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  ا�دار�من�قبل

  شركة�الشرق�ا%وسط�ل#ستثمار�ا�ا�ي

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��12للسنة�ا�ن.-ية�,يالقوائم�ا�الية�

ا�ستقل�ا�راجعتقرير��و



  للمرابحة�بالريال�السعودي��صندوق�ميفك

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

  ا�ستقل��ا�راجعوتقرير��القوائم�ا�الية

 م�٢٠٢٠ديسم�٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 

  

  صفحـة  الفهرس

  ٤-٢  ا�راجع�ا�ستقل��تقرير�

  ٥  �قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  ٦  اKخر�الشامل��ربح�أو�الخسارة�والدخلقائمة�ال

  ٧  قائمة�التغ1Qات�,ي�صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامOي�الوحدات�

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية�

 ٢١-٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�









  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ا�ركز�ا�ا�يقائمة�

 (بالريال�السعودي)�

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٦ح١��9تعت<=�اPيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �جزءا

٥ 

 

  

       �ديسم٣١12كما�,ي�

   اتايضاح   م٢٠٢٠    م٢٠١٩

 ا�وجودات�          

 ما2ي�حكمه�و �النقد ٧   ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٧٢٢

 مجموع�ا�وجودات    ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٧٢٢

  �    

 ا�طلوبات   �  

  أتعاب�إدارة�مستحقة ٩و��٨    -  ٤٤

  مجموع�ا�طلوبات    -  ٤٤

  �     

�١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٦٧٨�� 
  

  صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامOي�الوحدات

�١٢٧٬٤٣٠  ٤٤٦ 
 

  )عددوحدات�مصدرة�( 

�١٠٠٫٠٠٠٠  ١١٥٫٩٦٥١ 

  بالوحدة�-صا,ي�قيمة�ا�وجودات  

  �ا�حتملةواrرتباطات��التعهدات ١٠     

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  بالريال�السعوديللمرابحة�صندوق�ميفك��

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

  قائمة�الربح�أو�الخسارة�والدخل�الشامل�واKخر�

 (بالريال�السعودي)�

 

 

���يتجزأ�من�هذه���١٦ح١��9تعت<=�اPيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �القوائم�ا�اليةجزءا

٦ 

      
  �ديسم٣١12,ي��للسنة�ا�ن.-ية

 م٢٠١٩   م٢٠٢٠    اتإيضاح  

     الدخل

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

-  ١٬٥٧٦٬٨٠٨ 

  ا�ستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�مندخل�العمولة�
   

-  ٣٨٢٬٩٦٧ 

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

 الخسارة�
�   

-  ٩٢٬٠٩٥ 

  خسائر�محققة�من�استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة
   

-            (٦٩٬٦٨٥) 

  إجما�ي�الدخل
   

-  ١٬٩٨٢٬١٨٥ 

  ا�صروفات
   

   

  اتعاب�إدارة
    ٩و�� ٨

(٤٩)  (٣٨٩٬٢٥٥) 

  اPدارة��أتعاب�ضريبة�القيمة�ا�ضافة�ع5ى�
   

(٢)  (١٩٬٤٦٣) 

 با�ستثمار�متعلقةمصروفات�أخرى�
   

-  (٢٬٣١٣) 

  بنكية�تعمو� 
  

-  (١٣٥) 

  اجما�ي�ا�صروفات�
  

(٥١)  (٤١١٬١٦٦) 

   السنة�/�(خسارة)ربح�صا,ي�
  

(٥١)  ١٬٥٧١٬٠١٩ 

   سنةالدخل�الشامل�اKخر�لل
  

-  - 

   سنةلل�الدخل�الشامل)�/الخسارة�(إجما�ي�
  

(٥١)  ١٬٥٧١٬٠١٩ 



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

 تغ1Qات�,ي�صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامOي�الوحدات�قائمة�ال

 (بالريال�السعودي)�

 

���يتجزأ�من�هذه���١٦ح١��9تعت<=�اPيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  �القوائم�ا�اليةجزءا

٧ 

    ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 م٢٠٢٠    م٢٠١٩

٥١٬٦٧٨ ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤  
 يناير�١صا,ي�ا�وجودات�,ي� 

(٥١)  ١٬٥٧١٬٠١٩  

 

  جما�ي�الدخل�الشامل�للسنةإالربح�و��

 التغ�1Q,ي�معام#ت�الوحدات�  �  

  متحص�ت�من�إصدار�وحدات   ١٢,٧٤٣٬٠٠٠  ١٧٤٬٥٥٣٬٣٣٤

  مدفوعات�مقابل�اس±=داد�وحدات   (٥١٬٦٢٧)  (٤٠٠٬٧٤٠٬١٠٩)

  التغ�1Q,ي�معام#ت�الوحدات��صا,ي�   ١٢,٦٩١٬٣٧٣  (٢٢٦٬١٨٦٬٧٧٥)

١٢,٧٤٣,٠٠٠  ٥١٬٦٧٨  
 

  ديسم٣١�12صا,ي�ا�وجودات�,ي�

  م٢٠١٩

  

   م٢٠٢٠

  

  

  حركة�الوحدات

     وحدات

 يناير��١الوحدات�,ي�   ٤٤٦  ١٬٩٥٢٬٨٥٤

  وحدات�مصدرة�خ�ل�السنة�   ١٢٧٬٤٣٠  ١٬٥٠٧٬٢٦٥

  وحدات�مس±=دة�خ�ل�السنة�   (٤٤٦)  (٣٬٤٥٩٬٦٧٣)

١٢٧٬٤٣٠  ٤٤٦  
 

  ديسم٣١12الوحدات�,ي�



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

  ا�ا�يا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�

  التدفقات�النقدية�قائمة�

 (بالريال�السعودي)�

 

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�١٦ح١���9عت<=�اPيضاحات�ا�رفقة�من�ت
ً
  �جزءا

٨ 

     
  ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي��

  م٢٠١٩   م٢٠٢٠   اتايضاح 

      التدفقات�النقدية�من�ا%نشطة�التشغيلية

 ١٬٥٧١٬٠١٩   (٥١)    السنة��/�(خسارة)��صا,ي�ربح

   �    :�سوياتت

 ٦٩٬٦٨٥   -     خسائر�محققة�من�استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�

 (٩٢٬٠٩٥)   -      مكاسب�محققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

      (٥١)   ١٬٥٤٨٬٦٠٩ 

   �    التغ1Qات�,ي�ا�وجوادات�وا�طلوبات�التشغيلية:

 ٩٥٠٬٥٦٩   -    ،�صا2يمرابحة�ودائع

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

 (١٠٢٬٠١٤)  (٤٤)     أتعاب�اPدارة�ا�ستحقة

 ٧٬٩٧٢٬٤٣٩   -    �  محصل�من�اس±=داد�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

 ٣٢٬٣١٣٬٣٨١  -    �  استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأة�محصل�من�اس±=داد�

 ٤٢٬٦٧٧٬٨٨١   (٩٥)     ا%نشطة�التشغيلية��الناتج�منصا,ي�النقد�

     �   

   �     التمويليةالتدفقات�النقدية�من�اrنشطة�

 ١٧٤٬٥٥٣٬٣٣٤   ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠     متحص�ت�من�إصدار�وحدات

