ا�اليـــة�عنـــد�

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��
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  ة(تتمة)السياسات	ا�حاسبية	ا�هم

  	)	التصنيف	١٫١

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

  بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اÑخر،�أو�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة)،�و��حقا��تقاستلك�ال\]��-أ�

  بالتكلفة�ا�طفأة.��ةا�قاستلك��-ب�

ات�>ــي�أدوات�حقــوق�ا�لكيـــة،�ســتثمار .�وبالنســبة�ل� >ــي�قائمــة�الـــدخل�الشــاملبالقيمــة�العادلــة،�يـــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخســائر��ا�قيمــةبالنســبة�للموجــودات�

ات�ا�ســــهم�بالقيمــــة�العادلــــة��مــــن�خــــ�ل�الــــدخل�اســــتثمار عــــن��للمحاســــبة�اcثبــــات�ا�و'ــــي>ــــي�وقــــت�ســــيعتمد�ذلــــك�ع8ــــى�مــــا�إذا�كــــان�إدارة�الصــــندوق�قــــد�أجــــرت�

  الشامل�اÑخر.�

  

  )	القياس١٬٢

،�يقـــيس�الصـــندوق�ا�صــل�ا�ـــا'ي�بالقيمــة�العادلـــة،�باcضـــافة�إ'ــى�أنـــه�>ــي�حـــال�أن�ا�صـــل�ا�ــا'ي�غ?ـــ<�مــدرج��بالقيمـــة�العادلـــة�يــتم�قياســـه�مـــن�ا�و'ــي�اcثبـــاتعنــد�

.�ويــتم�إدراج�تكــاليف�ا�عــام�ت�ا�تصــلة�بــا�وجودات�ا�اليــة�ا�درجــة�بالقيمــة�قــلعا�تا�عاملــة�تكــاليف�و �خــ�ل�الــربح�أو�الخســارة
ً
ة�باقتنــاء�ا�صــل�ا�ــا'ي�مباشــرة

  العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�>ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.

  

  أدوات	الدين		

يصـــنف�الصـــندوق�و يعتمـــد�القيـــاس�ال�حـــق��دوات�الـــدين�ع8ـــى�نمـــوذج�العمـــل�الخـــاص�بالصـــندوق�cدارة�ا�وجـــودات�وخصـــائص�التـــدفقات�النقديـــة�لOصـــل.�

  أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع8ى�ما�ي8ي:

 التعاقدية،�وا�وجودات�ا�حتفظ�¯fا�ضمن�نموذج�عمل�الصندوق�¯fدف�جمع�التدفقات�النقدية��-أ�

  .القائمتدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�رأس�ا�ال�والعمولة�ع8ى�ا�بلغ�الرئيªÔ]�للالشروط�التعاقدية�ال\]�تؤدي�>ي�تواريخ�محددة��-ب�

���يتجــزأ�مــن�معــدل�يــتم�احتســاب�التكلفــة�ا�طفــأة�مــن�خــ�ل�ا�خــذ�>ــي�ا�عتبــار�أي�خصــم�أو�قســط�عنــد�ا�ســتحواذ�والرســوم�أو�التكــاليف�ال\ــ]�تشــكل�جــز
ً
ءا

  الفائدة�الفعلية.�ـ

  

  أدوات	حقوق	ا�لكية

�ربـــــاح�ســـــتثمار ختيـــــار�عـــــرض�أربـــــاح�وخســـــائر�القيمــــة�العادلـــــة�� اإذا�قــــام�الصـــــندوق�ب�
ً
ـــا ات�ا�ســـــهم�>ـــــي�الـــــدخل�الشـــــامل�اÑخــــر،�فـــــ��يمكـــــن�إعـــــادة�تصـــــنيفها��حقــ

ـــة.��يــــتم�تســــجيل� كــــإيرادات�أخـــــرى�عنــــدما�يـــــتم�تحديــــد�أحقيــــة�الصـــــندوق�>ــــي�تلقـــــي�ا�ســـــهم�>ــــي�قائمــــة�الـــــدخل�الشــــامل�أربــــاح�توزيعـــــات�وخســــائر�القيمــــة�العادلــ

بالقيمــــة�العادلــــة�مــــن�خــــ�ل�الــــربح�أو�الخســــارة.�يجــــب�إثبــــات�التغ?ــــ<ات�>ــــي�القيمــــة�ات�حقــــوق�ا�لكيــــة�اســــتثمار >ــــي�قيمــــة��توجــــد�متطلبــــات�هبــــوط�ا�ــــدفوعات.�

   ادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخرى�>ي�قائمة�الدخل�الشامل�عندما�ينطبق�ذلك.�الع

 

 با�وجودات	ا�الية	ا`ثبات)	إلغاء	١٬٣

عنــد�انقضــاء�الحقــوق�التعاقديــة�للتــدفقات�النقديــة�مــن�هــذه�ا�وجــودات،�أو�عنــد�تحويــل�ا�وجــودات�ا�اليــة�ا�وجــودات�ا�اليــة��إثبــاتبإلغــاء�يقــوم�الصــندوق�

واسـتمر�>ـي�السـيطرة�ع8ـى��¯fـا�أو�ا�حتفـاظبكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�الجوهريـة�إ'ى�طرف�آخر.�إذا�لم�يقم�الصندوق�بتحويـل��هاومزاياملكيfgا�وكافة�مخاطر�

ظ�الصـــندوق�ا�وجـــودات�ا�حولـــة،�يع·ـــ<ف�بحصـــته�ا�حـــتفظ�¯fـــا�>ـــي�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�وا�ســـؤولية�ذات�الصـــلة�عـــن�ا�بـــالغ�ال\ـــ]�يجـــب�عليـــه�دفعهـــا.�إذا�احـــتف

  .التمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة�يثبتالية�كما�ا�وجودت�ا��إثبات،�يستمر�>ي�هاومزايا�ملكية�ا�وجودات�الجوهرية�ا�حولةبكافة�مخاطر�

 

  قيمة	ا�وجودات	ا�الية	-ي	هبوطال)	١٬٤

ا�وجـــودات�ا�اليـــة�والتعـــرض��خـــاطر�ا�ئتمـــان�ال\ـــ]�تعت^ـــ<�أدوات�قيمـــة�>ـــي�هبـــوط�الخســـارة��وإثبـــاتيطبـــق�الصـــندوق�نمـــوذج��خســـارة�ا�ئتمـــان�ا�توقـــع�للقيـــاس�

  .الذمم�ا�دينةو الودائع،�و القروض،��:بالتكلفة�ا�طفأة،�ع8ى�سبيل�ا�ثالدين�وتقاس�

لOصــل�ا�ــا'ي.�والعجــز�الخسـائر�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــة��ــي�ا�حتمــال�ا�ـرجح�للخســائر�ا�ئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لجميـع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع8ــى�العمـر�ا�توقــع��

�للعقــد�والتــدفقات�النقديــة�ال\ــ]�يتوقــع�الصــندوق�تلق�fــا.�تتنــاول�الخســائر�ا�ئتما
ً
نيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�النقــدي�هــو�الفــرق�بــ?ن�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتحقة�وفقــا

�عند�موعد�استح
ً
  � قاقها.وتوقيت�الدفعات،�وبالتا'ي�تنشأ�خسارة�ا�ئتمان�ح\©�إذا�كان�الصندوق�يتوقع�است�م�الدفعة�بالكامل��حقا
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  ة(تتمة)السياسات	ا�حاسبية	ا�هم

�بمخصـص�اcثبـاتيتطلـب�و ا�و'ـي.��اcثباتالسداد،�وتوقيت�التحصيل�منذ��عنتع×<�ا�توقعة�تقييم�مخاطر�ا�ئتمان،�وال�يةخسارة�ا�ئتمانالتتطلب�طريقة�و 

  .ا�ستحوذةالدخل�الشامل�ح\©�بالنسبة�للمستحقات�ال\]�نشأت�حديثا�أو��قائمةلخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�>ي�ا

  

شــهر�أو�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة�لOبــد،�بنــاًء�ع8ــى�مــا�إذا�كــان�هنــاك�زيــادة��١٢يــتم�قيــاس�هبــوط�قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليــة�إمــا�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ــدة�

�التع×ـ<�عـن�السـدادأحـداث�خسـائر�ا�ئتمـان�الناتجـة�عـن��تمثـل شـهر"�١٢"خسـائر�ا�ئتمـان�ا�توقعـة�خـ�ل��.ا�و'ي�اcثباتذات�أهمية�>ي�مخاطر�ا�ئتمان�بعد�

التع×ــ<�عـــن�حــداث�أالخســائر�الناتجــة�عــن�جميــع���ــي"خســائر�ا�ئتمــان�ا�توقعــة�ع8ــى�مــدى�العمــر"�و.�التقريــرشــهر�مــن�تــاريخ��١٢ال\ــ]�تكــون�ممكنــة�>ــي�غضــون�

  ا�حتملة�ع8ى�مدى�العمر�ا�ف·<اªØ]�لOصل�ا�ا'ي.�السداد

لقيـــاس�خســـارة�ا�ئتمـــان�ا�توقعـــة�للمـــدين?ن�وذلـــك�باســـتخدام�مصـــفوفة�تقـــدير�أعمـــار����٩ةلمحاســـبلالـــدو'ي�يســـتخدم�الصـــندوق�الطريقـــة�العمليـــة�>ـــي�ا�عيـــار��

لتحديــــد�نســــبة�الخســــارة�ا�توقعــــة�بنــــاًء�ع8ــــى�نســــبة�الخســــارة�الفعليــــة�للســــنة�الســــابقة،�يــــتم�تعــــديل�البيانــــات��؛يســــتخدم�الصــــندوق�خ^<تــــه�الســــابقة�.ا�ــــدين?ن

  .أع8ى�همأعمار �ممنا�بالغ�ا�ستحقة�و�ي�أع8ى�عموما��بناء�ع8ى�أعمار وتختلف�معد�ت�الخسارة��.التاريخية�با�عدل�الحا'ي�لتعكس�الظروف�الحالية

  

  ا�الية	ا�طلوبات	-٢

  ¯fا.�ا�و'ياcثبات�عند�ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�الي

  )	التصنيف٢٬١

  التصنيفات�التالية:�ىحدا�الية�c �يتم�تصنيف�ا�طلوبات

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

 بالتكلفة�ا�طفأة.��ا�قيمةتلك��-ب�

  

 )	القياس٢٬٢

�بالقيمــة�العادلــة.�يــتم�كافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�يــتم�تســجيل�
ً
القــروض�ورســوم�التمويــل�بالقيمــة�العادلــة��حســاب�ا�طلوبــات�ا�اليــة�بالتكلفــة�ا�طفــأة�مثــلمبــدئيا

  طريقة�معدل�الفائدة�الفع8ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.�بناء�ع8ىال\]�يتم�تحديدها�

العمولـــة�ع8ـــى�مـــدى�ف·ـــ<ة�معـــدل�الفائـــدة�الفعليـــة.�معـــدل�الفائـــدة��تحميـــل�تكـــاليفتقـــوم�طريقـــة�معـــدل�الفائـــدة�الفع8ـــي�بحســـاب�التكلفـــة�ا�طفـــأة��داة�الـــدين�و 

�الفع8ـي�هـو�ا�عـدل�الـذي�يقـوم�
ً
بتخفـيض�التـدفقات�النقديـة�ا�سـتقبلية�ا�قـدرة�(�بمـا�>ـي�ذلـك�جميـع�الرسـوم�والنقـاط�ا�دفوعـة�وا�سـتلمة�وال\ـ]�تشـكل�جـزءا

�قســاط�ا�خــرى�أو�الخصــومات)�خــ�ل�العمــر�ا�توقـــع��داة�الــدين�أو�ف·ــ<ة�أقــل،�عنــدما�يكــون�ذلـــك�وا�،وتكــاليف�ا�عاملـــة�،��يتجــزأ�مــن�معــدل�الفائــدة�الفع8ــي

،�إ'ى�صا>ي�القيمة�الدف·<ية�عند�
ً
  وغ?<ها.�،والدائن?ن�التمويل،ا�بدئي.�تنطبق�هذه�الطريقة�بشكل�عام�ع8ى��اcثباتمناسبا

�بالتكلفـــة�ا�طفـــأة�.والـــدائن?ن�اÑخـــرين�اcداةتشـــمل�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�
ً
باســـتثناء��،يصـــنف�الصـــندوق�كافـــة�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�ال\ـــ]�يـــتم�قياســـها��حقـــا

  طلوبات�ا�الية�ال\]�تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�ا�

��  

 ا�طلوبات	ا�الية	ب	ا`ثباتإلغاء	)	٢٬٣

بـــال·¶ام�آخـــر�مــن�نفـــس�ا�قـــرض��حــا'ياســـتبدال�ال·ــ¶ام�مـــا'ي�عنـــد��الوفـــاء�بــا�ل·¶ام�ا�حـــدد�>ـــي�العقــد�أ��انقضـــاء�أجلــه.�عنــدا�طلوبـــات�ا�اليـــة�ب�اcثبــاتإلغـــاء�يــتم�

�اcثبــات�ل·¶ام�ا�صـ8ي�ويــتم�بــا�اcثبـاتإلغــاء�هــذا�التبــادل�أو�التعـديل�ع8ــى�أنـه��يعامـلتعـديل�شــروط�ا�طلوبـات�الحاليــة�بشـكل�جــوهري،�بشـروط�مختلفــة،�أو�

  .الدخل�الشامل>ي��القيمة�الدف·<يةبا�تزام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�>ي�

  مقاصة	ا�دوات	ا�الية			-٣

��قابلـة�ا�بـالغ�ا�ع·ـ<ف�¯fــا�ا�بلـغ�صـا>ي�يعـرض�و �،ا�وجـودات�ا�اليـة�وا�طلوبـات�ا�اليــةمقاصـة��تـتم
ً
>ـي�قائمـة�ا�ركــز�ا�ـا'ي،�عنـدما�يكـون�هنـاك�حـق�ملــزم�قانونيـا

�بأحـداث�يجـب�أن���يكـون�اcأو�تكون�هناك�نية�للتسوية�ع8ـى�أسـاس�صـاٍف�مـن�أجـل�بيـع�ا�وجـودات�وتسـوية�ا�طلوبـات�>ـي�آن�واحـد.�
ً
لـزام�القـانوني�مشـروطا

�للتنفيـــذ�>ـــي�ســـياق�العمـــل�ا� مســـتقبلية�ويجـــب�أن�
ً
أو�إفـــ�س�الصـــندوق�أو�الطـــرف��،أو�اcعســـار�،عـــن�الســـداد�التع×ـــ<عتيـــادي�للصـــندوق�و>ـــي�حـــال�يكـــون�قـــاب�

  .ا�قابل

��  
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̀يرادات	ا`ثبات	-ز	  با

�يتم�ح�والخسائر�الناتجة�عن�التباا�ر  �بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة �القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�ا�درجة >ي�قائمة��إثباf³اغ?<ات�>ي

  قيمة�العادلة�لOدوات�ا�الية�واcفصاح�ع�fا�>ي�اcيضاحات�ا�رفقة�بالقوائم�ا�الية.وال�حق�لل�ا�و'يويتم�القياس��الدخل�الشامل.

يوم�الذي�>ي�ال�>ي�قائمة�الدخل�الشامل�إثباf³اا�رباح�والخسائر�الناتجة�عن�بيع�ا�وجودات�ا�الية�ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�يتم�

  .�يتم�فيه�البيع

��  

  همةا�حكام	والتقديرات	ا�حاسبية	ا�	–ح	

�،لموجوداتل�وا�بالغ�ا�درجةؤثر�ع8ى�تطبيق�الصندوق�للسياسات�تف·<اضات�او �،تقديراتو �أحكام،�ملعند�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية،�قامت�اcدارة�بع

  وا�صروفات.�وقد�تختلف�النتيجة�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�،واcيرادات�،وا�طلوبات

بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�بمراجعة�التقديرات�ا�حاسبية�>ي�ف·<ة�ا�راجعة.��اcثباتويتم��ع8ى�أساس�مستمر.يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات��

 إ'ى�هبوط�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�ا�الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�>ي�اcيضاحات�ا�تعلقة�با�دوات�ا�الية.

  

  النقد	وما	-ي	حكمه .٧

  م٢٠١٩	ديسم01	٣١    م٢٠٢٠ديسم01		٣١    

  ٢٦٠٬٦٤٨    ٣٦٬٠١٣	    أم^ن	الحفظ	لدىالنقد	ا�حتفظ	به	

  

 

  اتستثمار L ا .٨

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  م٢٠١٩ديسم01		٣١    م٢٠٢٠ديسم01		٣١  إيضاح  

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

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧   ٨٬٤٥٧٬٧٩٩  أ  ا�وراق	ا�الية	ا�درجة

  

       كما	ي@ي:	ةنخ�ل	الس	ا�وراق	ا�الية	ا�درجة	-ي	الحركة

  

 ٤٬٢٧٤٬٧٤٦   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧    فتتاÙيالرصيد�ا� 

 ٥٬٢٧١٬٤٧١   ٨٬٦٧٤٬٣٥١    مش·<يات�خ�ل�السنة

 (٣٬٦٧٠٬٩٤٩)   (٨٬١٥٨٬٣٩٦)    مبيعات�خ�ل�السنة

 ٣٤٦٬٠٢٣   ١٥٥٬١١٠    ات�استثمار �بيعمن��محققة�/(خسائر)أرباح

 ٧٨٣٬٧٣٦   ٧٨١٬٧٠٧    اتستثمار حققة�من�ا� أرباح�غ?<�م

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧  ٨٬٤٥٧٬٧٩٩   الرصيد�الختامي
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١٦ 

  )تتمة(	Lستثماراتا

  

  كما�هو�محدد�>ي�سوق�ا�سهم�السعودية�كما�ي8ي:�الصناÛي�الخسارة�إ'ى�القطاعات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�ستثمار ب)�يتم�تصنيف�ا� 

 

  %	من	القيمة	السوقية    القيمة	السوقية      قطاع	الصناعة

  م١٩٢٠ديسم01		٣١      

 ٪١٨٫٩٤  ١٬٣٢٦٬٩١٩     البنوك

 ٪٦٫٣٣  ٤٤٣٬٢٥٠     التأم?ن

 ٪١٥٫٢٥   ١٬٠٦٨٬٤٣١     الصحيةالرعاية�معدات�وخدمات�

 ٪٨٫٥٨   ٦٠١٬٣٤٤     لتجزئةبيع�ا

 ٪٦٫٢٨   ٤٣٩٬٩٧١     النقل

 ٪١٠٫٤٠   ٧٢٨٬٣٥٢     التغذية

 ٪٣٫٠٢   ٢١١٬٨٣٣     س�fgكيةالخدمات�ا� 

 ٪٣٫٩٧   ٢٧٧٬٨٧٩     ا�رافق�العامة

 ٪١٧٫٤٠   ١٬٢١٩٬١٣٩     ا�واد�

 ٪٩٫٨٢   ٦٨٧٬٩٠٩     الطاقة

     ١٠٠   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧%  

 اLل��امات	وا�طلوبات	ا�حتملة .٩

  ��يوجد�أي�ال·¶امات�أو�مطلوبات�محتملة�ح\©�تاريخ�التقرير.

 

١٠. 	 ̀   خرى أدارة	ومصروفات	أتعاب	ا

�حكام��
ً
  :هوشروطالصندوق�يتقاªØ©�مدير�الصندوق�ا�تعاب�التالية�وفقا

  

  اLش�0اكرسوم	

لتغطيــة�التكــاليف�اcداريــة،�يــتم�اقتطاعهــا�مــن��ا�شــ·<اكمــن�مبلــغ�%��٢مــن�كــل�مســتثمر�بمــا���يتجــاوز�نســبة�ا�شــ·<اكيقــوم�مــدير�الصــندوق�بتحصــيل�رســوم�

  إجما'ي�ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.

  

  

  %	من	القيمة	السوقية    القيمة	السوقية      قطاع	الصناعة

 ٣١	ديسم01	٢٠٢٠م	    

 ٪٢١٫٠١ 	 ١٬٧٧٧٬٠٤٥     البنوك

 ٪٢٫٦٩ 	 ٢٢٧٬٢١٦     التأم?ن

 ٪١٤٫٢١ 	 ١٬٢٠١٬٨٨٥     الرعاية�الصحيةمعدات�وخدمات�

 ٪٢٫٨٤ 	 ٢٤٠٬٥٠٠     ال^<مجيات�والخدمات�

 ٪١٧٫٥٧ 	 ١٬٤٨٥٬٦٠٠     خدمات�ا�تصا�ت

 ٪١٢٫٩٧ 	 ١٬٠٩٧٬٠٣٢     التغذية

 ٪١٫٩١ 	 ١٦١٬٣٣٠     س�fgكيةالخدمات�ا� 

 ٪٢٢٫٢٨ 	 ١٬٨٨٤٬٥٦٣    ا�واد�

 ٪٤٫٥٢ 	 ٣٨٢٬٦٢٨     الطاقة

     ١٠٠   ٨٬٤٥٧٬٧٩٩٪ 
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١٧ 

	 ̀   (تتمة)خرى أدارة	ومصروفات	أتعاب	ا

  

  أتعاب	ا`دارة

  .ع�بصورة�ربع�سنويةكل�يوم�تقييم�وتدف�%�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن١٬٧٥الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة�يقوم�مدير�

  

 مصاريف	أخرى 

فيمـا�عـدا�ا�صـاريف�.�%�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عـن�كـل�يـوم�تقيـيم٠٬٥لتغطية�ا�صاريف�ا�خرى�بنسبة�يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�

  .يتحملها�مدير�الصندوق ائدة�الز 

  

 ا�عام�ت	وا�رصدة	مع	ا�طراف	ذات	الع�قة .١١

�وتيجري�الصندوق،�>ي�سياق�أعماله�العادية،�معام�ت�مع�مختلف�ا�طراف�ذات�الع�قة �،الوحداتحام8ي�تضمن�ا�طراف�ذات�الع�قة�للصندوق�.

�حكام�الصندوق والصناديق�ا�خرى�ا�دارة�بواسطة�مدير�الصندوق.��،ومدير�الصندوق �
ً
تتم�كافة�ه.�وشروط�تتم�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وفقا

  تفاقية�رسمية.اا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�بأسعار�متفق�عل�fا�بموجب�

 

  �ا�عام�ت�وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�كما�ي8ي:

  

  م٢٠١٩   م٢٠٢٠  طبيعة	ا�عاملة  ا�طراف	ذات	الع�قة	

  ا�ا'ي�ستثمار شركة�الشرق�ا�وسط�ل� 

  ("مدير�الصندوق")�

 ١٢٧٬١٠٢   ١٠٥٬٠٧٩  أتعاب	إدارة	

 ٤٤٬٤٨٦   ٤٤٬٤٨٥  مصروفات	أخرى 

 

  

  م٢٠١٩ديسم01		٣١   م٢٠٢٠ديسم01		٣١  طبيعة	ا�عاملة  ا�طراف	ذات	الع�قة

  ا�ا'ي�ستثمار شركة�الشرق�ا�وسط�ل� 

  ("مدير�الصندوق")�

 ١٠٬٥٥١   ١٢٬٣٩٥  أتعاب	إدارة		- ذمم	دائنة	

مصروفات		- ذمم	دائنة	

 ٣٬٦٩٣   ٥٬٩٣٢  أخرى 

  

 إدارة	ا�خاطر	ا�الية .١٢

�،ومخـاطر�السـوق�(بمـا�>ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار�العمولـة�،ومخـاطر�السـيولة�،مخـاطر�ا�ئتمـان :يتعـرض�الصـندوق�إ'ـى�مجموعـة�متنوعـة�مـن�ا�خـاطر�ا�اليـة�وم�fـا

ويركـز�برنـامج�إدارة�ا�خـاطر�الشـامل�للصـندوق�ع8ـى�القـدرة�ع8ـى�التنبـؤ�بالسـوق�ا�اليـة�ويسـ¬ى�إ'ـى�تقليـل�أثـر�ا�خـاطر�إ'ـى� .ومخـاطر�ا�سـعار)�،ومخـاطر�العمـ�ت

ا�اليـة�للصـندوق�محـدودة.�،�فـإن�ا�خـاطر�الناشـئة�عـن�ا�وجـودات�وا�طلوبـات�وعمومـا .أدنى�حد�ممكن�من�التأث?<�السلÞ]�ا�حتمل�ع8ى�ا�داء�ا�ا'ي�للصندوق 

  أدار�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�الية�>ي�السنوات�السابقة�دون�أي�تأث?<�جوهري�كما�هو�موضح�أدناه.

  

  مخاطر	اLئتمان

ــــه�ممـــا�يـــؤدي�إ'ـــى�تكبــــــد�طـــرف�اخـــر��خئتمـــان�مخـــاطر�ا� تتمثـــل� ــــاء�بال·¶امــ ســـارة�ماليـــة،�يتعـــرض�الصـــندوق��خـــاطر�>ـــي�تع×ـــ<�أحـــد�ا�طـــراف�>ـــي�أداة�ماليــــــة�>ـــي�الوفــ

يحــتفظ�الصــندوق�بأموالــه�>ــى�بنــك�مح8ــي�>ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�وبالتــا'ي�يعتقــد�مــدير�الصــندوق�أن�الصــندوق�و �،ا�ئتمــان�ع8ــى�أرصــدته�لــدى�البنــوك

  ئتمان�جوهرية.اليس�لديه�أي�مخاطر�
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١٨ 

  (تتمة)إدارة	ا�خاطر	ا�الية

  

  ترك^�	مخاطر	اLئتمان

عنــــدما�تــــؤثر�ع8ــــى�مجموعـــات�مــــن�ا�طــــراف�ا�قابلــــة�ال\ــــ]�يكــــون�تعرضــــها�و �.ت·<كـــز�مخــــاطر�ا�ئتمــــان�عنــــد�وجــــود�تغ?ــــ<ات�>ــــي�العوامـــل�ا�قتصــــادية�أو�>ــــي�الصــــناعة

�بالنســبة�إ'ـــى�تعــرض�الصــندوق�
ً
يـــتم��فيمــا�يتعلـــق�بــا�دوات�ا�اليــةال\ــ]�يتعــرض�لهـــا�الصــندوق�تمانيـــة�ئتتمثــل�ا�خــاطر�ا� .�ل�ئتمـــاناcجمــا'ي�ع8ــى�ا�ئتمـــان�كب?ــ<ا

  ��تماني�عا'ي.ائحفظه�>ي�بنك�مح8ي�ذو�تقييم�

  

  مخاطر	السيولة

تتكــون�مــن�الرســوم�مخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�يواجــه�صــعوبة�>ــي�تــوف?<�ا�مــوال�ال�زمــة�لســداد�ال·¶اماتــه�ا�تعلقــة�با�طلوبــات�ا�اليــة،�وال\ــ]�

ــــاcجراءات�ال ــــات�الســــــيولة�ع8ـــــــى�أســــــاس�منـــــــتظم�ويقــــــوم�بـــ ـــــدير�الصــــــندوق�بمراقبـــــــة�متطلبــ ـــا�مـــــــن�النفقــــــات�ا�ســـــــتحقة.�ويقــــــوم��مــ ــــمن�اcداريــــــة�وغ?<هـــ ـــــة�ليضـــ �زمـ

���القـــوائم�ا�اليـــةتوفرا�مــوال�الكافيـــة��واجهــة�أي�ال·¶امـــات�عنـــد�نشــوfßا�بـــدون�ا�خـــاطرة�بســمعة�الصـــندوق�أو�تعريضــه�لخســـائر�غ?ـــ<�متوقعــة.�إ'ـــى�وقـــت�تــاريخ�

  يوجد�تباين�كب?<�ب?ن�ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�قد�يعرض�الصندوق�إ'ى�مخاطر�سيولة.

  

  القيمة	الدف�0ية الية	بالتكلفة	ا�طفأةا�طلوبات	ا�

ـــد ــــ ـــن		عنــــ ــــ ــل	مــــ ــــ ــــ ـــب	أو	أقـ ــــ 	٦الطلــــ

  أشهر

  شهر	١٢	– ٦

  أك 0	من	سنة

 - - ١٢٬٣٩٥ ١٢٬٣٩٥  مستحقةأتعاب	إدارة	

 - - ٥٬٩٣٢ ٥٬٩٣٢  مستحقة	مصروفات	أخرى 

 - - ١٨٬٣٢٧ ١٨٬٣٢٧  م	٢٠٢٠ديسم01		٣١كما	-ي	

  

  أك×<�من�سنة  شهر��١٢– ٦  أشهر�٦الطلب�أو�أقل�من��عند  الدف·<ية�القيمة ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة

 - - ١٠٬٥٥١ ١٠٬٥٥١  مستحقةأتعاب�إدارة�

 - - ٣٬٦٩٣ ٣٬٦٩٣  مستحقة�مصروفات�أخرى 

 - - ١٤٬٢٤٤ ١٤٬٢٤٤  م٢٠١٩ديسم^<��٣١كما�>ي�

 

 

  مخاطر	السوق 

  .تقلب�القيمة�السوقية�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لOدوات�ا�الية�بسبب�التغ?<ات�>ي�أسعار�السوق تتمثل�مخاطر�السوق�>ي�مخاطر�

  ومخاطر�ا�سعار.�العملةتشتمل�مخاطر�السوق�ع8ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�

  

  مخاطر	سعر	العمولة

ة.�مبلـغ�العمولـة�ع8ـى�مخاطر�سعر�العمولة�تنشأ�من�احتمالية�أن�تؤثر�التغ?<ات�>ي�أسعار�العمولة�ع8ى�القيمـة�أو�التـدفقات�النقديـة�ا�سـتقبلية�لـOدوات�ا�اليـ

��تفاقية�البيع�ا�ؤجل.�وبناًء�ع8ى�ذلك�،���يتعرض�الصندوق��ي�مخاطر 
ً
  أسعار�عمولة.�ـ�ا�وجودات�ا�الية�للصندوق�هو�مبلغ�ثابت�وفقا

  

 مخاطر	العملة

ا�دوات�ا�اليــة�ا�ســتخدمة�مــن�قبــل�الصــندوق��مخــاطر�العملــة��ــي�مخــاطر�أن�قيمــة�ا�داة�ا�اليــة�قــد�تتغ?ــ<�نتيجــة�للتغ?ــ<�>ــي�أســعار�صــرف�العمــ�ت�ا�جنبيــة،�

ة�تحسب�بالريال�السعودي�وبناًء�ع8ـى�ذلـك،�الصـندوق�غ?ـ<�مثل�النقد�>ي�البنوك�و�ذمم�مدينة�تحت�اتفاقية�بيع�مؤجلة�والذمم�الدائنة��والعمو�ت�ا�ستحق

  معرض��ي�مخاطر�عم�ت�أجنبية.�
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١٩ 

  

  (تتمة)إدارة	ا�خاطر	ا�الية

  مخاطر	ا�سعار

الناشــئة�عــن��مخــاطر�ا�ســعار��ــي�مخــاطر�تقلــب�القيمــة�العادلــة�للتــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�مــن�أداة�ماليــة�نتيجــة�للتغ?ــ<ات�>ــي�أســعار�الســوق�(بخــ�ف�تلــك

،�أو�أي�عوامــل�تــؤثر�ع8ــى�جميــع�ا�دوات�ا�اليــة�مخــاطر�أســعار�الفائــدة�أو�مخــاطر�العمــ�ت)�ســواء�كانــت�تلــك�التغ?ــ<ات�ناتجــة�عــن�ا�داة�ا�اليــة�أو�مــن�مصــدرها

  ��يتعرض��خاطر�ا�سعار.ا�ماثلة�ا�تداولة�>ي�السوق.�بما�أن�قيمة�ا�دوات�ا�الية�للصندوق�ليست�معرضة��سعار�السوق�،�فإن�الصندوق�

ات�>ـــي�أدوات�ماليــة�محــددة�كمـــا�هــو��محـــدد�>ــي�شـــروط�ســتثمار وذلـــك�بتنويــع�ا�حفظـــة�والحــد�مــن�ترك?ـــ¶�ا� �ســتثمار يــتم�إدارة�مخــاطر�اcســـعار�مــن�قبـــل�مــدير�ا� 

  و>ي�أنظمة�وقوان?ن�هيئة�السوق�ا�الية.�هوأحكامالصندوق�

  بمراقبة�تعرض�ا�حفظة��خاطر�ا�سعار�بشكل�يومي.�ستثمار الداخلية�مدير�ا� تلزم�اcجراءات�

ية�فيجــب�ع8ــى�مــدير�الصـندوق�إعــادة�التــوازن�إ'ــى�ا�حفظــة�ســتثمار ية�أو�أنظمــة�الصـناديق�ا� ســتثمار إذا�لـم�تتوافــق�مخــاطر�ا�ســعار�مـع�سياســات�الصــندوق�ا� 

  تاريخ�ذلك.خ�ل�خمس�أيام�كحد�أقªà©�من�

 

  ا�وجودات	وا�طلوبات	ا�الية	حسب	الفئة	

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

  م٢٠١٩ديسم01		٣١   م٢٠٢٠ديسم01		٣١  اتإيضاح  ا�وجودات	ا�الية

          :بالقيمة	العادلة	من	خ�ل	الربح	أو	الخسارة

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧   ٨٬٤٥٧٬٧٩٩ ٨ اتستثمار ا� 

  �       :بالتكلفة	ا�طفأة

 ٢٦٠٬٦٤٨   ٣٦٬٠١٣ ٧ وما>ي�حكمه�النقد

 -    ١٣٬٦٧٩    توزيعات�ا�رباح�ا�ستحقة�

 ٧٬٢٦٥٬٦٧٥   ٨٬٥٠٧٬٤٩١    إجما'ي	ا�وجودات	ا�الية	

     	    ا�طلوبات	ا�الية

     	   ا�طلوبات	ا�الية	بالتكلفة	ا�طفأة:

 ١٠٬٥٥١   ١٢٬٣٩٥  �١١و�١٠  أتعاب�إدارة��- ذمم�دائنة�

 ٣٬٦٩٣   ٥٬٩٣٢ �١١و�١٠  مصروفات�أخرى �- ذمم�دائنة�

 ١٤٬٢٤٤   ١٨٬٣٢٧    إجما'ي	ا�طلوبات	ا�الية

   

 تحليل	اLستحقاق	للموجودات	وا�طلوبات .١٣

  جما'ي	إ  شهر	١٢بعد	  شهر	١٢خ�ل	 م٢٠٢٠ديسم01		٣١كما	-ي	

    

    ا�وجودات

 ٨٬٤٥٧٬٧٩٩ - ٨٬٤٥٧٬٧٩٩ ات�ستثمار ا� 

 ٣٦٬٠١٣ - ٣٦٬٠١٣ النقد�وما>ي�حكمه

 ١٣٬٦٧٩ - ١٣٬٦٧٩  توزيعات�ا�رباح�ا�ستحقة

 ٨٬٥٠٧٬٤٩١ - ٨٬٥٠٧٬٤٩١ إجما'ي	ا�وجودات

	 	 	 

 	 	 	 ا�طلوبات	

 ١٢٬٣٩٥ - ١٢٬٣٩٥  أتعاب�إدارة��- ذمم�دائنة�

 ٥٬٩٣٢ - ٥٬٩٣٢  مصروفات�أخرى �- ذمم�دائنة�

 ١٨٬٣٢٧ - ١٨٬٣٢٧ إجما'ي	ا�طلوبات
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٢٠ 

  

 (تتمة)تحليل	اLستحقاق	للموجودات	وا�طلوبات

  

  اجما'ي	  شهر	١٢بعد	  شهر	١٢خ�ل	 م٢٠١٩ديسم01		٣١كما	-ي	

    

    ا�وجودات

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ -  ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ ات�ستثمار ا� 

 ٢٦٠٬٦٤٨ -  ٢٦٠٬٦٤٨ النقد�وما>ي�حكمه

 ٧٬٢٦٥٬٦٧٥ -  ٧٬٢٦٥٬٦٧٥ إجما'ي	ا�وجودات

   

    ا�طلوبات	

 ١٠٬٥٥١ -  ١٠٬٥٥١  أتعاب�إدارة��- ذمم�دائنة�

 ٣٬٦٩٣ -  ٣٬٦٩٣  مصروفات�أخرى �- ذمم�دائنة�

 ١٤٬٢٤٤ -  ١٤٬٢٤٤ إجما'ي	ا�طلوبات

 

  

 لقيمة	العادلة	لدوات	ا�اليةا .١٤

ل·¶ام�>ي�معاملة�طبيعية�ب?ن�طرف?ن�>ي�السوق�>ي�تاريخ�القياس.�االقيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�مقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل�

  :يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع8ى�اف·<اض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�وجودات�أو�تحويل�ا�طلوبات�تتم�إما

  

• �[ªÔللموجودات�أو�ا�طلوبات،�أو>ي�السوق�الرئي  

  >ي�غياب�السوق�الرئيªÔ]،�>ي�السوق�ا�ك×<�فائدة�للموجودات�أو�ا�طلوبات.• 

  

�للصـــندوق.�يـــتم�قيــاس�القيمـــة�العادلـــة�للموجـــودات�أو�ا�طلوبــات�باســـتخدام�اcف·
ً
<اضـــات�ال\ـــ]�يجــب�أن�يكـــون�الســـوق�الرئيÔــª]�أو�الســـوق�ا�ك×ـــ<�فائـــدة�متاحــا

ا��صلحfgم�اcقتصادية.ي�السوق�عند�تسع?<�ا�وجودات�أو�ا�طلوباتسيستخدمها�ا�شاركون�>
ً
  ،�باف·<اض�أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�يعملون�وفق

م�تعريف�القيمة�العادلة�ع8ـى�اف·ـ<اض�أن�الصـندوق�يتبـع�مبـدأ�ا�سـتمرارية�ولـيس�هنـاك�نيـة�أو�حاجـة�لتقلـيص�حجـم�عملياتـه�بشـكل�جـوهري�أو�القيـا�يستند

موعــــة�بمعاملــــة�مجحفــــة�تعت^ــــ<�ا�داة�ا�اليــــة�ع8ــــى�أ¡fــــا�مدرجــــة�>ــــي�ســــوق�نشــــط�إذا�كانــــت�ا�ســــعار�متاحــــة�بســــهولة�وبشــــكل�مســــتمر�مــــن�تــــاجر�أو�سمســــار�أو�مج

  صناعية�أو�خدمة�تسع?<�أو�وكالة�تنظيمية،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومنظمة�ع8ى�أساس�تجاري.

 

ا�اليـــة�ضـــمن�التسلســل�الهرمـــي�للقيمـــة�العادلـــة�،��القــوائميــتم�تصـــنيف�جميـــع�ا�وجــودات�وا�طلوبـــات�ال\ـــ]�يــتم�قياســـها�بالقيمـــة�العادلـــة�أو�اcفصــاح�ع�fـــا�>ـــي�

  وذلك�بمستوياf³ا�ا�ختلفة�ع8ى�النحو�التا'ي:،�بناًء�ع8ى�أدنى�مستوى�من�ا�دخ�ت�مهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�كما�هو�موضح�أدناه

 أسعار�السوق�ا�علنة�(غ?<�ا�عدلة)�>ي�سوق�نشط��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.-ا�ستوى�ا�ول  •

�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ?<�مباشرة�-ا�ستوى�الثاني •
ً
 .طرق�التقييم�ال\]�يكون�أدنى�مستوى��دخ�f³ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب�

 طرق�التقييم�ال\]�تكون�أدنى�مدخ�f³ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ?<��قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ?<�مباشرة.�-ا�ستوى�الثالث •

  

،�ا� 
ً
ــــة�ا�درجــــــة�هــــــو�ا� �ســــــتثمار حاليــــــا ــــوق�ا�لكيــ ــــهم�حقــ ــــي�أســ الوحيــــــد�الــــــذي�يــــــتم�بالقيمــــــة�العادلــــــة�وينــــــدرج�>ــــــي�ا�ســــــتوى�ا�ول.�القــــــيم�الدف·<يــــــة�لكافــــــة��ســــــتثمار >ــ

ا�ســـتوى�ا�ول�أو��ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�ا�اليـــة�ا�خـــرى�ال\ـــ]�تظهـــر�>ـــي�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�تقـــارب�قيمfgـــا�العادلـــة.�لـــم�يكـــن�هنـــاك�أي�أدوات�ماليـــة�أخـــرى�مـــن

  �طلوبات�خ�ل�السنة�الحالية�والسنة�السابقة.الثاني�أو�الثالث�من�ا�وجودات�أو�ا

.
ً
  جميع�القيم�ا�عروضة�>ي�هذه�القوائم�ا�الية�تمثل�القيمة�العادلة�لOصول�وا�طلوبات�ا�الية�بنسبة�كب?<ة�جدا
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  )السعودي(بالريال	

٢١ 

  

 (تتمة)لقيمة	العادلة	لدوات	ا�اليةا

  

  التحول	ب^ن	التسلسل	الهرمي	للقيمة	العادلة

التصنيف�ب?ن�مستويات�القيمة�العادلة�ا�ذكورة�أع�ه�>ي�¡fاية�ف·ـ<ة�إعـداد�التقـارير�ال\ـ]�حـدثت�خ�لهـا�تلـك�التغي?ـ<ات.�ومـع�ذلـك،�لـم�يتم�إدراج�نتائج�إعادة�

  تكن�هناك�عمليات�إعادة�تصنيف�ب?ن�مستويات�القيمة�العادلة�خ�ل�الف·<ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.

  

  اليوم	ا�خ^0	للتقييم	 .١٥

  .م�٢٠٢٠ديسم^<��٣١اليوم�ا�خ?<�للتقييم�هو�تاريخ�

  

 ا�حداث	ال�حقة .١٦

م�وال\]�لها�أثر�جوهري�ع8ى�قائمة�ا�ركز�ا�ا'ي�٢٠٢٠ديسم^<��٣١ا�نfgية�>ي��للسنة�١>ي�ا�يضاح�رقم�أع�ه��ماذكر أحداث��حقة�مهمة�باستثناء���توجد

 للصندوق�كما�هو�مذكور�>ي�هذه�القوائم�ا�الية.

 

 اعتماد	القوائم	ا�الية .١٧

  .م�٢٠٢١أبريل�٧ا�وافق�هـ��١٤٤٢شعبان�٢٥>ي��ا�الية�هذه�القوائم�إدارة�الصندوق��اعتمدت

 


