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  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا�دار�من�قبل

 �ا'يا�شركة�الشرق�ا"وسط�ل ستثمار 

 غ0/�ا�راجعة�القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة

  م�٢٠١٩يونيو�٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي�

ا�ستقل�مراج�ي�الحساباتمع�تقرير�



 

  

 

  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  القوائم�ا�الية�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعة

  وتقرير�فحص�مراجCي�الحسابات�ا�ستقل

  م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��لف6/ة

  

  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��قائمة�التغ?<ات�>ي�صا>ي�ا�وجودات�العائدة�لحام9ي�الوحدات -

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

  �١١- �٧  ا$ولية�ا�ختصرة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 
  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ا"ولية�ا�ختصرة�(غ0/�مراجعة)�قائمة�ا�ركز�ا�ا'ي

  م٢٠١٩يونيو��2٣٠ي�كما�

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٥رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اdيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��xجزءا  

٣ 

 

 

 إيضاح

 

م٢٠١٩يونيو��٣٠  

 غ0/�مراجعة

 

٣١��/bم٢٠١٨ديسم  

 مراجعة

   �ا�وجودات

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦  ٣٬٩٣٢٤٢٦ ٧٬٩  �اxستثمارات

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢  ٣٬٠٥٢٬٧٨٢ ٨  >ي�حكمه���وما�النقد

  -   ٢٬٤٤٠   توزيعات�مستحقة

  ٦٬٧٦٧٬٢٨٨  ٦٬٩٨٧٬٦٤٨  ا�وجودات��مجموع

    

     �ا�طلوبات

  ٩٬٩٦١  ١٠٬٠٤٧ ١١،١٢ ا�ستحقة�اdدارة�أتعاب

  ٣٬٤٨٦  ٣٬٥١٧ ١١،١٢  مستحقة�أخرى �مصروفات

  ١٣٬٤٤٧  ١٣٬٥٦٤  ا�طلوبات���مجموع

     

  ٦٬٧٥٣٬٨٤١  ٦٬٩٧٤٬٠٨٤  ا�وجودات�العائدة�لحامLي�الوحدات��صا2ي

    

  ٥٧٬٨٣٤  ٥٣٬٤١٠   )با"رقام(�مصدرة�وحدات

    

 ١١٦٫٧٧٩٧  ١٣٠٫٥٧٦٤  للوحدة���–قيمة�ا�وجودات��صا2ي

   ١٠ ا�حتملة�وا�طلوبات�اnلm6امات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 
  الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�يا�دار�من�قبل�شركة�

  الدخل�الشامل�ا"ولية�ا�ختصرة�(غ0/�مراجعة)قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��2٣٠ي��لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٥رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اdيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��xجزءا  

٤ 

 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح 

    اpيرادات

 ١٣٤٬٣٤٥   ١٢٧٬٦١٥  ��دخل�توزيعات

  ٨١٠٬٣٤٢   ٨٣٠٬٦٠٢   ٩  صا>ي�الدخل�من�اxستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

  -    ٢٨     إيرادات�أخرى 

          

 ٩٤٤٬٦٨٧   ٩٥٨٬٢٤٥   إجما�ي�اdيرادات

         

       ا�صروفات

 ٦٩٬١٥٨  ٦٥٬٥٨٤  ١١٬١٢  إدارةاتعاب�

 ١٩٬٧٥٨  ٢٢٬٩٥٤  ١١٬١٢ أخرى مصروفات�

 ٢٢٬٧٢٤  ٦٬٦٦٣   العملياتتكلفة�

         

 ١١١٬٦٤٠  ٩٥٬٢٠١   التشغيلية� مجموع�ا�صروفات

 ٨٣٣٬٠٤٧  ٨٦٣٬٠٤٤   الربح�التشغيLي�للف6/ة

  -    -     الدخل�الشامل�اsخر�للف6/ة

 ٨٣٣٬٠٤٧  ٨٦٣٬٠٤٤    الدخل�الشامل�للف6/ةاجما'ي�



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 
  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  تغ0/ات�2ي�صا2ي�ا�وجودات�العائدة�لحامLي�الوحدات�ا"ولية�ا�ختصرة�(غ0/�مراجعة)قائمة�ال

  م٢٠١٩يونيو��2٣٠ي��لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٥رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اdيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��xجزءا  

٥ 

 

 

٢٠١٩ ٢٠١٨ 

      

 يناير�١صا2ي�ا�وجودات�2ي�   ٦٬٧٥٣٬٨٤١   - 

 صا>ي�الدخل�الشامل�للفZ<ة�  ٨٦٣٬٠٤٤   ٨٣٣٬٠٤٧

      

 التغ0/�من�تعام ت�الوحدات     

  متحص ت�من�إصدار�وحدات  ١٬٢٤٦٬١٩٩   ١٦٬٢٦٤٬٨٩٩

  مدفوعات�xسZ<داد�وحدات  )١٬٨٨٩٬٠٠٠(   )٢٬٢٥٤٬٦٠٧(

       

  يونيو�٣٠صا2ي�ا�وجودات�2ي�  ٦٬٩٧٤٬٠٨٤   ١٤٬٨٤٣٬٣٣٩

        

  الوحدات�معام ت      

 إجما�ي�التغ?<�>ي�معام ت�الوحدات�كما�ي9ي:  عدد  عدد

 يناير�١الوحدات�2ي�   ٥٧٬٨٣٤   - 

  الوحدات�ا�صدرة   ١٠٬٥٢٥   ١٤٧٬٥٤٠

  الوحدات�ا�سZ<دة   )١٤٬٤٩٤(   )١٩٬٨٠٠(

  صا>ي�(النقص)�/الزيادة�>ي�عدد�الوحدات   )٤٬٤٢٤(   ١٢٧٬٧٤٠

        

  يونيو�٣٠الوحدات�2ي�   ٥٣٬٤١٠   ١٢٧٬٧٤٠



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

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

  التدفقات�النقدية�ا"ولية�ا�ختصرة�(غ0/�مراجعة)قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��2٣٠ي��لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٥رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اdيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��xجزءا  

٦ 

 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

     التدفقات�النقدية�من�ا"نشطة�التشغيلية�

 ٨٣٣٬٠٤٧    ٨٦٣٬٠٤٤ لفZ<ة�ل�التشغي9ي�ربحالصا>ي�

     

     تسويات�لـ:

 )٨١٠٬٣٤٢(    )٨٣٠٬٦٠٢(  صا>ي�الدخل�من�اxستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

      

     التغ0/ات�2ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية

 )١١٬٩٦٣٬٥٩٤(    )١٬٨٥١٬١٣٢( شراء�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 ٢٬١٦٩٬٦٣٨    ٣٬٠٢٤٬٠٥٤  متحص ت�من�بيع�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 -     )٢٬٤٤٠(  توزيعات�مستحقة

 ٢١٬٦١٢    ٨٦ أتعاب�إدارة�مستحقة

 ٧٬٥٦٤    ٣١  مصروفات�أخرى�مستحقة�

       

 )٩٬٧٤٢٬٠٧٥(    ١٬٢٠٣٬٠٤١  ا"نشطة�التشغيلية�)ا�ستخدم�2يالصادر�من�/(�النقدصا2ي�

    

     التدفقات�النقدية�من�ا"نشطة�التمويلية�

 ١٦٬٢٦٤٬٨٩٩    ١٬٢٤٦٬١٩٩ متحص ت�مقابل�الوحدات�ا�صدرة

 )٢٬٢٥٤٬٦٠٧(    )١٬٨٨٩٬٠٠٠( مدفوعات�مقابل�الوحدات�ا�سZ<دة

       

 ١٤٬٠١٠٬٢٩٢    )٦٤٢٬٨٠١( التمويلية�ا"نشطة�(ا�ستخدم�2ي)�/الصادر�من�النقد�صا2ي

       

 ٤٬٢٦٨٬٢١٧    ٥٦٠٬٢٤٠      صا2ي�الزيادة�2ي�النقد�وما�2ي�حكمه��

 -     ٢٬٤٩٢٬٥٤٢  يناير��١النقد�وما�>ي�حكمه�كما�>ي�

       

 ٤٬٢٦٨٬٢١٧    ٣٬٠٥٢٬٧٨٢  يونيو�٣٠النقد�وما�2ي�حكمه�كما�2ي�

 

 

 

 

 



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  ة�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٧ 

  الصندوق�وأنشطته� .١

بواسطة�إتفاق�ب?ن�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي��ومدار �مؤسس�مفتوح�استثماري صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية�("الصندوق")�وهو�صندوق�

  الوحدات").�مالكي("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("

  

باxسثمار�>ي�سوق�ا$سهم�السعودي�،�الصناديق�ا�درجة�العامة�،��الطويلمن�خ ل�تنمية�رأس�ا�ال�ع9ى�ا�دى��رأسماليةالصندوق�هو�تحقيق�عائدات��هدف

  .الشرعية�ا�عاي?<�مع�متوافقة�الصندوق �استثمارات�جميع�.النقد�أسواق�صناديق�وأيضاا$ولية�صناديق�الطروحات�

  

�(ا�وافق��١٤٣٩ثاني�ربيع�١٤الصندوق�نشاطه�>ي��بدأ الصندوق�بخطاب�رقم��ع9ى�تأسيسم)�تمت�ا�وافقة�من�هيئة�السوق�ا�ا�ي�السعودي��٢٠١٨يناير�١هـ

  .م)�٢٠١٧يونيو�١٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٨رمضان���١٨بتاريخ�١٧/٣٤٠٣/٥/٣

  

� �الوحدات، �مالكي �التعامل�مع �يعد�مدير�الصندوق��أنمدير�الصندوق��يعت�< >ي �ذلك، �ع9ى �وبناء �محاسبية�مستقلة. مالية�منفصلة��قوائمالصندوق�وحدة

  للصندوق.

 

 اللوائح�النظامية .٢

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

  .�اتباعها�العاملة�>ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اxستثمارية�جميع�الصناديقيتع?ن�ع9ى�وال�~�توضح�ا�تطلبات�ال�~�

  

 )مالتقيي�ويوم�التعامل(يوم��اnس6/داد/�اnش6/اك .٣

  /�اxسZ<داد�خ ل�أيام�عمل�سوق�ا$سهم�السعودية�(تداول).��اdشZ<اكيتم�قبول�طلبات�

�الصندوق�مرت?ن� �قيمة�محفظة �أسبوعييتم�تحديد�صا>ي
ً
�قيمة�موجودات�الصندوق�ا �يتم�تحديد�صا>ي �تقييم). �يمث ن�يوم �اxثن?ن�والخميس�(كل¤_ما يوم

قسمة�صا>ي�قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�خصم�مطلوبات�الصندوق�م§_ا)�ع9ى�$غراض�شراء�وبيع�وحدات�الصندوق�عن�طريق�

  إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�>ي�يوم�التقييم.

  

  أسس�اpعداد .٤

  اnلm6امأسس��٤٫١

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

ووفقا��تطلبات�xئحة�صناديق�اxستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�>ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�("الهيئة")�الهيئة�السعودية��للمحاسب?ن�القانوني?ن�

  بإعداد�القوائم�ا�الية.�~�تتعلقال�وشروط�وأحكام�الصندوق�

  

��تطلبات��"ا�عيار�ا�حاس©~�الدو�ي��ا$وليةإن�ا�علومات�ا�الية�
ً
�xتتضمن�بالتا�ي�".��ا�الية�ا$وليةللتقارير��٣٤غ?<�مراجعة�واxفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

�٣١مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للصندوق�للسنة�ا�ن`_ية�>ي�مرتبطة�كافة�ا�علومات�واdفصاحات�ا�طلوبة�>ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراءª_ا�

  .م٢٠١٨ديسم�<�

  

،�>ي�ح?ن�يتم�م٢٠١٨ديسم�<��٣١للسنة�ا�ن`_ية�>ي��ا�راجعةالسنوية��ا�ا�يا�ختصرة�tي�قائمة�ا�ركز��ا$وليةا�الية��القوائما�ا�ي�>ي�هذه��للمركز �قائمة�ا�قارنة

�الدخل�الشامل�و  �ا�وجودات�قائمة�عرض�قائمة �صا>ي ��لحام9ي�العائدةالتغ?<ات�>ي �التدفقات�النقدية �بالقوائم�ا�ختصرة�ا$وليةالوحدات�وقائمة �مقارنة

  .��م٢٠١٨يونيو��٣٠ة�>ي�أشهر�ا�ن`_يلفZ<ة�الستة��ا�ختصرة�ا$وليةا�الية�

 

 أسس�القياس��٤٫٢

��بدأ�
ً
  وإفZ<اض�اxستمرارية.اxستحقاق�ا�حاس©~��وع9ى�أساس�ا�حاس©~�التكلفة�التاريخيةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�وفقا

   



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  ة�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٨ 

  (تتمة)�أسس�اpعداد

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣

يعت�ـ<�عملـة�النشـاط�والعـرض�الرئيسـية�للصـندوق.�كافـة�ا�علومـات�ا�اليـة�ا�عروضـة�تـم�تقري»_ـا�$قـرب�يتم�عرض�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�بالريـال�السـعودي�والـذي��

  ريال�سعودي.

 

 ا�حاسبية��أهم�السياسات .٥

القـوائم�ا�اليـة�السـنوية�السياسات�والطرق�ا�حاسبية�ا�عتمدة�>ي�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�مطابقـة�للسياسـات�والطـرق�ا�عتمـدة�>ـي�إعـداد�

  م.٢٠١٨ديسم�<��٣١ا�راجعة�للسنة�ا�ن`_ية�>ي�

  

�بما�ف¤_ا�ا�عاي?<�اdلزامية�للفZ<ات�ا�حاسبية�ال
ً
م�٢٠١٩ينـاير���١ـ~�تبـدأ�>ـي�تـاريخ�يتب��الصندوق�جميع�ا�عاي?<�ا�حاسبية�الحديثة�ويطبق�ا�عاي?<�ا�وجودة�حاليا

�لتطبيق�هذه�ا�عاي?<�واxلZ®ام�{_ا.أو�بعده.��xيوجد�أثر�ع9ى�هذه�ال
ً
  قوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�نتيجة

  

 التقديرات�وا"حكام�ا�حاسبية�الهامة .٦

�للمعـــاي?<�ا�حاســبية�ا�عتمـــدة�إســـتخدام�بعـــض�ا$حكـــام�واdفZ<اضـــات�ا�حاســـبية�
ً
الهامـــة.�كمـــا�تتطلـــب�يتطلــب�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا$وليـــة�ا�ختصـــرة�وفقـــا

ل�توقعـــات�خدام�تقـــديرات�اdدارة�>ـــي�عمليـــة�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية.�ا$حكـــام�واxفZ<اضـــات�ا�حاســـبية�مبنيـــة�ع9ـــى�الخ�ـــ<ة�الســـابقة�وعوامـــل�أخـــرى�مثـــاســـت

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

  

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

  م.٢٠١٨ديسم�<��٣١ا�ستخدمة�>ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�ن`_ية�>ي�

 
  اnستثمارات .٧

  
   

  م٢٠١٨ديسم�<��٣١    م٢٠١٩يونيو��٣٠  إيضاح  

          

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

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    ٣٬٩٣٢٬٤٢٦  أ  ا$وراق�ا�الية�ا�درجة

          ا$وراق�ا�الية�ا�درجة�كما�ي9ي:�ةكانت�حرك

          

  -     ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    الرصيد�اxفتتا³ي

  ١٦٬٣١٦٬٥١٥    ١٬٨٥١٬١٣٢    مشZ<يات�خ ل�السنة

  )١٢٬٨٢٠٬٤٠١(    )٣٬٠٢٤٬٠٥٤(    السنةمبيعات�خ ل�

  ٤٩٧٬٣٢٥    ٢٦٠٬٨٨٣    أرباح�متحققة�من�استبعادات�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�

  ٢٨١٬٣٠٧    ٥٦٩٬٧١٩    استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�ققة�منأرباح�غ?<�متح

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    ٣٬٩٣٢٬٤٢٦ ب  الرصيد�الختامي



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  ة�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٩ 

  اnستثمارات�(تتمة)
  سوق�ا$سهم�السعودية�كما�ي9ي:�القطاع�كما�هو�محدد�>يالخسارة�إ�ى�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح��اxستثماراتب)�يتم�تصنيف�

  

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

  م٢٠١٩يونيو��٣٠
  

الربح/(الخسارة)�غ0/�

  ا�تحققة

  ١٤٦٬٦٨٦   ٩٧٤٬٥٣٩    ٨٢٧٬٨٥٣  البنوك

  ٥٨٬٤٩٩   ٣٤٧٬٤٢٦    ٢٨٨٬٩٢٧  لتأم?نا

  ٧٨٣    ١٤١٬٢٧٧    ١٤٠٬٤٩٤  ا�واد�ا$ساسية

  ٩٦٬١١١    ٩٠٦٬٩٣٠    ٨١٠٬٨١٩  الرعاية�الصحية

  ٥٬٣٦٨    ١٤٠٬٣٠٠    ١٣٤٬٩٣٢  إنتاج�ا$غذية�

  ١٤٬٦٣٨    ١٦١٬٠١٤    ١٤٦٬٣٧٦  التجزئة

  ٧٥٬١٣١    ٣٩٥٬٣٧١    ٣٢٠٬٢٤٠  النقل��

  ١٧٢٬٥٠٣    ٨٦٥٬٥٦٩    ٦٩٣٬٠٦٦  الخدمات�اdس`_ كية

  ٥٦٩٬٧١٩    ٣٬٩٣٢٬٤٢٦    ٣٬٣٦٢٬٧٠٧  

  

 

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

٣١��/bم٢٠١٨ديسم  
  

الربح/(الخسارة)�غ0/�

  ا�تحققة

  ٧٠٬٦٦٦  ١٬٢٢٥٬٥٠٤    ١٬١٥٤٬٨٣٨  البنوك

  ٦٨٬٠٦٤   ٣٢٨٬٢٩٣   ٢٦٠٬٢٢٩  لتأم?نا

  ٥٣٬١٨٩    ٣٠٠٬٣٠٥    ٢٤٧٬١١٦  ا$ساسيةا�واد�

  )٢٩٬٠٩٤(    ٨٠٦٬٢٠٨    ٨٣٥٬٣٠٢  الرعاية�الصحية

  ٦١٬٠٢٥    ٣٦٤٬٩٥٢    ٣٠٣٬٩٢٧  التجزئة

  )٣٬٨٨٤(    ٣٠٦٬٨٩٨    ٣١٠٬٧٨٢  النقل��

  ٦١٬٣٤٢    ٩٤٢٬٥٨٦    ٨٨١٬٢٤٤  الخدمات�اdس`_ كية

  ٢٨١٬٣٠٨    ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    ٣٬٩٩٣٬٤٣٨  

 

  النقدية�ومايعادلها .٨

  م٢٠١٨ديسمb/��٣١    م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  -    -   النقد�2ي�البنك

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢    ٣٬٠٥٢٬٧٨٢  النقد�ا�حتفظ�به�مع�أم0ن�الحفظ

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢    ٣٬٠٥٢٬٧٨٢  

 

 صا2ي�الدخل�من�اnستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة .٩
  م٢٠١٨يونيو���٣٠    م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  ٢٥٤٬١٨٥    ٥٦٩٬٧١٩  بالصا2ي،�غ0/�ا�تحققةا"رباح�(الخسارة)/�

  ٥٥٦٬١٥٧    ٢٦٠٬٨٨٣  ةا�تحقق�ا"رباحصا2ي�

  ٨١٠٬٣٤٢    ٨٣٠٬٦٠٢  

  



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  ة�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

١٠ 

 اnلm6امات�وا�طلوبات�ا�حتملة .١٠

xامات�أي�يوجد�®Zالتقرير�تاريخ�ح���محتملة�مطلوبات�أو�ال.  

  

  اخرى �ومصروفات�اnدارة�أتعاب� .١١

�$حكام�تيتقا¶���مدير�الصندوق�ا$
ً
  وشروط�الصندوق�:عاب�التالية�وفقا

  

  كتتابإرسوم�

جمـا�ي�إاليف�اdداريـة،�يـتم�اقتطاعهـا�مـن�كتتـاب�لتغطيـة�التكـمـن�مبلـغ�اd%��٢من�كل�مستثمر�بما��xيتجاوز�نسبة�إكتتابيقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�

  ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.

  

 pدارةأتعاب�ا  

 �كل�يوم�تقييم�وتدفع�%�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن١٬٧٥بنسبة�يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�
ً
�Kشهريا �

  

 مصاريف�أخرى 
.%�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�وتدفع�٠٬٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�لتغطية�ا�صاريف�ا$خرى�بنسبة�

ً
  شهريا

  

 الع قة�ذات�ا"طراف�مع�وا"رصدة�ا�عام ت .١٢
ت�مـــع�ا$طـــراف�ذات�الع قـــة�>ــي�الصـــندوق�حـــام9ي�الوحــدات�ومالـــك�ا�جمـــع�الســك~�ومـــدير�الصـــندوق�والكيانــات�ا�رتبطـــة�بمـــدير�الصــندوق.�تـــتم�ا�عـــام  تشــمل�

�لشروط�متفق�عل¤_ا�بموجب�إتفاقية�جميع�ا�عام ت�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�تتم�.�ا$طراف�ذات�الع قة�وفقا�xحكام�وشروط�الصندوق 
ً
  رسمية�.وفقا

 

  �ا�عام ت�وا$رصدة�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�كما�ي9ي:
  

  م٢٠١٨يونيو��٣٠  م٢٠١٩يونيو��٣٠  طبيعة�ا�عاملة  ا"طراف�ذات�الع قة

  شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ٦٥٬٨٦٥  ٦٥٬٥٨٤  أتعاب�إدارة�

  ١٨٬٨١٩    ٢٢٬٩٥٤  مصروفات�أخرى 

  للطروحات�ا$وليةصندوق�ميفك�
  ٨٣٠٬٠٠٠    -   شراء��وحدات

  ٧٩٦٬٧٣٦    -   بيع�وحدات

  

  م٢٠١٨ديسمb/��٣١  م٢٠١٩يونيو��٣٠  الرصيد  ا"طراف�ذات�الع قة�

  شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ٩٬٩٦١  ١٠٬٠٤٧  أتعاب�إدارة��

  ٣٬٤٨٦    ٣٬٥١٧  مصروفات�أخرى 

  

 القيمة�العادلة�وإدارة�ا�خاطر�–ا"دوات�ا�الية� .١٣

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

القــوائم�الســنوية،�يجــب�أن�تقــرأ�هــذه�القــوائم�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا$وليــة�ا�ختصــرة��xتتضــمن�شــرح�تفصــي9ي�dدارة�ا�خــاطر�ا�اليــة�واdفصــاحات�ا�طلوبــة�>ــي�

  م.٢٠١٨ديسم�<��٣١ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�بشكل�مرتبط�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للفZ<ة�ا�ن`_ية�>ي�تاريخ�

  �xيوجد�تغ?<�جوهري�>ي�سياسات�إدارة�ا�خاطر�خ ل�هذه�الفZ<ة.

 



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  ة�ا"ولية�ا�ختصرة�غ0/�ا�راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6/ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

١١ 

  

  تقييم�اخر�يوم�تاريخ .١٤

  م).٢٠١٨ديسم�<��٢٠١٨�:٣١(�٢٠١٩يونيو��٣٠ييم�هو�للتقتاريخ�اليوم�ا$خ?<�

  

 ا�الية�القوائم�اعتماد .١٥

 .م�٢٠١٩يوليو�٢١هـ�ا�وافق��١٤٤٠القعدةذو���١٨إدارة�الصندوق�>ي�تاريخمجلس�تمت�ا�وافقة�ع9ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�
 