 (٤٠٠٬٧٤٠٬١٠٩)   (٥١٬٦٢٧)     مدفوعات�مقابل�اس±=داد�وحدات

 (٢٢٦٬١٨٦٬٧٧٥)   ١٢٬٦٩١٬٣٧٣     صا,ي�النقد�ا�ستخدم�,ي�اrنشطة�التمويلية

 (١٨٣٬٥٠٨٬٨٩٤)   ١٢٬٦٩١٬٢٧٨    صا2ي�التغl=�2ي�النقد�وما�2ي�حكمه

 ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦   ٥١٬٧٢٢     يناير��١النقد�وما�2ي�حكمه�2ي�

 ٥١٬٧٢٢   ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠   ٧  ديسم٣١�12النقد�وما�,ي�حكمه�,ي�



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12,ي�للسنة�ا�ن.-ية�

 )(بالريال�السعودي

 

٩ 

  الصندوق�وأنشطته .١
�السعودي� �بالريال �وهو�صندوق�استثماري�صندوق�ميفك�للمرابحة �الشرق�مفتوح�("الصندوق") �اتفاق�بlن�شركة مؤسس�ومدار�بواسطة

  ("حام5ي�الوحدات")�الصندوق ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�

Uت�التجارية��رأسما�يالصندوق�إ�ى�تحقيق�نمو��فد��وتوفl=�السيولة�من�خ�ل�ا�ستثمار�2ي�أدوات�مالية�منخفضة�ا�خاطر�ع5ى�أساس�ا�عام
  .رها�توافقة�مع�مبادئ�الشريعة�ا�س�مية،�وكذلك�تحقيق�عائد�أع5ى�من�العائد�القيا�8�Áوالذي�يمثل�مؤشر�سايبور�ث�ثة�أش

الية�لتأسيس�الصندوق�بخطا¢Uا�م).�تم�منح�موافقة�هيئة�السوق�ا�٢٠١١مارس��١ه�(ا�وافق١٤٣٢ربيع�ا�ول��٢٦بدأ�الصندوق�عملياته�2ي�
  م).٢٠١٠اغسطس���٣١(ا�وافقه��١٤٣١رمضان��٢١بتاريخ��٥/٧٤٨١رقم�

�مالية� �قوائم �مدير�الصندوق�بإعداد �يقوم �وبالتا�ي �مستقلة، �يعت<=�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة �الوحدات، �التعامل�مع�حام5ي عند
 للصندوق.�منفصلة

م،�صنفت�منظمة�٢٠٢٠)،�و2ي�مارس�١٩-م،�أعلنت�منظمة�الصحة�العا�ية�عن�وجود�فl=وس�كورونا�العالم�8(كوفيد2٢٠١٩ي��Uاية�ديسم<=�

ع5ى�أنه�جائحة؛�حيث�استمر�با�نتشار�2ي�أنحاء�العالم�بما�2ي�ذلك�ا�ملكة�العربية�السعودية،�ونتج�عن��١٩-الصحة�العا�ية�تف�8�Çكوفيد

  .فرض�قيود�ع5ى�السفر،�وحظر�التجول�2ي�ا�دن،�ومن�ثم�ركود�ا�نشطة�ا�قتصادية،�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�العا�ية�وا�حلية�ذلك

إن�مدى�تأثl=�جائحة�كورونا�ع5ى�أعمال�الصندوق،�وعملياته،�ونتائجه�ا�الية�غl=�مؤكد،�ويعتمد�ع5ى�العديد�من�العوامل�والتطورات�

قد���يتمكن�الصندوق�من�تقديرها�بشكل�موثوق�خ�ل�السنة�الحالية.�وتشمل�هذه�العوامل�معدل�انتقال�الفl=وس،�ومدة��ا�ستقبلية،�ال89

  .اديتف�8�Çا�رض،�واPجراءات�الوقائية�ال�89قد�تتخذها�الهيئات�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء،�وتأثl=�تلك�اPجراءات�ع5ى�النشاط�ا�قتص

يؤثر�بشكل�كبl=�ع5ى�عمليات��١٩-Covid،���تعتقد�اPدارة�أن�تف٢٠٢٠��8�Çديسم<=��٣١تاريخ�إصدار�البيانات�ا�الية�للسنة�ا�نUVية�2ي��كما�2ي

 الصندوق.�سيواصل�مدير�الصندوق�تقييم�طبيعة�ومدى�التأثl=�ع5ى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.

 اللوائح�النظامية .٢

�٢٣(ا�وافق�١٤٣٧شعبان�١٦يخضع�الصندوق��نظمة�صناديق�ا�ستثمار�(اللوائح)�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بصيغUVا�ا�عدلة�ح��9

  عودية.ا�ملكة�العربية�السم)�ال�89توضح�بالتفصيل�متطلبات�صناديق�ا�ستثمار�العاملة�2ي�٢٠١٦مايو�

٣. rس}1داد�كتتاب�اrا�/ 

  �تداول.�سوق�ا�سهم�السعودي�يعمل�ف�Uاال��89/�ا�س±=داد�2ي�جميع�ا�يامكتتابقبول�طلبات�ا�يتم�

.�يتم�تحديد�قيمة�محفظة�الصندوق�
ً
يتم�تحديد�صا2ي�قيمة�أصول�الصندوق�لغرض�شراء�أو�بيع�الوحدات�بقسمة�صا2ي�القيمة��يوميا

اليوم�ع5ى�إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�ا�ستحقة�2ي�للصندوق�لÐصول�(القيمة�العادلة��صول�الصندوق�مطروًحا�م�Uا�خصوم�الصندوق)�

 التا�ي.

 أسس�اdعداد .٤

 اrل}{ام�بيان� ٤٫١

��عايl=�التقارير�ا�الية�الدولية�ا�عتمدة�2ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�("ا�عايl=�الدولية")��تم�إعداد�هذه�القوائم
ً
وا�عايl=���ا�الية�وفقا

هيئة��وفقا��ا�صدر�من�قبل�ومتطلبات�لوائح�صندوق�ا�ستثمار �،حاسبlنمراجعlن�وا�والتعليمات�ا�خرى�ا�عتمدة�من�قبل�الهيئة�السعودية�لل

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



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٠ 

  

  (تتمة)اdعداد�أسس

 أسس�القياس ٤٫٢

��بدأ�التكلفة�التاريخية�باستثناء�
ً
مبدأ�ا�ستحقاق�ا�حاس�8Òباستخدام��وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة.ا�تم�إعداد�القوائم�ا�الية�وفقا

  باستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.

��تداول�وغl=�متداول�ولكن�يتم�عر 
ً
ض���يمتلك�الصندوق�دورة�تشغيل�قابلة�للتحديد�بدقة�ولذلك���تظهر�بنود�ا�وجودات�و�ا�طلوبات�وفقا

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

  

 عملة�العرض�والنشاط� ٤٫٣

يتم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية�بالريال�السعودي�والذي�يعت<=�عملة�النشاط�والعرض�الرئيسية�للصندوق.جميع�ا�رقام�ا�عروضة�تم�تقريUÓا�

  �قرب�ريال�سعودي.

  السنة�ا�الية ٤٫٤

  مالم�يذكر�خ�ف�ذلك.ديسم<=�من�كل�سنة�مي�دية.،��2٣١ي�يناير�وتنت١��8Ôتبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�2ي�

٥. 1Qعاي� �الحالية�ا�عاي�1QعOىجديدة�ال�والتعدي#ت�والتفس1Qات�ا

١٫٥����  سارية�,ي�السنة�الحالية:الجديدة�التعدي#ت�التفس1Qات�و العاي�1Qو ا

  فيما�ي5ي�ا�عايl=�والتفسl=ات�والتعدي�ت�الجديدة�ع5ى�ا�عايl=�السارية�2ي�السنة�الحالية.

 �ا�عيار �العنوان السريان�تاريخ

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

 �٨سبةلمحالا�عيار�الدو�ي� السياسات�ا�حاسبية�والتغيl=ات�2ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا�خطاء م٢٠٢٠يناير��١

ا�عيار�و ،�٩ر�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�اا�عي الفائدة�سعر�قياس�تصحيح م٢٠٢٠يناير��١

ا�عيار�الدو�ي�و ،��٣٩سبةلمحالالدو�ي�

 ٧للتقرير�ا�ا�ي�

تخيفضات��كان�إذا�ما�تقييم�نح�ا�ستأجرين�إعفاء�من��–تعديل�ال م�٢٠٢٠يونيو�١

 �يعد)�١٩-(كوفيد�بفl=وس�ا�رتبط�جرةا� 
ً
� اPيجار�لعقد�تعدي

  �١٦ا�ا�ي�للتقرير�الدو�ي�ا�عيار

  � ةللتقارير�ا�الي�ا�عدلاPطار�ا�فاهيم�8 م٢٠٢٠يناير��١

 

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



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١١ 

تعتمد�ا�همية�النسبية�ع5ى�طبيعة�و �،لتسهيل�إصدار�ا�حكام�النسبية�ع5ى�الشركات�؛تعدي�ت�ع5ى�تعريف�ا�همية�النسبية�للمواد

2ي�سياق��جوهرية،�أخرى �بمعلومات�با�ق±=انأو��ةم�ا�نشأة�ما�إذا�كانت�ا�علومات،�سواء�فرديوتقيّ أو�كل�Uما.��ها،أو�حجما�علومات،�

  ا�الية�ككل.�قوائمها

1Qعاي�  )تتمة(�الحالية�ا�عاي�1QعOى�الجديدة�والتعدي#ت�والتفس1Qات�ا

  السياسات�ا�حاسبية�والتغ1Qات�,ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا%خطاء�– �٨سبةلمحالا�عيار�الدو�ي�

و��®Uـدف�إ�ـى�تغيlـ=�ا�فهـوم�ا�ساÁـ��8لÐهميـة�النسـبية�2ـي�ا�عـايl=�الدوليـة�للتقريـر�ا�ـا�ي.��،®Uدف�التعدي�ت�إ�ى�تسهيل�فهـم�تعريـف�الجـوهري 

 لعايl=�الدوليـة�ا�باPضافة�إ�ى�ذلك،�أصدر�مجلس�
ً
إرشـادات�حـول�كيفيـة�إصـدار�أحكـام�جوهريـة�عنـد�إعـداد�القـوائم�ا�اليـة��لمحاسـبة�أيضـا

�للمعايl=�الدولية�للتقرير�ا�ا�ي.�
ً
  لÐغراض�العامة�وفقا

  ��الفائدة�سعر�قياس�تصحيح�-�٣٩،�وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة٩،�وا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي٧تعدي#ت�عOى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي

عــدد�مــن�اPعفــاءات�ال9ــ�8لوالقيــاس��اPثبــاتا�دوات�ا�اليــة:��،٣٩وا�عيــار�الــدو�ي�للمحاســبة��،٩التعــدي�ت�ع5ــى�ا�عيــار�الــدو�ي�للتقريــر�ا�ــا�ي�تــوفر�

تنطبق�ع5ى�جميع�ع�قات�التحوط�ال�89تتأثر�بشكل�مباشر�بتصحيح�قيـاس�سـعر�الفائـدة.�وتتـأثر�ع�قـة�التحـوط�إذا�أدى�اPصـ�ح�إ�ـى�حالـة�مـن�

  عدم�التأكد�بشأن�توقيت�و�/�أو�مبلغ�التدفقات�النقدية�ع5ى�أساس�ا�عيار�للبند�ا�غطى�أو�أداة�التحوط.

  �١٩- بكوفيد�ةا�تعلق�ةر جا% �تخفيضاتبشأن���-��١٦عOى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي��تعدي#ت

تعديل�ع5ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقريـر��-�١٩-م،�أصدر�مجلس�ا�عايl=�الدولية�للمحاسبة�تخفيضات�اPيجار�ا�تعلقة�بجائحة�كوفيد٢٠٢٠مايو��2٢٨ي�

عقـد��بشـأن�محاسـبة�تعـديل�١٦"عقود�اPيجـار".�تـوفر�التعـدي�ت�إعفـاًء�للمسـتأجرين�مـن�تطبيـق�ا�عيـار�الـدو�ي�للتقريـر�ا�ـا�ي�رقـم��١٦ا�ا�ي�رقم�

�تخفيضــاتكوســيلة�عمليــة،�قــد���يختــار�ا�ســتأجر�تقيــيم�مــا�إذا�كــان��١٩-تخفيضــات�اPيجــار��الناشــئة�كنتيجــة�مباشــرة�لجائحــة�كوفيــدلاPيجــار�

�لعقد�اPيجار.�ويحسب�ا�ستأجر�الذي�يقوم�¢Uذا�ا�ختيار�بالحسـابات��ي�تغي١٩-بفl=وس�(كوفيد�ةا�رتبط�اPيجار 
ً
�lـ=�2ـي�)�من�ا�ؤجر�يعد�تعدي

)�بــنفس�الطريقــة�ال9ــ�8يفســر�¢Uــا�التغيlــ=�بموجــب�ا�عيــار�الــدو�ي�للتقريــر�١٩-مــدفوعات�اPيجــار�نــاتج�عــن�امتيــاز�اPيجــار�ا�ــرتبط�بـــفl=وس�(كوفيــد

�لعقــد�اPيجــار.�ينطبــق�التعــديل�ع5ــى�ف±ــ=ات�التقــارير�الســنوية�ال9ــ�8تبــدأ�2ــي�١٦ا�ــا�ي�رقــم�
ً
�م�أو�بعـــده.�٢٠٢٠يونيــو��١،�إذا�لــم�يكــن�التغيlــ=�تعــدي

  وُيسمح�بالتطبيق�ا�بكر.

