
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق ��������������������

  ا�دار�من�قبل

  شركة�الشرق�ا%وسط�ل#ستثمارا�ا�ي���������������������������

 غ�12ا�راجعة�القوائم�ا�الية�ا%ولية�ا�ختصرة

  م�٢٠١٩يونيو�٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي�

ا�ستقل�مراج�ي�الحساباتمع�تقرير�



 

  

 

  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةالقوائم�ا�الية�ا%ولية�

  وتقرير�فحص�مراجFي�الحسابات�ا�ستقل

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي�

  

  صفحـة  الفهرس�

  ٢  ا�ستقل�مراج�ي�الحساباتفحص�تقرير� -

  ٣  ا$ولية�ا�ختصرة��قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي -

  ٤  الشامل�ا$ولية�ا�ختصرة��قائمة�الدخل -

  ٥  ا$ولية�ا�ختصرة��صا7ي�ا�وجودات�العائدة�لحام=ي�الوحداتقائمة�التغ89ات�7ي� -

  ٦  ا$ولية�ا�ختصرة�قائمة�التدفقات�النقدية� -

  �١٠- �٧  ا$ولية�ا�ختصرة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ا%ولية�ا�ختصرة�(غ�12مراجعة)�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠كما�4ي�

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٣ 

 

 

 إيضاح

 

م٢٠١٩يونيو��٣٠  

 غ�12مراجعة

 

٣١��1cم٢٠١٨ديسم  

 مراجعة

   �ا�وجودات

  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  ٢٠٦٬٦٩٥ ٧  �7ي�حكمه���وما�النقد

  ٩٥٠٬٥٦٩  - ٨  �مرابحة�ودائع

  ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠  - ٩  استثمارات

  ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥  ٢٠٦٬٦٩٥   ا�وجودات��مجموع

    

     �ا�طلوبات

  ١٠٢٬٠٥٨  ٣٠٬٨٤٧ ١١،١٢  دارةاe �أتعاب�- دائنة��ذمم

  ٥٬١٠٣  ١٬٥٤٢   أخرى �دائنة�ذمم

  ١٠٧٬١٦١  ٣٢٬٣٨٩  ا�طلوبات���مجموع

     

  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤  ١٧٤٬٣٠٦  ا�وجودات�العائدة�لحامPي�الوحدات��صا4ي

    

  ١٬٩٥٢٬٨٥٤  ١٬٥٠٢   )با%رقام(�مصدرة�وحدات

    

  ١١٥٫٠٤٥٧  ١١٦٫٠٤٦٦  للوحدة���–قيمة�ا�وجودات��صا4ي

   ١٠ ا�حتملة�وا�طلوبات�اoلn9امات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  الدخل�الشامل�ا%ولية�ا�ختصرة�(غ�12مراجعة)قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��4٣٠ي��لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية

  السعودي)(بالريال�

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٤ 

 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح 

    اqيرادات

 ٣٬٢٧٩٬٢٤٤  ١٬٤٩٧٬١٩٤  أةبالتكلفة�ا�طف�مرابحة�ودائع�من�أرباح

 ١٬٩١٦٬٨٥٩  ٣٨٢٬٩٦٧    ا�طفأة�بالتكلفة�استثمارات�عمولة�اتايراد

 ١٣٥٬٩٦٨  -    �اyتجار�بغرض�مقتناةالعادلة��بالقيمة�استثمارات�من�محققة�غ�89أرباح

 )٦٩٬٦٨٥(    ا�طفأة�بالتكلفة�استثمارات�من�متحققة�خسائر
 

(٥٦١٬٩٥٣) 

 ٩٢٬٠٩٥    �اyتجار�بغرض�مقتناةالعادلة��بالقيمة�استثمارات�من�محققة�أرباح
 

- 

 -     باyستثمار�مرتبطة�أخرى �مصاريف
 

(٢٤٢٬١٥٨) 

 ١٬٩٠٢٬٥٧١    إجما�ي�اqيرادات
 

٤٬٥٢٧٬٩٦٠ 

         

       ا�صروفات

 ٩٩٠٬٢٢٨  ٣٧١٬٠٥١  ١١٬١٢  دارةاe �أتعاب

 -   ٢١٬٠٠١   باyستثمار�مرتبطة�أخرى �مصاريف

 ٦٦٤  -    ا�صرفية�الرسوم

 ٩٩٠٬٨٩٢  ٣٩٢٬٠٥٢  ا�صروفات�إجما�ي

 ٣٬٥٣٧٬٠٦٨  ١٬٥١٠٬٥١٩   الربح�التشغيPي�للف19ة

 -  -    للف19ةالدخل�الشامل�اtخر�

 ٣٬٥٣٧٬٠٦٨  ١٬٥١٠٬٥١٩    الدخل�الشامل�للف19ةإجما�ي�



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  صا4ي�ا�وجودات�العائدة�لحامPي�الوحدات�ا%ولية�ا�ختصرة�(غ�12مراجعة)تغ12ات�4ي�قائمة�ال

  م٢٠١٩يونيو��4٣٠ي��لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٥ 

 

 

٢٠١٩ ٢٠١٨ 

     

 يناير�١صا4ي�ا�وجودات�4ي�  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤  ٣٩٩٬٠٦٦٬٩٥٧

 لف\8ة�ادخل�صا7ي�  ١٬٥١٠٬٥١٩ ٣٬٥٣٧٬٠٦٨

     

 التغ�12من�تعام#ت�الوحدات    

  متحص ت�من�إصدار�وحدات  ١٣٤٬٥٥٣٬٣٣٥ ٢٤٩٬٦٢٣٬٤١٧

  مدفوعات�yس\8داد�وحدات  (٣٦٠٬٥٥٦٬٩٨٢) (٣٧٦٬٩٣٠٬٦٩٦)

  الوحدات�معام#ت�4ي�التغ�12صا4ي  (٢٢٦٬٠٠٣٬٦٤٧) (١٢٧٬٣٠٧٬٢٧٩)

  يونيو�٣٠صا4ي�ا�وجودات�4ي�  ١٧٤٬٣٠٦ ٢٧٥٬٢٩٦٬٧٤٦

       

  عام#ت�الوحداتم   ٢٠١٩  ٢٠١٨

 إجما�ي�التغ7�89ي�معام ت�الوحدات�كما�ي=ي:   

 يناير�١الوحدات�4ي�  ١٬٩٥٢٬٨٥٤ ٣٬٥٤٥٬٣٦٥

  خ ل�الف\8ة�الوحدات�ا�صدرة  ١٬١٦٢٬٤٥٥ ٢٬٢١١٬١٥٥

  خ ل�الف\8ة�الوحدات�ا�س\8دة  (٣٬١١٣٬٨٠٧) (٣٬٣٣٣٬٥١٥)

  يونيو�٣٠الوحدات�4ي�   ١٬٥٠٢ ٢٬٤٢٣٬٠٠٥

      



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ة�ا%ولية�ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي��

  )(بالريال�السعودي

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٦ 

 

م٢٠١٩   م٢٠١٨    

     التدفقات�النقدية�من�ا%نشطة�التشغيلية�

  ٣٬٥٣٧٬٠٦٨  ١٬٥١٠٬٥١٩ صا7ي�ربح�الف\8ة�

     

     تسويات�لـ:

 ١٦٨٬٣٤٤  -  ع وة�اeصدار�إطفاء�

 (١٣٥٬٩٦٨)   - من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�غ�89متحققة�من�اyستثمارات�بالقيمة�العادلة�خسائر

 ٥٦١٬٩٥٣  (٩٢٬٠٩٥) بالتكلفة�ا�طفأة�اyستثمارات�من�حققةتا��)�خسائر/(أرباح

     4ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيليةالتغ12ات�

 ٩٢٬٩٩٩٬٩٨٦  ٩٥٠٬٥٦٩ ،�صا7يمرابحة�ودائع

 (١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧)  - مبالغ�اس\8داد�وحدات�–ذمم�دائنة�

 (١٠٨٬١٧٧)  (٧١٬٢١١)  أتعاب�اeدارة�–ذمم�دائنة�

 ٦٬١٨٤  (٣٬٥٦١)  ضريبة�القيمة�ا�ضافة��- ذمم�دائنة

  ٥٥٬٩٧٧٬١٠٤   ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦  تكلفة�ا�طفأهمتحص ت�من�بيع�استثمارات�بال

  -  ٧٬٩٧٢٬٤٣٩  متحص ت�من�بيع�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 ٩٬٧٤٠٬٥٧٧   ٤٢٬٦٤٩٬٧٢٦  ا%نشطة�التشغيليةالصادر�من��النقدصا4ي�

     

     التدفقات�النقدية�من�ا%نشطة�التمويلية�

 ٢٤٩٬٦٢٣٬٤١٧  ١٣٤٬٥٥٣٬٣٣٥ ا�صدرةمتحص ت�مقابل�الوحدات�

 (٣٧٦٬٩٣٠٬٦٩٦)  (٣٦٠٬٥٥٦٬٩٨٢) مدفوعات�مقابل�الوحدات�ا�س\8دة

 (١٢٧٬٣٠٧٬٢٧٩)  (٢٢٦٬٠٠٣٬٦٤٧) التمويلية�ا%نشطة�ا�ستخدم�4ي�النقد�صا4ي

       

  (١٨٣٬٣٥٣٬٩٢١)      4ي�النقد�وما�4ي�حكمه���النقصصا4ي�
 

(١١٧٬٥٦٦٬٧٠٢)  

 ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  بداية�الف\8ةالنقد�وما�7ي�حكمه�كما�7ي�
 

�٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢ 

  ٢٠٦٬٦٩٥  5xاية�الف19ةالنقد�وما�4ي�حكمه�كما�4ي�
 

١٩٠٬٠٥٢٬٦٧٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ة�ا%ولية�ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي��

  )(بالريال�السعودي

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٧ 

  صندوق�وأنشطته� .١

ومدار�بواسطة�اتفاق�ب9ن�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار��مؤسسصندوق�استثماري�مفتوح��هو صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي�("الصندوق")�

  ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")�وا�ستثمرين�7ي�الصندوق�("حام=ي�الوحدات").

�وتوف�89السيولة�من�خ ل�اyستثمار�7ي�أدوات�مالية�منخفضة�ا�خاطر�ع=ى�أساس�ا�عام ت�التجارية�ا�توافقة�مع�رأسما�يالصندوق�إ�ى�تحقيق�نمو��فد `

  .رهمبادئ�الشريعة�اyس مية،�وكذلك�تحقيق�عائد�أع=ى�من�العائد�القيا£�~�والذي�يمثل�مؤشر�سايبور�ث ثة�أش

ھ�(ا�وافق�١٤٣١رمضان���٢١بتاريخهيئة�سوق�ا�ال��من�٧٤٨١/٥بموجب�قرار�رقم��)م٢٠١١مارس���١يوافقهـ�(�١٤٣٢أول �ربيع�٢٦ بدأ�الصندوق�عملياته�7ي

 م)�.٢٠١٠أغسطس��٣١

 ندوق.التعامل�مع�حام=ي�الوحدات،�يعت¨�8مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�مستقلة،�وبالتا�ي�يقوم�مدير�الصندوق�بإعداد�قوائم�مالية�منفصلة�للص�عند

��بدأ�اyستمرارية�بدوق�مدير�الصن�يرى ومع�ذلك�،�  ٪�تقريًبا�خ ل�الف\8ة٩٩الصندوق�بنسبة��موجودات�انخفض�صا7ي�قيمة�
ً
  .�إعداد�القوائم�ا�الية��وفقا

  

 اللوائح�النظامية .٢

م)�٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦("ال ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بموجب�قرارها�بتاريخ��اyستثمار يخضع�الصندوق�ل ئحة�صناديق�

  .�باتباعها�العاملة�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اyستثمارية�جميع�الصناديقتلزم�وال�~�توضح�ا�تطلبات�ال�~�

  

 )التقييم�ويوم�التعامل(يوم��اoس19داد/�اoش19اك .٣

  يتم�قبول�طلبات�اeش\8اك�/�اyس\8داد�خ ل�أيام�عمل�سوق�ا$سهم�السعودية�(تداول).�

موجودات�الصندوق�$غراض�شراء�وبيع�وحدات�الصندوق�عن�طريق�قسمة�يتم�تحديد�صا7ي�قيمة�محفظة�الصندوق�بشكل�يومي.�يتم�حساب�صا7ي�قيمة�

  اليوم.�هذا�صا7ي�قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�خصم�مطلوبات�الصندوق�م®`ا)�ع=ى�إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�7ي

  

  أسس�اqعداد .٤

  اoلn9امأسس��٤٫١

�
ً
�ا�الية�وفقا ��ة�عاي�89التقارير�ا�الية�الدوليتم�إعداد�هذه�القوائم� ا�عتمدة�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�والبيانات�ا$خرى�الصادرة�عن�("ا�عاي�89الدولية")

ة�السوق�ا�الية�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�ووفقا��تطلبات�yئحة�صناديق�اyستثمار�الصادرة�عن�هيئ("الهيئة")�الهيئة�السعودية��للمحاسب9ن�القانوني9ن�

  بإعداد�القوائم�ا�الية.�ال�~�تتعلقوشروط�وأحكام�الصندوق�

  

��تطلبات��"ا�عيار�ا�حاس¯~�الدو�ي��ا$وليةإن�ا�علومات�ا�الية�
ً
�yتتضمن�بالتا�ي�".��ا�الية�ا$وليةللتقارير��٣٤غ�89مراجعة�واyفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

�٣١مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للصندوق�للسنة�ا�نa`ية�7ي�مرتبطة�كافة�ا�علومات�واeفصاحات�ا�طلوبة�7ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراء°`ا�

  .م٢٠١٨ديسم¨�8

  

،�7ي�ح9ن�يتم�م٢٠١٨ديسم¨٣١��8للسنة�ا�نa`ية�7ي��ا�راجعةالسنوية��ا�ختصرة�uي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�ا$وليةا�الية��القوائما�ا�ي�7ي�هذه��للمركز �قائمة�ا�قارنة

�الدخل�الشامل�و  �ا�وجودات�قائمة�عرض�قائمة �صا7ي ��لحام=ي�العائدةالتغ89ات�7ي �التدفقات�النقدية �مقارنة�بالقوائم�ا�ختصرة�ا$وليةالوحدات�وقائمة

  .��م٢٠١٨يونيو��٣٠أشهر�ا�نa`ية�7ي�لف\8ة�الستة��ا�ختصرة�ا$وليةا�الية�

 

 أسس�القياس��٤٫٢

��بدأ�
ً
  وإف\8اض�اyستمرارية.اyستحقاق�ا�حاس¯~��وع=ى�أساس�ا�حاس¯~�التكلفة�التاريخيةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�وفقا

   



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ة�ا%ولية�ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي��

  )(بالريال�السعودي

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٨ 

  (تتمة)�أسس�اqعداد

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣

عملــة�النشــاط�والعــرض�الرئيســية�للصــندوق.�كافــة�ا�علومــات�ا�اليــة�ا�عروضــة�تــم�تقري²`ــا�$قــرب�يــتم�عــرض�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�بالريــال�الســعودي�والــذي�يعت¨ــ��8

  ريال�سعودي.

 

 ا�حاسبية��أهم�السياسات .٥

ا�اليـة�السـنوية�وائم�السياسات�والطرق�ا�حاسبية�ا�عتمـدة�7ـي�إعـداد�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�ا$وليـة�ا�ختصـرة�مطابقـة�للسياسـات�والطـرق�ا�عتمـدة�7ـي�إعـداد�القـ

  م.٢٠١٨ديسم¨٣١��8ا�راجعة�للسنة�ا�نa`ية�7ي�

  

�بمـا�ف´`ـا�ا�عـاي�89اeلزاميـة�للف\ـ8ات�ا�حاسـبية�ال
ً
م�٢٠١٩ينـاير���١ـ~�تبـدأ�7ـي�تـاريخ�يتب��µالصندوق�جميع�ا�عاي�89ا�حاسبية�الحديثة�ويطبق�ا�عاي�89ا�وجودة�حاليـا

�لتطبيق�هذه�ا�عاي�89واyل\¶ام�{`ا.أو�بعده.��yيوجد�أثر�ع=ى�هذه�القوائم�ا�
ً
  الية�ا$ولية�ا�ختصرة�نتيجة

  

 التقديرات�وا%حكام�ا�حاسبية�الهامة .٦

�للمعـــاي�89ا�حاســبية�ا�عتمـــدة�إســـتخدام�بعـــض�ا$حكـــام�واeف\8اضـــات�ا�حاســـبية�
ً
الهامـــة.�كمـــا�تتطلـــب�يتطلــب�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا$وليـــة�ا�ختصـــرة�وفقـــا

عـــات�تقـــديرات�اeدارة�7ـــي�عمليـــة�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية.�ا$حكـــام�واyف\8اضـــات�ا�حاســـبية�مبنيـــة�ع=ـــى�الخ¨ـــ8ة�الســـابقة�وعوامـــل�أخـــرى�مثـــل�توقاســـتخدام�

�للظروف�الحالية.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�نتائج�هذه�التقديرات.
ً
  ا$حداث�ا�ستبقلية�بشكل�معقول�وفقا

اليـــة�ا$وليـــة�ا�ختصـــرة�كانـــت�ا$حكـــام�والتقـــديرات�ا�تعلقـــة�بالسياســـات�ا�حاســـبية�الهامـــة�للصـــندوق�مماثلـــة�ل¹حكـــام�والتقـــديرات�خـــ ل�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�

  م.٢٠١٨ديسم¨٣١��8ا�ستخدمة�7ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�نa`ية�7ي�

 

  لنقدية�ومايعادلهاا .٧

  م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  غ�12مراجعة

  م٢٠١٨ديسم¨٣١��8  

  مراجعة

  ١٥٬٤٦١٬٢٦٩   ٢٠٦٬٦٩٥  النقد�ا�حتفظ�به�مع�أم9ن�الحفظ

  -   -  النقد�7ي�البنك

  ١٦٨٬٠٩٩٬٣٤٧   -  ودائع�مرابحة�قص89ة�ا$جل

  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦   ٢٠٦٬٦٩٥  

  وأرباح�مستحقة�مرابحة�ودائع .٨

  م�٢٠١٨ديسم٣١�1c  م٢٠١٩يونيو��٣٠ 

 -  -    مرابحة�ودائع
  ٩٥٠٬٥٦٩  -  أرباح�مستحقة

  -  ٩٥٠٬٥٦٩ 

  اoستثمارات .٩

  

  إيضاح

  م٢٠١٩يونيو��٣٠

  غ�12مراجعة

  ٣١��1cم٢٠١٨ديسم  

  مراجعة

  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤   -   (أ)٩ موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦   -   (ب)٩ ا$صول�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة

     -    ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠ 



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ة�ا%ولية�ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي��

  )(بالريال�السعودي

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٩ 

  (تتمة)اoستثمارات

  موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ#ل�الربح�أو�الخسارةأ�)�

 اyستثمارات�ا�حتفظ�{`ا�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�:

 

هبالتكلفة�ا�طفأ�ا%صول�ا�اليةب�)�  

  اyستحقاق�تاريخ  
  ا�عدل
%  

يونيو��٣٠

  م٢٠١٩

  غ�12مراجعة

  

٣١��1cم٢٠١٨ديسم  

  مراجعة

 - ٪٣٫٩٥  م٥/٢/٢٠١٨  ٣٫٩٥تورف9ن�صكوك
 - 

 - ٪٥٫٣٨  م٢٤/٤/٢٠١٩  ٥٫٣٧٥توفيكا�صكوك
 ٢٤٬٨٤١٬٣٠٦ 

 - ٪٥٫٧٥  م٢٤/٥/٢٠١٨  �٥٫٧٥دارا�yصكوك
  - 

 - ٪٦٫٥٠  م٢٨/٥/٢٠١٩  �٦٫٥دارا�yصكوك
  ٧٬٥٤١٬٧٦٠ 

 - ٪٤٫٤٩  م٢٥/١١/٢٠٢٤  ٤٫٤٨٩توركسك�صكوك
  - 

 - ٪٤٫٧٢  م١٨/١/٢٠١٧  ايه�اي�بي��صكوك
  - 

     

- 

 ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦ 

  

 اoلn9امات�وا�طلوبات�ا�حتملة .١٠

yالتقرير�تاريخ�ح���محتملة�مطلوبات�أو�ال\¶امات�أي�يوجد�.  

  

  اخرى �ومصروفات�اoدارة�أتعاب� .١١

�$حكام�وشروط�الصندوق�:تيتقا½���مدير�الصندوق�ا$
ً
  عاب�التالية�وفقا

 qدارةأتعاب�ا  

��%��٠٬٥يقــوم�مــدير�الصــندوق�بتحصــيل�أتعــاب�إداريــة�بنســبة�
ً
 �%٢٠١٨��:٠،٥(�،ســنويا

ً
�ن�صــا7ي�قيمــة�موجــودات�الصــندوق�عــن�كــل�يــوم�تقيــيم�وتــدفعمــ�)�ســنويا

 
ً
�Kشهريا �

 مصاريف�أخرى 

��مدير �يستطيع
ً
�من�صا7ي�قيمة�موجودات�الصندوق.��تكاليف�أخرى الحصول�ع=ى�رسوم�الصندوق�أيضا

ً
قرر�مدير�الصندوق�احتساب�بنسبة�معينة�سنويا

  .دارة�من�اتعاب�اe خرى�ا�صروفات�ا$ 

  

 الع#قة�ذات�ا%طراف�مع�وا%رصدة�ا�عام#ت .١٢
�7ي�سياق�النشاط�ا�عتاد�الصندوق �مدير�بواسطة�ا�دارة�ا$خرى �والصناديق�الصندوق �ومدير�الوحدات�حام=يا$طراف�ذات�الع قة�للصندوق��تتضمن .

� �ا$طراف�ذات�يتعامل�الصندوق�مع �ا�عام ت�مع �تتم�كافة �$حكام�وشروط�الصندوق.
ً
�تتم�ا�عام ت�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�وفقا أطراف�ذات�ع قة.

 الع قة�بأسعار�متفق�عل´`ا�بموجب�إتفاقية�رسمية.

   

  أرباح�غ�12محققة  القيمة�العادلة   التكلفة    الوحدات صندوق�ميفك�مرابحة�بلس�

 -  -  -  - ��م�٩٢٠١يونيو�٣٠

 ٢١٠٬٨٧٥  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  ٧٬٦٦٩٬٤٦٩  ٦٬٩٩٥٫٣٨ �م1c�٨٢٠١ديسم�٣١



  �السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

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

  ة�ا%ولية�ا�ختصرة�غ�12ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف19ة�الستة�أشهر�ا�ن56ية�4ي��

  )(بالريال�السعودي

 �تشكل١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اeيضاحات�إن
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

١٠ 

  (تتمة)الع#قة�ذات�ا%طراف�مع�وا%رصدة�ا�عام#ت
  �كما�ي=ي:ا�عام ت�وا$رصدة�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�

  

  م٢٠١٨يونيو��٣٠  م٢٠١٩يونيو��٣٠  طبيعة�ا�عاملة  ا%طراف�ذات�الع#قة

  شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�

     

 ٩٩٠٬٢٢٨  ٣٧١٬٠٥١  أتعاب�إدارة

  صندوق�ميفك�مرابحة�بلس�

 ("مدير�الصندوق")

 -  ١٬٥٣٠٬٢٨٧  وحده�فقط)١٬٣٥٢(وحدات��بيع

        

  :الع قة�ذو�للطرف�ا�ستحقة�التاليةع®`ا�ا$رصدة��نتجت�أع ه�ا�ذكورة�ا�عام ت

  الرصيد  ا%طراف�ذات�الع#قة�
  م٢٠١٩يونيو��٣٠

  غ�12مراجعة

م٢٠١٨ديسم¨٣١��8    

  مراجعة

  شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�
  إدارة�أتعاب

١٢٣٬٦٧٥  ٣٠٬٨٤٧ 

�،�خ ل� ��٦،٩٩٥وق�استثمارات�بلغت�دالصن�استبعدالف\8ة مدير�صندوق�يدار�من�قبل�الق�ميفك�مرابحة�بلس�(�صندو :٦٬٩٩٥)م�٢٠١٨ديسم¨٣١8(وحدة

�ى�حامل�الوحدات�الحالي9ن�7ي�إ�وحدة���٥٫٦٤٣بينما�تم�تحويل�ملكية��من�صندوق�ميفك�مرابحة�بلس�،تم�استبعادها��وحدة��١٬٣٥٢نفسه�)،�الصندوق�

  .مرابحة�بلس��ميفك��صندوق 

  

 توزيعات�اoرباح� .١٣

  )�yيوجد�٢٠١٨(�عن�أية�توزيعات�للف\8ة�الحالية�الصندوق �إدارة�مجلس�علنلم�ي

  

 القيمة�العادلة�وإدارة�ا�خاطر�–ا%دوات�ا�الية� .١٤

  ومخاطر�معدل�الفائدة).يتعرض�الصندوق�إ�ى�مخاطر�مالية�متنوعة:�مخاطر�اeتمان،�مخاطر�السيولة،�مخاطر�السوق�(تتضمن�مخاطر�العملة�

�هذه�القوائم�هذه�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة��yتتضمن�شرح�تفصي=ي�eدارة�ا�خاطر�ا�الية�واeفصاحات�ا�طلوبة�7ي�القوائم�السنوية،�يجب�أ ن�تقرأ

  م.٢٠١٨ديسم¨٣١��8تاريخ��ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�بشكل�مرتبط�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للف\8ة�ا�نa`ية�7ي

  �yيوجد�تغ�89جوهري�7ي�سياسات�إدارة�ا�خاطر�خ ل�هذه�الف\8ة.

  

  تقييم�اخر�يوم�تاريخ .١٥

  م).٢٠١٨ديسم¨٢٠١٨�:٣١��8(�٢٠١٩يونيو��٣٠ييم�هو�تاريخ�اليوم�ا$خ�89للتق

  

 ا�الية�القوائم�اعتماد .١٦

 .م�٢٠١٩ويولي�٢١ه�ا�وافق��١٤٤٠ذى�القعدة�7١٨ي�تاريخ�إدارة�الصندوق�مجلس�تمت�ا�وافقة�ع=ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�


