
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للطروحات�ا�ولية�ميفك�صندوق 

  ا�دار�من�قبل

 "ا!يا�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار 

 غ.-�ا"راجعة�القوائم�ا"الية�ا�ولية�ا"ختصرة

  م�٢٠١٩يونيو�٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي�

ا�ستقل�مراج�ي�الحساباتمع�تقرير�



 

  

 

  للطروحات�ا�وليةصندوق�ميفك�

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

  القوائم�ا"الية�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعة

  وتقرير�فحص�مراجCي�الحسابات�ا"ستقل

  م٢٠١٩يونيو��٣٠ا"ن12ية�0ي�لف6-ة�الستة�أشهر�

  

  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 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  للطروحات�ا�ولية�ميفك�صندوق 
  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ا�ولية�ا"ختصرة�(غ.-�مراجعة)�قائمة�ا"ركز�ا"ا!ي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠كما�0ي�

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اfيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٣ 

 

 

 إيضاح

 

م٢٠١٩يونيو��٣٠  

 غ.-�مراجعة

 

٣١��-bم٢٠١٨ديسم  

 مراجعة

   �ا"وجودات

  ٥٬١٤٠٬٨٦٩  ٣٬٩٨١٬٩١٢ ٧٬٩  �اyستثمارات

  ٨٢٩٬٧٠٥  ٨٦٤٬٣٨٨ ٨  >ي�حكمه���وما�النقد

  ٥٬٩٧٠٬٥٧٤  ٤٬٨٤٦٬٣٠٠  ا"وجودات��مجموع

    

     �ا"طلوبات

  ٩٬٠٥٢  ٦٬٨٧٩ ١١ ا�ستحقة�اfدارة�أتعاب

  ٣٬١٦٨  ٢٬٤٠٧ ١١  مستحقة�أخرى �مصروفات

  ١٢٬٢٢٠  ٩٬٢٨٦  ا"طلوبات���مجموع

     

  ٥٬٩٥٨٬٣٥٤  ٤٬٨٣٧٬٠١٤  ا"وجودات�العائدة�لحامKي�الوحدات��صا0ي

    

  ٥٠٬٥٢١  ٣٩٬٤٢٣   )با�رقام(�مصدرة�وحدات

    

 ١١٧٫٩٣٨٧  ١٢٢٫٦٩٥١  للوحدة���–قيمة�ا"وجودات��صا0ي

   ١٠ ا"حتملة�وا"طلوبات�اnلm6امات

 



  للطروحات�ا�ولية�ميفك�صندوق 
  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  الدخل�الشامل�ا�ولية�ا"ختصرة�(غ.-�مراجعة)قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��0٣٠ي��لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اfيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٤ 

 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح 

    اpيرادات

 ٩٥٦٬٥٠١   ١٤٠٬٢٢٥   دخل�توزيعات��

  ١٬٠٢٨٬٦٤٠   ١١٣٬٦٢٦   ٧٬٩  صا>ي�الدخل�من�اyستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

          

 ١٬٩٨٥٬١٤١   ٢٥٣٬٨٥١   إجما�ي�اfيرادات

         

       ا"صروفات

 )٢٩٨٬٨٢٥(  )٤٣٬١٢٨(  ١١٬١٢  اتعاب�إدارة

 )٨٥٬٤٥٩(  )١٥٬٠٩٤(  ١١٬١٢ مصروفات�أخرى 

 )٣٣٬٢١٥(  )١٬٥٠٥(   تكلفة�العمليات

         

 )٤١٧٬٤٩٩(  )٥٩٬٧٢٧(   التشغيلية�مجموع�ا"صروفات

        

 ١٬٥٦٧٬٦٤٢  ١٩٤٬١٢٤   الربح�التشغيKي�للف6-ة

  -    -     الدخل�الشامل�اsخر�للف6-ة

 ١٬٥٦٧٬٦٤٢  ١٩٤٬١٢٤    الدخل�الشامل�للف6-ة�إجما!ي



  للطروحات�ا�ولية�ميفك�صندوق 
  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  الوحدات�ا�ولية�ا"ختصرة�(غ.-�مراجعة)�تغ.-ات�0ي�صا0ي�ا"وجودات�العائدة�لحامKيقائمة�ال

  م٢٠١٩يونيو��0٣٠ي��لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اfيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٥ 

 

 

٢٠١٩ ٢٠١٨ 

      

 يناير�١صا0ي�ا"وجودات�0ي�   ٥٬٩٥٨٬٣٥٤   ٣٧٬٢٥٤٬١٣٥

 صا>ي�الدخل�الشامل�للفZ<ة�  ١٩٤٬١٢٤   ١٬٥٦٧٬٦٤٢

      

 التغ.-�من�تعام�ت�الوحدات     

  متحص ت�من�إصدار�وحدات  -    - 

  مدفوعات�yسZ<داد�وحدات  )١٬٣١٥٬٤٦٤(   )١٩٬٤٧٤٬٥٧٧(

       

  يونيو�٣٠صا0ي�ا"وجودات�0ي�  ٤٬٨٣٧٬٠١٤   ١٩٬٣٤٧٬٢٠٠

        

  معام�ت�الوحدات      

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

 يناير�١الوحدات�0ي�   ٥٠٬٥٢١   ٣٠٨٬٧٥١

  الوحدات�ا�صدرة   -    - 

  الوحدات�ا�سZ<دة   )١١٬٠٩٨(   )١٥٥٬٧٩٧(

  >ي�عدد�الوحداتصا>ي�النقص�   )١١٬٠٩٨(   )١٥٥٬٧٩٧(

        

  يونيو�٣٠الوحدات�0ي�   ٣٩٬٤٢٣   ١٥٢٬٩٥٤



  للطروحات�ا�ولية�ميفك�صندوق 

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

  التدفقات�النقدية�ا�ولية�ا"ختصرة�(غ.-�مراجعة)قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��0٣٠ي��لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٦رقم�وح����١رقم�من�ا�رفقة�اfيضاحات�إن 
ً
ا$ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��yجزءا  

٦ 

 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

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

 ١٬٥٦٧٬٦٤٢  ١٩٤٬١٢٤ لفZ<ة�التشغي9ي�لربح�الصا>ي�

     

     تسويات�لـ:

 )١٬٠٢٨٬٦٤٠(    )١١٣٬٦٢٦(  الدخل�من�اyستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارةصا>ي�

 )٩٥٦٬٥٠١(    )١٤٠٬٢٢٥( الدخل�من�التوزيعات

      

     التغ.-ات�0ي�ا"وجودات�وا"طلوبات�التشغيلية

 )٩٬١٠٦٬١٣٣(    )١٦٤٬٠١٣( شراء�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 ٢٢٬٢٢٣٬٩٩١    ١٬٤٣٦٬٥٩٦  متحص ت�من�بيع�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 )٢٤٣٬٨٣٤(    -   توزيعات�مستحقة

 )٢٦٬٦٨٠(    )٢٬١٧٣( أتعاب�إدارة�مستحقة

 ٢٢٬٩١٠    )٧٦١(  مصروفات�أخرى�مستحقة�

 ١٢٬٤٥٢٬٧٥٥    ١٬٢٠٩٬٩٢٢  صا>ي�الزيادة�>ي�ا�طلوبات�وا�وجودات�التشغيلية

 ٨٤٨٬٥٧٩    ١٤٠٬٢٢٥  توزيعات�مستحقة

 ١٣٬٣٠١٬٣٣٤    ١٬٣٥٠٬١٤٧  ا�نشطة�التشغيلية�الصادر�من�النقدصا0ي�

    

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

 -     -  متحص ت�مقابل�الوحدات�ا�صدرة

 )١٩٬٤٧٤٬٥٧٧(    )١٬٣١٥٬٤٦٤( مدفوعات�مقابل�الوحدات�ا�سZ<دة

       

 )١٩٬٤٧٤٬٥٧٧(    )١٬٣١٥٬٤٦٤( ا�نشطة�التمويلية�صا0ي�النقد�ا"ستخدم�0ي

       

 )٦٬١٧٣٬٢٤٣(    ٣٤٬٦٨٣      0ي�النقد�وما�0ي�حكمه���/(النقص)صا0ي�الزيادة

 ٦٬٦٨٢٬٠٧٧    ٨٢٩٬٧٠٥  يناير��١النقد�وما�>ي�حكمه�كما�>ي�

       

 ٥٠٨٬٨٣٤    ٨٦٤٬٣٨٨  يونيو�٣٠النقد�وما�0ي�حكمه�كما�0ي�

 

 

 

 

 



  ميفك�للطروحات�ا�ولية�ندوق ص

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

  ة�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا"الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي��

  )(بالريال�السعودي

٧ 

  الصندوق�وأنشطته� .١

ي�("مدير�صندوق�ميفك�للطروحات�ا$ولية�("الصندوق")�وهو�صندوق�استثمار�مفتوح�مؤسس�ومدار�بواسطة�اتفاق�ب?ن�شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�

  .الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("حام9ي�الوحدات")

  

دى�ا�توسط�إ�ى�الطويل�عن�طريق�اyستثمار�بصورة�رئيسية�>ي�أسهم�الشركات�العامة�هدف�الصندوق�هو�تحقيق�عائدات�من�خ ل�تنمية�رأس�ا�ال�ع9ى�ا�

  .خ ل�الخمس�سنوات�ا$و�ى�من�اfدراج�ومن�خ ل��اfكتتاب�العام�ا$و�ي�>ي�أسواق�ا�ملكة�العربية�السعودية

  

قلة.�وبناء�ع9ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�مالية�منفصلة�عند�التعامل�مع�حام9ي�الوحدات،�يعت <�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مست

   .للصندوق 

  

� �>ي �نشاطه �الصندوق ��١٦بدأ �١٤٣٥رجب �(ا�وافق �بخطاب�٢٠١٤مايو��١٥هـ �الصندوق �لتأسيس �السعودي �ا�الية �السوق �هيئة �من �ا�وافقة �تمت م)

  م).٢٠١٤مايو��١٥هـ�(ا�وافق�١٤٣٥رجب��١٦بتاريخ�٥/٤٤٨٦/٢٠١٤رقم/

  

��بدأ�اyستمرار �يوجد
ً
  ية.هبوط�جوهري�>ي�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�خ ل�الفZ<ة،�ولكن�يرى�مدير�الصندوق�مناسبة�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�

  .�اتباعها�العاملة�>ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اyستثمارية�جميع�الصناديق�ع9ىتع?ن�يوال�~�توضح�ا�تطلبات�ال�~�

  

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

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

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

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

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

  

  أسس�اpعداد .٤

  اnلm6امأسس��٤٫١

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

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

  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?<�مراجعة�واyفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

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

  .م٢٠١٨ديسم <�

  

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

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

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

   



  ميفك�للطروحات�ا�ولية�ندوق ص

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

  ة�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا"الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي��

  )(بالريال�السعودي

٨ 

 (تتمة)�أسس�اpعداد

 أسس�القياس��٤٫٢

��بـدأ�ا$ولية�ا�ختصرة�تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�
ً
،�باسـتثناء�ا�وجـودات�ا�اليـة�وال�ـ~�تقـاس�بالقيمـة�العادلـة�مـن�خـ ل�الـربح�ا�حاسـ©~�التكلفـة�التاريخيـةوفقـا

��بدأ�اyستحقاق�ا�حاس©~��أساس�أو�الخسارة،�وع9ى
ً
  .اyستمراريةووفقا

 

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣

_ــا�$قــرب�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�بالريــال�الســعودي�والــذي�يعت ــ<�عملــة�النشــاط�والعــرض�الرئيســية�للصــندوق.�كافــة�ا�علومــات�ا�اليــة�ا�عروضــة�تــم�تقري¬يــتم�عــرض��

  ريال�سعودي.

 

 ا"حاسبية��أهم�السياسات .٥

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

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

  

�بمـا�ف¦_ـا�ا�عـاي?<�اfلزاميـة�للفZـ<ات�ا�حاسـبية�ال
ً
م�٢٠١٩ينـاير���١ـ~�تبـدأ�>ـي�تـاريخ�يتب®��الصندوق�جميع�ا�عاي?<�ا�حاسبية�الحديثة�ويطبق�ا�عاي?<�ا�وجـودة�حاليـا

̄ام�{_ا. Zلyعاي?<�وا�لتطبيق�هذه�ا�
ً
  أو�بعده.��yيوجد�أثر�ع9ى�هذه�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�نتيجة

  

 التقديرات�وا�حكام�ا"حاسبية�الهامة .٦

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

مثـــل�توقعـــات��اســـتخدام�تقـــديرات�اfدارة�>ـــي�عمليـــة�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية.�ا$حكـــام�واyفZ<اضـــات�ا�حاســـبية�مبنيـــة�ع9ـــى�الخ ـــ<ة�الســـابقة�وعوامـــل�أخـــرى 

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

  

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

  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

  ٥٬١٤٠٬٨٦٩    ٣٬٩٨١٬٩١٢  أ  ا$وراق�ا�الية�ا�درجة

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

          

  ٣٠٬٦٥٧٬٣٥٥    ٥٬١٤٠٬٨٦٩    الرصيد�اyفتتاµي

  ١٤٬٠٤٦٬٩٧٨    ١٦٤٬٠١٣    خ ل�السنة�مشZ<يات

  )٣٩٬٤٢٩٬٦٣٨(    )١٬٤٣٦٬٥٩٦(    مبيعات�خ ل�السنة

  ٤٨٦٬٥٥٢    ٦٥٬٦٨١    أرباح�متحققة�

  )٦٢٠٬٣٧٨(    ٤٧٬٩٤٥    استثمارات��ققة�منغ?<�متح/(خسائر)�أرباح�

  ٥٬١٤٠٬٨٦٩    ٣٬٩٨١٬٩١٢ ب  الرصيد�الختامي



  ميفك�للطروحات�ا�ولية�ندوق ص

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

  ة�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا"الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي��

  )(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��اyستثماراتب)�يتم�تصنيف�

  

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

  م٢٠١٩يونيو��٣٠
  

الربح/(الخسارة)�غ.-�

  ا"تحققة

 (٩١٬٨٥٦)   ٣٢٣٬٣٦٨    ٤١٥٬٢٢٤  ا�واد�ا$ساسية

 (٧٬٥٤٨)   ٦٧١٬٣١٦    ٦٧٨٬٨٦٤  الرعاية�الصحية

  ٧٬٠٩٣    ٤١٩٬٩٣٥    ٤١٢٬٨٤٢  التجزئة

  ٣١٬٢٨٩    ٧٦١٬٠٦٢    ٧٢٩٬٧٧٣  الصناديق�العقارية�ا�تداولة

  ١٬٦٢٩    ٣٨٩٬٨٧٤    ٣٨٨٬٢٤٥  إدارة�وتطوير�العقارات�

 (٢٨٬١٣١)    ٣٨٥٬٨٠٥    ٤١٣٬٩٣٦  النقل

  ١٠١٬٥٩٤    ٨٧٧٬٣٥٦    ٧٧٥٬٧٦٢  الخدمات�اfس`_ كية

  ٣٣٬٨٧٥    ١٥٣٬١٩٦    ١١٩٬٣٢١  طويلة�ا$جلالسلع�

  ٤٧٬٩٤٥    ٣٬٩٨١٬٩١٢    ٣٬٩٣٣٬٩٦٧  

  

 

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

٣١��-bم٢٠١٨ديسم  
  

الربح/(الخسارة)�غ.-�

  ا"تحققة

 (١٠٤٬٨٢٦)   ٥٣٨٬٣٨١    ٦٤٣٬٢٠٧  ا�واد�ا$ساسية

 (٨٧٬١٠٦)   ٩٤٢٬٠٠٠    ١٬٠٢٩٬١٠٦  الرعاية�الصحية

  ٣٠٬٥٦١    ٥٢٤٬٥٢٨    ٤٩٣٬٩٦٧  التجزئة

 (٣٠١٬٣١٥)    ١٬٣٧٢٬٣٧٣    ١٬٦٧٣٬٦٨٨  الصناديق�العقارية�ا�تداولة

 (١٠٠٬٩٠٢)    ٤٧٩٬٩٠٨    ٥٨٠٬٨١٠  النقل

  ١٤٬٩٨٩    ١٬١٤٥٬٣٥٠    ١٬١٣٠٬٣٦١  الخدمات�اfس`_ كية

 (٧١٬٧٧٩)    ١٣٨٬٣٢٩    ٢١٠٬١٠٨  السلع�طويلة�ا$جل

  (٦٢٠٬٣٧٨)    ٥٬١٤٠٬٨٦٩    ٥٬٧٦١٬٢٤٧ 

 

  النقدية�ومايعادلها .٨

  م٢٠١٨ديسمb-��٣١    م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  -    -   النقد�0ي�البنك

  ٨٢٩٬٧٠٥    ٨٦٤٬٣٨٨  النقد�ا"حتفظ�به�مع�أم.ن�الحفظ

  ٨٢٩٬٧٠٥    ٨٦٤٬٣٨٨  

 

 صا0ي�الدخل�من�اnستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة .٩
  م٢٠١٨يونيو���٣٠    م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  )٣٥٨٬٢٤٥(    ٤٧٬٩٤٥ ،�بالصا0يغ.-�ا"تحققةا�رباح�(الخسارة)/�

  ١٬٣٨٦٬٨٨٥    ٦٥٬٦٨١  ةا"تحقق�ا�رباحصا0ي�

  ١٬٠٢٨٬٦٤٠    ١١٣٬٦٢٦  

  



  ميفك�للطروحات�ا�ولية�ندوق ص

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

  ة�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا"الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي��

  )(بالريال�السعودي

١٠ 

 اnلm6امات�وا"طلوبات�ا"حتملة .١٠

ȳامات�أي�يوجد� Zالتقرير�تاريخ�ح���محتملة�مطلوبات�أو�ال.  

  

  اخرى �ومصروفات�اnدارة�أتعاب� .١١

�$حكام�وشروط�الصندوق�:تالصندوق�ا$يتقا¸���مدير�
ً
  عاب�التالية�وفقا

  

  كتتابإرسوم�

اليف�اfداريـــة،�يـــتم�اقتطاعهـــا�مـــن�كتتـــاب�لتغطيـــة�التكـــمبلـــغ�ا�f%�مـــن�١٫٥مـــن�كـــل�مســـتثمر�بمـــا��yيتجـــاوز�نســـبة�إكتتـــابيقـــوم�مـــدير�الصـــندوق�بتحصـــيل�رســـوم�

  جما�ي�ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.إ

  

 pدارةأتعاب�ا  

 �كل�يوم�تقييم�وتدفع�%�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن١٬٧٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة�
ً
�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
مـــدير�الصــــندوق.�تـــتم�ا�عـــام ت�مــــع�ب�ا�رتبطـــة�والكيانــــاتتشـــمل�ا$طـــراف�ذات�الع قـــة�>ــــي�الصـــندوق�حـــام9ي�الوحــــدات�ومالـــك�ا�جمـــع�الســــك®~�ومـــدير�الصـــندوق�

�لشروط�متفق�عل¦_ا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.جميع�ا�عام ت�مع�ا$طراف�ذات�الع قة�تتم�.�ا$طراف�ذات�الع قة�وفقا�yحكام�وشروط�الصندوق 
ً
  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")�

 ٢٩٨٬٨٢٥  ٤٣٬١٢٨  أتعاب�إدارة�

  ٨٥٬٤٥٩    ١٥٬٠٩٤  مصروفات�أخرى 

  

  م٢٠١٨ديسمb-��٣١  م٢٠١٩يونيو��٣٠  الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة�

  شركة�الشرق�ا$وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ٩٬٠٥٢  ٦٬٨٧٩  أتعاب�إدارة��

  ٣٬١٦٨    ٢٬٤٠٧  مصروفات�أخرى 

  

 التوزيعات�النقدية .١٣

  :��yيوجد).٢٠١٨نقدية�عن�الفZ<ة�الحالية�(لم�يقر�مجلس�إدارة�الصندوق�أي�توزيعات�

  

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

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

�yختصـــرة��اليـــة�ا$وليـــة�ا�طلوبـــة�>ـــي�القـــوائم�الســـنوية،�يجـــب�أن�تقـــرأ�هـــذه�القـــوائم�هـــذه�القـــوائم�ا�فصـــاحات�اfاليـــة�وا�خـــاطر�ا�دارة�اfتتضـــمن�شـــرح�تفصـــي9ي�

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

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



  ميفك�للطروحات�ا�ولية�ندوق ص

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

  ة�ا�ولية�ا"ختصرة�غ.-�ا"راجعةإيضاحات�حول�القوائم�ا"الي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف6-ة�الستة�أشهر�ا"ن12ية�0ي��

  )(بالريال�السعودي

١١ 

  تقييم�اخر�يوم�تاريخ .١٥

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

  

 ا"الية�القوائم�اعتماد .١٦

  .م٢٠١٩يوليو��٢١ه�ا�وافق�١٤٤٠ذو�القعدة��١٨>ي�تاريخ�إدارة�الصندوق�مجلس�تمت�ا�وافقة�ع9ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�

 
 