  م٢٠١٨مارس��٢٩,ي��ةاdطار�ا�فاهيمي�للتقارير�ا�الية�الصادر 

،�لــيس�ا�فــاهيم�8اPطــار
ً
�هــو�ا�فــاهيم�8اPطــار�مــن�والغــرض.�معيــار�أي�2ــي�ا�تطلبــات�أو�ا�فــاهيم�فيــه�الــواردة�ا�فــاهيم�مــن�أي�تتجــاوز �و��معيــارا

�وجــود�عــدم�حالــة�2ــي�متســقة�محاســبية�سياســات�وضــع�ع5ــى�ا�عــدين�ومســاعدة�ا�عــايl=،�وضــع�2ــي�للمحاســبة�الدوليــة�ا�عــايl=�مجلــس�مســاعدة

  .وتفسl=ها�ا�عايl=�فهم�ع5ى�ا�طراف�جميع�ومساعدة�للتطبيق،�قابل�معيار

�ا�فـــاهيم�بعـــض�ا�عـــدل�ا�فـــاهيم�8اPطـــار�ويتضـــمن.�ا�فـــاهيم�8اPطـــار�ع5ـــى�بنـــاءً �ا�حاســـبية�سياســـا®Uا�طـــورت�ال9ـــ�8ا�نشـــآت�ع5ـــى�ذلـــك�وســـيؤثر

 .ا�همة�ا�فاهيم�بعض�ويوضح�وا�طلوبات،�با�وجودات�ا�ثبات�ومعايl=�ا�حدثة،�والتعاريف�الجديدة،

 .أع�ه�ورد�مما�ا�الية�قوائمه�ع5ى�جوهري �تأثl=�للصندوق �ليس



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٢ 

٢٫٥��  :اKن�ح��سارية�ال�غ1Qجديدة�التعدي#ت�التفس1Qات�و العاي�1Qو ا

�=lعــاي�ات�ال9ــ�8أصــدرها�مجلــس�ا=lوالتفســ�=lعــاي�ت�ع5ــى�ا�للمحاســبة�وال9ــ�8تعت<ــ=�ســارية��الدوليــةهنــاك�عــدد�مــن�ا�عــايl=،�والتفســl=ات،�والتعــدي

  ا�فعول�2ي�الف±=ات�ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ال�89قرر�الصندوق�عدم�اعتمادها�2ي�وقت�مبكر.�وأهمها�كما�ي5ي:

1Qعاي� (تتمة)�الحالية�ا�عاي�1QعOىجديدة�ال�والتعدي#ت�والتفس1Qات�ا

 ا�عيار� العنوان� تاريخ�السريان

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

ر�الدو�ي�ا،�وا�عي�٣٩سبةلمحالالدو�ي�

��٧،٤،١٦ا�ا�ي�للتقرير  

م٢٠٢٢يناير��١ ا�فاهيم�8اPطار�إ�ى�ا�رجع�تحديث�تعدي�ت�- ا�عمال�تجميع  �٣ا�ا�ي�للتقرير�الدو�ي�ا�عيار   

م٢٠٢٢يناير��١ التعدي�ت�ا�تعلقة��- وا�ل±°امات�ا�حتملة�وا�وجودات�ا�حتملة��ا�خصصات 

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

�٣٧سبةلمحالا�عيار�الدو�ي�  

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

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

منه�ا�قصود�ل�ستخدام�ا�صل  

�١٦سبةلمحالا�عيار�الدو�ي�  

م٢٠٢٢يناير��١ م٢٠٢٠-م�٢٠١٨ا�ا�ي�للتقرير�الدولية�ا�عايl=�ع5ى�السنوية�التحسينات  ��١ا�ا�ي�للتقريرالدو�ي��ا�عيار �   

م٢٠٢٣يناير��١ .التعديل�انUVاء�تاريخ�تأجيل�بشأن�التعدي�ت�–التأمlن��عقود  �٤ا�ا�ي�للتقريرالدو�ي��ا�عيار �   

م٢٠٢٣يناير��١ تصنيف�ا�طلوبات.�شأنالتعدي�ت�ب�-ا�الية��القوائمعرض�  ��١سبةلمحالا�عيار�الدو�ي�   

م٢٠٢٣يناير��١ وا�عيار�الدو�ي���٤ا�ا�ي�ريربlن�ا�عيار�الدو�ي�للتق�التداخل�بشأن�التعدي�ت 

٩ا�ا�ي�ريرللتق  

�٩ا�ا�ي�للتقريرالدو�ي��ا�عيار �  

م٢٠٢٣يناير��١ تعدي�ت��عالجة�ا�خاوف�والتحديات�ا�تعلقة�بالتنفيذ��-عقود�التأمlن� 

١٧ا�حددة�بعد�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�  

١٧ا�ا�ي�للتقرير�الدو�ي�ا�عيار  

   

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٦

  تم�اعتماد�السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�ويتم�تطبيقها�ع5ى�نحو�مستمر�2ي�جميع�القوائم�ا�الية�ا�عروضة:�

  النقد�وما�,ي�حكمه�- أ�

�8تستحق�يتكون�النقد�وما�2ي�حكمة�من�النقد�2ي�الصندوق�والنقد�لدى�البنوك�وغl=ها�من�ا�ستثمارات�قصl=ة�ا�جل�عالية�السيولة�وال9

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

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

  إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى�و�إثبا®Uا�كتكاليف�2ي�الف±=ة�ال�89يتم�تكبدها�ف�Uا.��أتعاب�يتم�قياس�

  ا�خصصات�-ج



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٣ 

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

  هذا�ا�ل±°ام�و�يمكن�تقدير�قيمة�ا�ل±°ام�بشكل�موثوق�به.�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  الوحدات�لذلك�لم�يتم�احتسا¢Uا�2ي�هذه�القوائم�ا�الية.�الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال±°ام�ع5ى�حام5ي

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

  صا,ي�قيمة�ا�وجودات���-هـ

عن�طريق�قسمة�صا2ي�موجودات�الصندوق�ع5ى�عدد�بقائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�يتم�احتساب�صا2ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�واPفصاح�ع�Uا�

 �Uاية�الف±=ة.�ا�صدرة�2ي�الوحدات

  ا%دوات�ا�الية�-و

�2ي�ا�حكام�التعاقدية�لÐداة.�ا�داة�ا�الية��ي�أي�عقد�ينتج�عنه�زيادة�أصل�م
ً
ا�ي��نشأة�يتم�إثبات�ا�دوات�ا�الية�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

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

  ا�وجودات�ا�الية�-١

وط�.��ويعتمد�التصنيف�ع5ى�نموذج�أعمال�الصندوق�Pدارة�ا�وجودات�ا�الية�والشر �ثباتاصندوق�تصنيف�موجوداته�ا�الية�عند�يحدد�ال

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.

  )�التصنيف١�،١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�2ي�فئات�القياس�التالية:

  تلك�ال�89يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اKخر،�أو�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة)،�و��-أ�

  �تلك�ال�89تقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

  بالنسبة�للموجودات�ال�89يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة،�يتم�تسجيل�ا�كاسب�والخسائر�2ي�قائمة�الدخل�الشامل.�

وبالنسبة�ل�ستثمارات�2ي�أدوات�حقوق�ا�لكية،�سيعتمد�ذلك�ع5ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قد�أجرت�اختيار�غl=�قابل�للنقض�2ي�وقت�

  بالحساب�عن�أدوات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اKخر.�و�ي�ا� �ا�ثبات

  )�القياس١٬٢

ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا�صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�2ي�حال�أن�ا�صل�ا�ا�ي�غl=�مدرج�بالقيمة�العادلة�يتم�قياسه�من�خ�ل�عند�التسجيل�

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

  رجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�2ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.ا�د

  أدوات�الدين��



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٤ 

يعتمد�القياس�ال�حق��دوات�الدين�ع5ى�نموذج�ا�عمال�الخاص�بالصندوق�Pدارة�ا�وجودات�وخصائص�التدفقات�النقدية�لÐصل.�يصنف�

  أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع5ى�ما�ي5ي:الصندوق�

 نموذج�أعمال�الصندوق�¢Uدف�الحصول�ع5ى�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وا�وجودات�ا�حتفظ�¢Uا�ضمن��-أ�

  ا�سا�8�Áا�علق.روط�التعاقدية�ال�89تؤدي�2ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا�8�Áوالعمولة�ع5ى�ا�بلغ�الش�-ب�

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

يـتم�احتسـاب�التكلفـة�ا�طفــأة�مـن�خـ�ل�ا�خــذ�2ـي�ا�عتبـار�أي�خصــم�أو�قسـط�عنـد�ا�ســتحواذ�والرسـوم�أو�التكـاليف�ال9ــ�8تشـكل�جـزء���يتجــزأ�

 من�معدل�الفائدة�الفعلية.�

  أدوات�حقوق�ا�لكية

�إذا�قام�الصـندوق�بإختيـار�عـرض�أربـاح�وخسـائر�القيمـة�العادلـة��سـتثمارات�ا�سـهم�2ـي�الـدخل�الشـامل�اKخـر،�فـ��يمكـن�إعـادة�تصـنيفها��حقـا

��رباح�وخسائر�القيمـة�العادلـة.��يـتم�تسـجيل�أربـاح�توزيعـات�ا�سـهم�2ـي�قائمـة�الـدخل�الشـامل�ا�خـر�كـإيرادات�أخـرى�عنـدما�يـتم�تحديـد�أحقيـة

  دوق�2ي�تلقي�ا�دفوعات.�الصن

�توجد�متطلبات�هبوط��ستثمارات�حقوق�ا�لكية�ال�89يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�يجب�إثبات�التغl=ات�2ي�

خل�الشامل�عندما�القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخرى�2ي�قائمة�الد

  ينطبق�ذلك.�

 ا�وجودات�ا�اليةاثبات�)�إلغاء�١٬٣

عنــــد�انقضــــاء�الحقــــوق�التعاقديــــة�للتــــدفقات�النقديــــة�مــــن�هــــذه�ا�وجــــودات،�أو�عنــــد�تحويــــل�ا�وجــــودات�ا�اليــــة�إلغــــاء�اثبــــات�يقــــوم�الصــــندوق�ب

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

حصـته�ا�حــتفظ�¢Uـا�2ــي�ا�وجـودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصـلة�عــن�ا�بـالغ�ال9ــ�8يجــب�واسـتمر�2ــي�السـيطرة�ع5ــى�ا�وجـودات�ا�حولــة،�يع±ــ=ف�ب

ا�وجــودت�ا�اليــة�كمــا�يع±ــ=ف��اثبــاتعليــه�دفعهــا.�إذا�احــتفظ�الصــندوق�بكافــة�مخــاطر�ومزايــا�ملكيــة�ا�وجــودات�الجوهريــة�ا�حولــة،�يســتمر�2ــي�

 .بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة

  بوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية)�ه١٬٤

ا�وجودات�ا�الية�والتعرض��خاطر�ا�ئتمـان�ال9ـ�8تعت<ـ=�قيمة�بخسارة�هبوط��وا�ثباتيطبق�الصندوق�نموذج��خسارة�ا�ئتمان�ا�توقع�للقياس�

  أدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،�ع5ى�سبيل�ا�ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�بlن�الشركات.�

ميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع5ــى�العمــر�ا�توقــع�لÐصــل�الخســائر�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــة��ــي�ا�حتمــال�ا�ــرجح�للخســائر�ا�ئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لج

�للعقد�والتدفقات�النقدية�ال�89يتوقـع�الصـندوق�تلق�Uـا.�تتنـاول�
ً
الخسـائر�ا�ا�ي.�والعجز�النقدي�هو�الفرق�بlن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقا

�عنــد�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�وبالتــا�ي�تنشــأ�خســارة�ا�ئتمــان�ح9ــ��إذ
ً
ا�كــان�الصــندوق�يتوقــع�اســت�م�الدفعــة�بالكامــل��حقــا

  موعد�استحقاقها.



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٥ 

شهر�أو�كخسائر�ائتمانية�متوقعة�لÐبد،�بناًء�ع5ى�ما�إذا�كان��١٢يتم�قياس�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�إما�كخسائر�ائتمانية�متوقعة��دة�

  .ا�ثبات�ا�و�يهناك�زيادة�ذات�أهمية�2ي�مخاطر�ا�ئتمان�بعد�

شهر�من��١٢ئتمان�الناتجة�عن�ا�حداث�ا�ف±=اضية�ال�89تكون�ممكنة�2ي�غضون�خسائر�ا� �تمثل شهر"�١٢"خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�خ�ل�

تاريخ�اPب�غ.�"خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�ع5ى�مدى�العمر"�تلك�الخسائر�الناتجة�عن�جميع�ا�حداث�ا�ف±=اضية�ا�حتملة�ع5ى�مدى�العمر�

 ا�ف±=ا�8�ßلÐصل�ا�ا�ي.

  

 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

لقياس�خسارة�ا�ئتمان�ا�توقعة�للمدينlن�وذلك�باستخدام�مصفوفة�تقدير���٩يستخدم�الصندوق�الطريقة�العملية�2ي�ا�عيار�ا�حاس�8Òالدو�ي�

أعمار�ا�دينlن،�يستخدم�الصندوق�خ<=ته�السابقة�لتحديد�نسبة�الخسارة�ا�توقعة�بناًء�ع5ى�نسبة�الخسارة�الفعلية�للسنة�السابقة،�يتم�

البيانات�التاريخية�با�عدل�الحا�ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت±°ايد�حسب�تقادم�عمر�الديون�لزيادة�إحتمالية�عدم��تعديل

  تحصيلها.

  ا�الية�ا�طلوبات�-٢

  .اثبا®Uاعند�ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�الي

  )�التصنيف٢٬١

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

  تلك�ال�89يتم�قياسها�كمطلوبات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة،�و��-أ�

  تلك�ال�89تقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

 )�القياس٢٬٢

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

  بالقيمة�العادلة�ال�89يتم�تحديدها�ع5ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.

ة.�تقــوم�طريقــة�معــدل�الفائــدة�الفع5ــي�بحســاب�التكلفــة�ا�طفــأة��داة�الــدين�و�تحميــل�تكــاليف��العمولــة�ع5ــى�مــدى�ف±ــ=ة�معــدل�الفائــدة�الفعليــ

معــدل�الفائــدة�الفع5ــي�هــو�ا�عــدل�الــذي�يقــوم�بالضــبط�بتخفــيض�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�ا�قــدرة�(�بمــا�2ــي�ذلــك�جميــع�الرســوم�والنقــاط�

���يتجــزأ�مــن�معــدل�الفائــدة�الفع5ــي�وتكــاليف�ا�عاملــة�وا�قســاط�ا�خــرى�أو�الخصــومات)�خــ�ل�العمـــر�
ً
ا�دفوعــة�وا�ســتلمة�وال9ــ�8تشــكل�جــزءا

،�إ�ـى�صـا2ي�القيمـة�الدف±=يـة�عنـد�التسـجيل�ا�بـدئي.�تنطبـق�هـذه�الطريقـة�بشـكل�عـام�ا�تو 
ً
قع��داة�الدين�أو�ف±=ة�أقل،�عندما�يكون�ذلك�مناسـبا

  ع5ى�القروض�والدائنlن�التجاريlن�وغl=ها.



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٦ 

ع5ـــى�ا�كشـــوف�مـــن�البنـــك،�وعقـــود��تشـــمل�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�الـــدائنlن�التجـــاريlن�والـــدائنlن�اKخـــرين�والقـــروض�بمـــا�2ـــي�ذلـــك�الســـحب

�بالتكلفـة�ا�طفـأة��باسـتثناء�ا�طلوبـات��الضمان�ا�ا�ي�وا�دوات�ا�اليـة�ا�شـتقة.
ً
يصـنف�الصـندوق�كافـة�ا�طلوبـات�ا�اليـة�ال9ـ�8يـتم�قياسـها��حقـا

  ا�الية�ال�89تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�

 ا�طلوبات�ا�الية��إثباتإلغاء�)�٢٬٣

عندما�يتم�اPعفاء�من�ا�ل±°ام�أو�إلغاؤه�أو�انUVاء�عمره�أو�عندما�يتم�استبدال�ال±°ام�ما�ي�قائم�بال±°ام�آخـر�مـن�ا�طلوبات�ا�الية��ثباتإإلغاء��يتم

نفــس�ا�قــرض�بشــروط�مختلفــة،�أو�يــتم�تعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــوهري،�يــتم�التعامــل�مــع�هــذا�التبــادل�أو�التعــديل�ع5ــى�أنــه�

  ±°ام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�2ي�ا�بالغ�ا�درجة�2ي�الربح�أو�الخسارة.لبا��ثباتاPاستعباد�ل�ل±°ام�ا�ص5ي�ويتم�

  

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة(تتمة)

  مقاصة�ا%دوات�ا�الية���-٣

��يـتم�اجــراء�مقاصــة�بـlن�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�طلوبــات�ا�اليـة
ً
وا�بلــغ�الصــا2ي�يعـرض�2ــي�قائمــة�ا�ركــز�ا�ـا�ي،�عنــدما�يكــون�هنـاك�حــق�ملــزم�قانونيــا

يجــب�أن����قابلــة�ا�بــالغ�ا�ع±ــ=ف�¢Uــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع5ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســوية�ا�طلوبــات�2ــي�آن�واحــد.�

�بأحـداث�مسـتقبلية�ويجـب�
ً
�للتنفيـذ�2ـي�سـياق�العمـل�اPعتيـادي�للصـندوق�و2ـي�حـال�التخلـف�عـن�يكون�اPلزام�القانوني�مشـروطا

ً
�أن�يكـون�قـاب

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

  

 اdيرادات�اثبات�–ز�

� �و�ي �الفع5ي، �العمولة �معدل �طريقة �باستخدام �ا�وجودات�ا�الية �العمو�ت�ع5ى �إثبات�الدخل�من �الدخل�يتم �قائمة �2ي �ا�عروضة ا�بالغ

�ا�وجودات� �باستثناء �للموجودات�ا�الية �اPجمالية �القيمة �ع5ى �الفع5ي �الفائدة �احتساب�الدخل�من�العمو�ت�بتطبيق�معدل �يتم الشامل.

معدل�الفائدة�الفع5ي�بعد��ا�الية�ال�89يتم�تخفيض�قيمUVا.�بالنسبة�للموجودات�ا�الية�ال�89تم�تخفيض�قيمUVا�يتم�احتساب�قيمUVا�بتطبيق

  حسم�الخسارة�ا�سموح�¢Uا.

�يكون�هناك�هبوط�2ي�قيمة�ا�وجودات�ا�الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف±=ية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل�س±=داد،�وال�89تمثل� عندما

�من�معدل�الفائدة�الفع5ي�لÐداة.
ً
  التدفق�النقدي�ا�ستقب5ي�ا�قدر�مخصوما

  

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

�واPيرادات� �وا�طلوبات �ا�وجودات �بقياس �ا�تعلقة �واPف±=اضات �التقديرات �من �بعدد �اPدارة �قامت �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد عند

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

،�عند�وجود�أي�تغl=�2ي�هذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع5ى�الف±=ة�ال�89حدث�يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات�بشكل�دوري

.=lلها�هذا�التغ�  خ



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٧ 

  بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�إ�ى�هبوط�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�ا�الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�2ي�اPيضاحات�ا�تعلقة�با�دوات�ا�الية.

  الهامة�ا�ستخدمة�2ي�انخفاض�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�2ي�سياسة�ا�دوات�ا�الية�ذات�الصلة.يتم�تفسl=�التقديرات�وا�حكام�

  

 

 النقد�وما,ي�حكمه .٧

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12    م�٢٠١٩ديسم٣١12

  نقد�لدى�أمQن�الحفظ� �١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٧٢٢

�١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٧٢٢  

  

  

  ا%خرى �رسوموال�اdدارة�أتعاب .٨

��حكام�وشروط�الصندوق�يتقا���ßمدير�الصندوق�ا�تعاب�التا
ً
  :لية�وفقا

  أتعاب�اdدارة

�٠٫٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة��
ً
�وال�89يتم�حسا¢Uا�ع5ى�اساس�يوميمن�صا2ي�قيمة�موجودات�الصندوق،�%�سنويا

  �.وتستحق�كل�ربع�سنة

  أخرى �رسوم

  .من�صا2ي�قيمة�أصول�الصندوق �يمكن��دير�الصندوق�أيضا�تحصيل�مصروفات�أخرى�بسعر�محدد�سنويا

  تنازل�مدير�الصندوق�عن�اتعابه�تجاه�ا�صروفات�ا�خرى�للصندوق.��

  

 وأرصد�-ا�الع#قة�ذات�ا%طراف�مع�ا�عام#ت .٩

ا�عمال�العادية�للصندوق،�يقوم�بتعام�ت�مع�أطراف�ذات�ع�قة.�تشمل�ا�طراف�ذات�الع�قة�2ي�الصندوق�حام5ي�الوحدات�ومدير�2ي�إطار�

��حكام�وشروط�الصندوق 
ً
جميع�.�الصندوق�والصناديق�ا�خرى�ال�89يديرها�مدير�الصندوق.�تتم�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وفقا

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

  كما�ي5ي:��الع�قة�ذات�ا�طراف�مع�ا�عام�ت�ي5ي�فيما�و

  
  للسنة�ا�ن.-ية  

  م٢٠١٩ديسم<=�٣١  م٢٠٢٠ديسم٣١��12  طبيعة�ا�عاملة  ا%طراف�ذات�الع#قة

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

 ٣٨٩٬٢٥٥ ٤٩  ادارة��أتعاب�

  
�أتعاب�ع5ى�ضريبة�القيمة�ا�ضافة�

  اPدارة�
١٩٬٤٦٣  ٢ 



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٨ 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  حتملةا��وا�طلوبات�التعهدات�� .١٠

  تاريخ�التقرير.كما�2ي�محتملة�تعهدات�مطلوبات�أو��يوجد�

  

  

 ا�الية�ا�خاطر�إدارة� .١١

مخاطر�ا�ئتمان�ومخاطر�السيولة�ومخاطر�السوق�(بما�2ي�ذلك�مخاطر�أسعار� :يتعرض�الصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية�وم�Uا

�ومخاطر� � .ومخاطر�ا�سعار)�العملةالعمولة �التنبؤ�بالسوق�ا�الية �ا�خاطر�الشامل�للصندوق�ع5ى �إدارة �أثر�ويركز�برنامج �تقليل �إ�ى ويس ى

وعموما�،�فإن�ا�خاطر�الناشئة�عن�ا�وجودات�وا�طلوبات� .ا�خاطر�إ�ى�أدنى�حد�ممكن�من�التأثl=�السل�8Òا�حتمل�ع5ى�ا�داء�ا�ا�ي�للصندوق 

�أدار�الصندوق� ع5ى�النحو�ا�بlن�2ي��دون�أي�تغيl=�جوهري�عن�الف±=ة�السابقة�تعرضه�للمخاطر�ا�الية�باستمرار�ا�الية�للصندوق�محدودة.

  أدناه.

  

  مخاطر�اrئتمان

عرض�الصندوق�إن�مخاطر�اPئتمان�تتمثل�2ي�تعã=�أحد�أطراف�أداة�ماليـــة�2ي�الوفـــاء�بال±°امـــه�مما�يؤدي�إ�ى�تكبـــد�طرف�اخر�خسارة�مالية،�يت

مارات�ا�رابحة�والصكوك�وإيرادات�العمو�ت�ا�ستحقة�ع5ى�ع5ى�ا�رصدة�النقدية�لدى�البنوك�و�ا�ستثمارات�ال�89تشمل�استث�خاطر�ا�ئتمان�

�النقدية�يتم�ا�حتفاظ��هذه�ا�ستثمارات. بنوك�ذات�سمعة�جيدة�داخل�ا�ملكة�العربية�وا�ستثمارات�لدى�شركات�ا�ستثمار�و�البا�رصدة

وبالتا�ي�فإن�الصندوق�غl=�معرض��ي�مخاطر�ائتمانية�،�وخارجها�الحاصلة�ع5ى�تصنيفات�ائتمانية�مرضية�من�الوكا�ت�ا�عتمدة�السعودية

  متبقية�كبl=ة.

  

  تركQ{�مخاطر�اrئتمان

يا�ت±=كز�مخاطر�ا�ئتمان�عند�وجود�تغl=ات�2ي�العوامل�ا�قتصادية�أو�2ي�الصناعة،مما�يؤثر�ع5ى�قدرة�طرف�جوهري�من�ا�طراف�ا�رتبطة�تجار 

�يتم�توزيع�مخا2ي� مع�البنوك�ا�حلية�وا�جنية�وشركات�للصندوق�فيما�يتعلق�با�دوات�ا�الية�طر�ا�ئتمان�ا�جمالية�الوفاء�بال±°اماته�ا�الية.

  ع5ى�تصنيف�ائتماني�مر8�ß.�ةالحاصلا�ستثمار�

  مخاطر�السيولة

  كما�,ي    

  م٢٠١٩ديسم<=�٣١  م٢٠٢٠ديسم٣١��12  الرصيد  ا%طراف�ذات�الع#قة

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

 ٤٤ -�  أتعاب�إدارة�مستحقة



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

١٩ 

ه�ا�الية،�ويقوم��مدير�مخاطر�السيولة��ي�مخاطر�أن�الصندوق�قد�يواجه�صعوبة�2ي�توفl=�ا�موال�ال�زمة�لسداد�ال±°اماته�ا�تعلقة�بال±°امات

الصندوق�بمراقبة�متطلبات�السيولة�ع5ى�أساس�منتظم�ويقوم�باPجراءات�ال�زمة�ليضمن�توفر�ا�موال�الكافية��واجهة�أي�ال±°امات�عند�

الصعبة.�ح��9ا�خاطرة�بسمعة�الصندوق�سواًء�2ي�ا�حوال�الطبيعية�للعمل�أو�2ي�ظل�الظروف�تكبد�خسائر�غl=�مقبولة�ودون�نشوUjا�بدون�

  تاريخ�التقرير�لم�يوجد�فروقات�جوهرية�بlن�ا�وجودات�ا�الية�وا�ل±°امات�ا�الية�قد�تعرض�الصندوق��خاطر�سيولة.

  القيمة�الدف}1ية ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة
�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر
  شهر��١٢– ٦

  أك��1من�سنة
 - - - - ا�دارة��أتعاب�
 - - - -  م�٢٠٢٠ديسم٣١��12كما�,ي�

 

  القيمة�الدف}1ية ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة
�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر
  شهر��١٢– ٦

  أك��1من�سنة
 - - ٤٤ ٤٤ ا�دارة��أتعاب�

 - - ٤٤ ٤٤  م�٢٠١٩ديسم٣١��12كما�,ي�

  

  

  

  (تتمة)إدارة�ا�خاطر�ا�الية

  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÐدوات�ا�الية�بسبب�التغl=ات�2ي�أسعار�السوق �السوقيةتتمثل�مخاطر�السوق�2ي�مخاطر�تقلب�القيمة�

  طر�ا�سعار.ومخا�العملةتشتمل�مخاطر�السوق�ع5ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�

  

  مخاطر�سعر�العمولة

�ة.�مخاطر�سعر�العمولة�تنشأ�من�احتمالية�أن�تؤثر�التغl=ات�2ي�أسعار�العمولة�ع5ى�القيمة�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÐدوات�ا�الي

  وبالتا�ي�فإن�الصندوق�غl=�معرض��ي�مخاطر�أسعار�عمولة.معدل�العمولة�ع5ى�ا�صول�ا�الية�للصندوق�ثابت.�

  

 العملةمخاطر�

دوات�ا�الية�للصندوق�ا�جنبية،�جميع�ا� �العملةأسعار�صرف�مخاطر�العملة��ي�مخاطر�أن�قيمة�ا�داة�ا�الية�قد�تتغl=�نتيجة�للتغl=�2ي�

2ي�ا�ملكة�العربية�السعودية،�فإن�الصندوق���يخضع��ي��نظرا��ن�الدو�ر�مربوط�بسعر�ثابت،�مقومة�بعملUVا�الوظيفية�أو�بالدو�ر�ا�مريكي

  .بالعملةمخاطر�تتعلق�

  

  مخاطر�ا%سعار

ن�مخاطر�ا�سعار��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�من�أداة�مالية�نتيجة�للتغl=ات�2ي�أسعار�السوق�(بخ�ف�تلك�الناشئة�ع

تؤثر��)�سواء�كانت�تلك�التغl=ات�ناتجة�من�ا�داة�ا�الية�نفسها�أو�ناتجة�عن�مصدرها�،�أو�أي�عواملالعملةمخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

٢٠ 

ت�معرضة��خاطر�أسعار�السوق،�فإن�الصندوق�ا�دوات�ا�الية�للصندوق�ليس�بما�ان�ع5ى�جميع�ا�دوات�ا�الية�ا�ماثلة�ا�تداولة�2ي�السوق.

  غl=�معرض��خاطر�ا�سعار.

  

  ا%دوات�ا�الية�حسب�الفئة

  ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية:تتعلق�ا�بالغ�ا�درجة�2ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�بالفئات�التالية�من�

  إيضاح   م٢٠٢٠ديسم٣١�12    م٢٠١٩ديسم<=�٣١

 ا�وجودات�ا�الية     

 بالتكلفة�ا�طفأة: -   �  

 ما2ي�حكمه�و �النقد ٧  �١٢٬٧٤٣٬٠٠٠  ٥١٬٧٢٢

٥١٬٧٢٢ 

 

�١٢٬٧٤٣٬٠٠٠ 

 

 

 اجما�ي�ا�وجودات�ا�الية

 ا�طلوبات�ا�الية�   �  

 بالتكلفة�ا�طفأة: -   �  

  أتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�  ٩و�٨   -�  ٤٤

  اجما�ي�ا�طلوبات�ا�الية   -�  ٤٤

  

  

  وا�طلوبات�للموجودات�اrستحقاق�تحليل�� .١٢

 م٢٠٢٠ديسم٣١��12كما�,ي�
  اجما�ي  شهر�١٢بعد�  شهر�١٢خ#ل�

    ا�وجودات

 ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠ - ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠ النقد�وما2ي�حكمه

 إجما�ي�ا�وجودات
١٢٬٧٤٣٬٠٠٠ - ١٢٬٧٤٣٬٠٠٠ 

  

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

    ا�وجودات

 ٥١٬٧٢٢ - ٥١٬٧٢٢ النقد�وما2ي�حكمه

 ٥١٬٧٢٢ - ٥١٬٧٢٢ إجما�ي�ا�وجودات

    ا�طلوبات�

 ٤٤ - ٤٤  �أتعاب�إدارة�مستحقة�

 ٤٤ - ٤٤ إجما�ي�ا�طلوبات

  



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�القوائم�ا�اليإيضاحات�حول�

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

٢١ 

 ا�الية�ل�دوات�العادلة�القيمة� .١٣

 

يخ�القيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�مقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل�ال±°ام�2ي�معاملة�طبيعية�بlن�طرفlن�2ي�السوق�2ي�تار 

  :ا�عاملة�لبيع�ا�صل�أو�تحويل�ا�ل±°ام�تتم�إماالقياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع5ى�اف±=اض�أن�

  2ي�السوق�الرئي�8�æللموجودات�أو�ا�طلوبات،�أو •

  2ي�غياب�السوق�الرئي2�،�8�æي�السوق�ا�كã=�فائدة�للموجودات�أو�ا�طلوبات.• 

  

�للصندوق.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�
ً
لÐصل�أو�ا�ل±°ام�باستخدام�ا�ف±=اضات�يجب�أن�يكون�السوق�الرئي�8�æأو�السوق�ا�كã=�فائدة�متاحا

Vصلح�طلوبات�،�باف±=اض�أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�يعملون�وفًقا��وجودات�أو�ا�ا�=lشاركون�2ي�السوق�عند�تسع�م�ال�89سيستخدمها�اU

  ا�قتصادية.

اك�نية�أو�حاجة�لتقليص�حجم�عملياته�بشكل�يقوم�تعريف�القيمة�العادلة�ع5ى�اف±=اض�أن�الصندوق�يتبع�مبدأ�ا�ستمرارية�وليس�هن

 .جوهري�أو�القيام�بصفقات�مجحفة

�تعت<=�ا�داة�ا�الية�ع5ى�أ�Uا�مدرجة�2ي�سوق�نشط�إذا�كانت�ا�سعار�متاحة�بسهولة�وبشكل�مستمر�من�تاجر�أو�سمسار�أو�مجموعة�صناعية�أو 

  فعلية�ومنتظمة�ع5ى�أساس�تجاري.�ةخدمة�تسعl=�أو�وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقي

  

  (تتمة)ا�الية�ل�دوات�العادلة�القيمة

�البيانات�ا�الية�ضمن�التسلسل�الهرمي� �2ي �أو�اPفصاح�ع�Uا �لها �العادلة �يتم�قياس�القيمة �ا�وجودات�وا�طلوبات�ال89 يتم�تصنيف�جميع

مهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�وذلك�مستويا®Uا�ا�ختلفة�ع5ى�للقيمة�العادلة�،�كما�هو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع5ى�أدنى�مستوى�دخل�

  النحو�التا�ي:

 أسعار�السوق�ا�علنة�(غl=�ا�عدلة)�2ي�ا�سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.-ا�ستوى�ا�ول  •

 لرصد�بصورة�مباشرة�أو�غl=�مباشرة.طرق�التقييم�ال�89تكون�مدخ�®Uا�الهامة�لقياس�القيمة�العادلة�قابلة�ل�-ا�ستوى�الثاني •

 .أدنى�مدخ�®Uا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�عند��يكن�م�حظUVا�طرق�التقييم�ال��89- ا�ستوى�الثالث •

  

  القيم�الدف±=ية�لجميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�ا�خرى�الواردة�2ي�هذه�القوائم�ا�الية�تقارب�قيمها�العادلة.

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

�لم�ذلك�ومع.�التغيl=ات�خ�لها�حدثت�ال�89التقارير�إعداد�ف±=ة��Uاية�2ي�العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�مستويات�بlن�التحوي�ت�إدراج�يتم

  .ع�Uا�ا�بلغ�السابقة�السنوات�من�أي�أو�الحالية�الف±=ة�خ�ل�العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�بlن�نقل�عمليات�هناك�تكن

  

 للتقييم�يوم�آخر�تاريخ .١٤



  للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�ميفك�

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

  ة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠ديسم٣١�12للسنة�ا�ن.-ية�,ي�

 )(بالريال�السعودي

٢٢ 

 للتقييم�يوم�آخر�تاريخ .١٤

  .م٢٠٢٠=�ديسم<�٣١آخر�يوم�تقييم�

  

 ال#حقة�ا%حداث .١٥

وال�89سيكون�لها�تأثl=�جوهري�ع5ى��م٢٠٢٠ديسم<=��٣١باستثناء�ما�ورد�أع�ه�منذ�السنة�ا�نUVية�2ي��،أخرى �مهمةلم�تكن�هناك�أحداث��حقة�

  ا�الية.�القوائما�ركز�ا�ا�ي�للصندوق�كما�هو�مبlن�2ي�هذه�

  

 ا�الية�القوائم�اعتماد .١٦

  م.�٢٠٢١أبريل�٧هـ�ا�وافق���١٤٤٢شعبان�2٢٥ي�تمت�ا�وافقة�ع5ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�إدارة�الصندوق��


