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A Top Ten Holdings B Fee Details 

i i

ii ii

iii iii

iv

v Amount % 

vi C Nil 0.00%
vii D 44,040          0.68%

viii E -               0%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

F Standard Measure of Risk G Fund & Index Performance (2018)
i  YTD Benchmark Alpha

ii 16.78% 8.52% 8.26%

*the top 10 stock holdings are as at Oct 01, 2018
The other information are based on Dec 31, 2018.

A Investment fund information

i

ii

iii

iv

v

B   Fund Performance Table

C   Fund Fees and Expenses

Other Expense
Total Expense Ratio

Annual Return

Management Fee

Income distribution
Expense Ratio

121,646
34,756
2.40%

16.78%
2.40%
0.00%

2018

Profit Distribution 

Annex 5

MEFIC Saudi Freestyle Equity FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 

No Distribution of Dividend 

Dealing Expenses in the Fund

Standard Deviation – Fund 9.49%

Standard Deviation -
Benchmark 14.16%

Name of the Fund

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

1 Year
16.78%

3 Year
NA

5 Year
NA

Inception
16.78%

2018

Saudi Arabia Fertilizers Co 7.25%

Advanced Petrochemical Company 2.94%

Mouwasat Medical Services 6.89%

Bupa Arabia for Cooperative Insurance 6.09%

Yanbu National Petrochemical Company 4.66%

Leejam Sports Co 4.95%

Herfy Foods 3.83%

MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund Annual Report 2018
التقرير السنوي لصندوق ميفك المرن لألسهم السعودية 2018

Article 71(H)

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

2.40%

Al RAJHI BANK

Total Expenses Ratio 

Bank AlJazira

Jarir Marketing Co 7.61%

14.78% Management Fees with VAT 1.87%

8.42% Other Fees with VAT 0.5%

Number of Units

Fund Annual Financial Report as of 31 December 2018 is available on Tadawul website and available on 
request to investors at free of charge.

NAV

NAV Low

Return

Unit Price
6,753,842

116.78
119.30
99.91

57,834

Statement of Fund Report

NAV High
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D   Fund Manager Information

Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance

Material Changes

E   Custodian Information
Name & Address

Custodian Responsibilites

Custodian Opnion

F   Auditor Information
Name & Address

Auditor Opinion

mefic.com.sa

None

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.

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.

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

We(BDO AlAmri) have audited the financial statements of MEFIC Saudi Freestyle Fund (the “Fund”) managed by Middle East 
Financial Investment Company (the “Fund Manager”) which comprise the statement of financial position as at 31 December 
2018 and the statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unit holders and cash flows for the 

year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as 
at 31 December 2018, its financial performance and its cash flows for the period then ended in accordance with International 

Financial Reporting Standards (“IFRSs”) endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and other standards and versions endorsed 
by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”).

MEFIC Capital, 7758 King Fahed Road Olaya Riyadh 12333

MEFIC Capital is an Authorized Person regulated by CMA with License # 37-060209. MEFIC Capital’s investment management business 
focuses on the management of public-listed funds, private placements, and real estate funds. MEFIC offers broad range of investment 

products to meet the varying investment needs and risk profiles of both institutional and retail investors. As at 31-Dec-2018, MEFIC had 
assets under management (AUM) of SAR 3.86bn, and MEFIC funds outperformed benchmarks during the period under review.

MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund yielded a YTD return of 16.78% as compared to benchmark Index of 8.52%, Alpha of +8.26.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  بواسطة�مدار

  ا�ا'ي�ل%ستثمار�ا�وسط�الشرق �شركة

  م�٢٠١٨ديسم٣١�01 -ي�ا�ن,+ية�ا�الية�لسنةل�ا�الية�القوائم

 ا ستقل�ن�الحسابات�مراج�ي�فحص�تقرير�مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

  مدار�بواسطة

  شركة�الشرق�ا�وسط�ل%ستثمار�ا�ا'ي

 م٢٠١٨ديسم٣١��01 -ي�ا�ن,+ية�لسنة�ا�اليةل�وتقرير�مراج=ي�الحسابات�ا�ستقل�القوائم�ا�الية

١ 

 

  
  

  صفحة  الفهرس

  ٤- ٢  ا ستقل�ن�الحسابات�مراج�ي�تقرير

  ٥  ا ا(ي�ا ركز�قائمة

  ٦  الشامل الدخل�قائمة

  ٧  الوحدات�لحام7ي�العائدة�ا وجودات�صا2ي�2ي�التغ�0ات�قائمة

  ٨  �النقدية�التدفقات�قائمة

  ١٦- ٩  ا الية�القوائم�حول �إيضاحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا ا(ي�ل{ستثمار�اLوسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  م٢٠١٨ديسم٣١��01كما�-ي��ا�ركز�ا�ا'ي�قائمة

  )السعودي(بالريال�

٥ 

 

 

 

 إيضاح

�ديسم٣١�01

م٢٠١٨  

   �ا�وجودات

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢ ٦  2ي�حكمه���وما�نقدال

  ٤٬٢٧٤٬٧٤٦ ٧  �اxستثمارات

  ٦٬٧٦٧٬٢٨٨  ا�وجودات��مجموع

   

    �ا�طلوبات

١٠و٩ ا ستحقة�اaدارة�أتعاب  ٩٬٩٦١  

١٠و٩  مستحقة�أخرى �مصروفات  ٣٬٤٨٦  

  ١٣٬٤٤٧  ا�طلوبات���مجموع

    

  ٦٬٧٥٣٬٨٤١  ا�وجودات�العائدة�لحامDي�الوحدات��صا-ي

   

  ٥٧٬٨٣٤   )بالعدد(�مصدرة�وحدات

   

 ٧٧٩٣}٧٧٩٣١١٦}٧٧٩٣١١٦}٧٧٩٣١١٦}١١٦  للوحدة���–قيمة�ا وجودات��صا2ي

  ٨ ا حتملة�وا طلوبات�اxل�»امات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا ا(ي�ل{ستثمار�اLوسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  م٢٠١٨ديسم٣١��01-ي��الدخل�الشامل�للسنة�ا�ن,+ية�قائمة

  )السعودي(بالريال�

٦ 

 

 

  

م٢٠١٨ديسم٣١��01 إيضاح    

   اUيرادات

 ٤٩٧٬٣٢٥ ٧  الخسارة�أو�الربح�خ{ل�من�العادلة�بالقيمة�استثمارات�استبعاد�من�ا تحققة�اLرباح
 ٢٨١٬٣٠٧ ٧  الخسارة�أو�الربح�خ{ل�من�العادلة�بالقيمة�اxستثمارات�من�ا تحققة�غ��0اLرباح

 ٢١٢٬٦٥٨   توزيعات�دخل

 ١٬١٤٤   أخرى �إيرادات

 ٩٩٢٬٤٣٤   دخلاجما'ي��ال

    ا�صروفات�
١٠و٩ أتعاب�إدارة  ١١٥٬٨٥٣ 
١٠و٩ أخرى �مصروفات  ٤٠٬٥٤٩ 

  ٤٤٬٠٣٩   تكاليف�ا عام{ت

  ٢٠٠٬٤٤١   اجما'ي�ا�صروفات�التشغيلية

 ٧٩١٬٩٩٣   ا�رباح�التشغيلية�للف0Wة

 -    للف0Wة�اsخر الدخل�الشامل�

 ٧٩١٬٩٩٣  صا-ي�الدخل�الشامل�للف0Wة�



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا ا(ي�ل{ستثمار�اLوسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  م٢٠١٨ديسم٣١��01-ي��للسنة�ا�ن,+ية�التغ[0ات�-ي�صا-ي�ا�وجودات�العائدة�لحامDي�الوحدات�قائمة

  )السعودي(بالريال�

٧ 

 

 

م�٢٠١٨ديسم٣١�01   

 -  يناير��١ا�وجودات�-ي��صا-ي

 ٧٩١٬٩٩٣  للف�0ة�الشامل�الدخل�صا2ي

   �التغ[0ات

 ٢٠٬١٠٨٬٤٠١  ا صدرةالوحدات��مقابل�متحص{ت

 )١٤٬١٤٦٬٥٥٣(  ا س�0دةالوحدات��مقابل�مدفوعات

  ٥٬٩٦١٬٨٤٨  التغ��0صا2ي

 ٦٬٧٥٣٬٨٤١  ديسم�٣١�01-ي�ا�وجودات�قيمة�صا-ي

 

  بالعــــدد الوحدات�معام%ت

 -  يناير��١-ي�الوحدات

 ١٨٠٬٨٩٤  ا صدرةالوحدات�

)١٢٣٬٠٦٠(  ا س�0دةوحدات�ال  

 ٥٧٬٨٣٤  ديسم�٣١�01-ي�الوحدات

 



  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا ا(ي�ل{ستثمار�اLوسط�الشرق �شركة�بواسطة�مدار

  م�٢٠١٨ديسم�٣١�01-ي�ا�ن,+ية�ا�الية�للسنة�النقدية�التدفقات�قائمة

  )السعودي(بالريال�

��xيتجزء�من�هذه�القوائم�١٥وحS©�رقم��١إن�اaيضاحات�ا رفقة�من�رقم��
ً
  ا الية�تشكل�جزءا

 

٨ 

 

 

  

م�٢٠١٨ديسم٣١�01    

 

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

 

 ٧٩١٬٩٩٣ �الف�0ة�ربح�صا2ي

   

   :لـ�تسويات

 )٤٩٧٬٣٢٥(  الخسارة�أو�الربح�خ{ل�من�العادلة�بالقيمة�استثمارات�استبعاد�من�ا تحققة�اLرباح

 )٢٨١٬٣٠٧(  الخسارة�أو�الربح�خ{ل�من�العادلة�بالقيمة�اxستثمارات�من�ا تحققة�غ��0اLرباح

 ١٣٬٣٦١ 

   التشغيلية�وا�طلوبات�ا�وجودات�-ي�التغ[0ات

 ١٢٬٨٢٠٬٤٠١  العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخسارة�بالقيمةمن�بيع�استثمارات��متحص{ت

 )١٦٬٣١٦٬٥١٥( الخسارة�أو�الربح�خ{ل�من�العادلة�بالقيمة�استثمارات�شراء

 ٩٬٩٦١ مستحقة�إدارة�أتعاب

 ٣٬٤٨٦  اخرى �مستحقة�مصروفات

 )٣٬٤٦٩٬٣٠٦(  التشغيلية�ا�نشطة�-ي�ا�ستخدم�النقد�صا-ي

  

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

 ٢٠٬١٠٨٬٤٠١ ا صدرةالوحدات��مقابل�متحص{ت

 )١٤٬١٤٦٬٥٥٣( ا س�0دةمدفوعات�مقابل�الوحدات�

 ٥٬٩٦١٬٨٤٨ التمويلية�اZنشطة�النقد�-ي�الزيادة�صا-ي

 ٢٬٤٩٢٬٥٤٢    النقد�وما�-ي�حكمه���-ي�الزيادة�صا-ي

 -   يناير��١وما�2ي�حكمه�كما�2ي��النقد

 ٢٬٤٩٢٬٥٤٢  ديسم٣١�01وما�-ي�حكمه�كما�-ي��النقد

 

 

 

 

 



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ٩

  الصندوق�وأنشطته� .١

بواسطة�إتفاق�ب�ن�شركة�الشرق�اLوسط��ومدار �مؤسس�مفتوح�ي استثمار ("الصندوق")�وهو�صندوق��صندوق�ميفك�ا رن�ل«سهم�السعودية

  الوحدات").�مالكيل{ستثمار�ا ا(ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("

باxسثمار�2ي�سوق�اLسهم�السعودي�،�الصناديق��الطويلمن�خ{ل�تنمية�رأس�ا ال�ع7ى�ا دى��رأسماليةالصندوق�هو�تحقيق�عائدات��هدف

  .الشرعية�ا عاي��0مع�متوافقة�الصندوق �استثمارات�جميع�.النقد�اسواق�صناديق�وأيضاولية�اL ا درجة�العامة�،�صناديق�الطروحات�

�الصندوق �لتأسيس�السعودي�ا ا(ي�السوق �هيئة�من�ا وافقة�تمت)�م�٢٠١٨يناير��١ا وافق(�هـ�١٤٣٩ثاني�ربيع�2�١٤ي�نشاطه�الصندوق �بدأ

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

  .مقارنة�مالية�معلومات�تقديم�يتم�لم�ولذلك�للصندوق �اLو(ى�ا الية�القوائم��ي�هذه

مالية��قوائمالصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�وبناء�ع7ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق��أنمدير�الصندوق��يعت0W 2ي�التعامل�مع�مالكي�الوحدات،�

  منفصلة�للصندوق.

 

 اللوائح�النظامية .٢

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

  م)�وال�RSتوضح�ا تطلبات�ال�RSيتع�ن�ع7ى�جميع�الصناديق�العاملة�2ي�ا ملكة�العربية�السعودية�اتباعها.�٢٠١٦مايو�

  

٣.  Z0اكاW0داد/�شWسZالتقييم�ويوم�التعامل(يوم��ا( 

  /�اxس�0داد�خ{ل�أيام�عمل�سوق�اLسهم�السعودية�(تداول).��اaش�0اكيتم�قبول�طلبات�

�يتم�تحديد�صا2ي�قيمة� �تقييم). �يمث{ن�يوم �يوم�اxثن�ن�والخميس�(كل`_ما �أسبوعية �الصندوق�مرت�ن�بصورة �قيمة�محفظة يتم�تحديد�صا2ي

ت�(القيمة�العادلة� وجودات�الصندوق�بعد�موجودات�الصندوق�Lغراض�شراء�وبيع�وحدات�الصندوق�عن�طريق�قسمة�صا2ي�قيمة�ا وجودا

  خصم�مطلوبات�الصندوق�م�_ا)�ع7ى�إجما(ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�2ي�يوم�التقييم.

  

  اUعداد�أسس .٤

  اZلW~ام�أسس�٤٫١
 �ا اليـــة��القـــوائم�هـــذه�إعـــداد�تـــم

ً
�اLخـــرى �والبيانـــات�الســـعودية�العربيـــة�ا ملكـــة�2ـــي�ا عتمـــدة")�الدوليـــة�ا عـــاي�0("�الدوليـــة�ا اليـــة�التقـــارير� عـــاي��0وفقـــا

�2ــي�ا اليــة�الســوق �هيئــة�عــن�الصــادرة�اxســتثمار�صــناديق�xئحــة� تطلبــات�ووفقــا")�الهيئــة("�القــانوني�ن�للمحاســب�ن��الســعودية�الهيئــة�عــن�الصــادرة

 .ا الية�القوائم�هذه�بإعداد�ا تعلقة�الصندوق �وأحكام�وشروط�السعودية�العربية�ا ملكة

 أسس�القياس��٤٫٢
� بـدأ�

ً
تـم�إعـداد�هـذه�باسـتثناء�بعـض�ا وجـودات�ا اليـة�الSـ�Rتقـاس�بالقيمـة�العادلـة.��ا حاسـ¼R.�التكلفـة�التاريخيـةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا الية�وفقـا

� بدأ�اxستحقاق�ا حاس¼�Rباستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.
ً
  القوائم�ا الية�وفقا

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣
الرئيســـية�للصـــندوق.�كافـــة�ا علومـــات�ا اليـــة�ا عروضـــة�تـــم�يـــتم�عـــرض�هـــذه�القـــوائم�ا اليـــة�بالريـــال�الســـعودي�والـــذي�يعتWـــ�0عملـــة�النشـــاط�والعـــرض��

  تقري¿_ا�Lقرب�ريال�سعودي.

  السنة�ا�الية�� ٤٫٤
 ديسم�0Wمن�كل�سنة�مي{دية.�٣١يناير�وتنت2�RÀي��١تبدأ�السنة�ا الية�للصندوق�2ي�

   



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١٠

  

 الهامة�ا�حاسبية�السياسات .٥

  :ع7ى�نحو�مستمر�2ي�جميع�السنوات�تم�اعتماد�السياسات�ا حاسبية�ا بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�وتم��تطبيقها�

 النقد�وما�-ي�حكمه  - أ
قصــ�0ة�اLجـل�عاليـة�الســيولة��اxسـتثماراتالنقـد�2ــي�الصـندوق�والنقـد�لـدى�البنــوك�أو�لـدى�أمـ�ن�الحفــظ�وغ�0هـا�مـن��مـنيتكـون�النقـد��ومـا2ي�حكمــة�

  وال�RSتستحق�خ{ل�ث{ثة�أشهر�أو�أقل،�وتكون�متاحة�aدارة�الصندوق�دون�أي�قيود.

  رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى   -  ب
  واaع�0اف��_ا�كتكاليف�2ي�الف�0ة�ال�RSيتم�تكبدها�ف`_ا.��ا صاريف�اLخرى و يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�

  �ا�خصصات �- ج
يــــتم�إثبــــات�ا خصصــــات�إذا�مــــا�كــــان�هنــــاك�ال�ــــ»ام�حــــا(ي�(قــــانوني�أو�اســــتدx(ي)�نتيجــــة�لحــــدث�ســــابق�مــــن�ا حتمــــل�أن�يــــؤدي�إ(ــــى�تــــدفق�مــــوارد�للخــــارج�

  بشكل�موثوق�به.��اxل�»امو�يمكن�تقدير�قيمة�هذا��اxل�»املتسوية�هذا�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��- د
  ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�_ا�2ي�هذه�القوائم�ا الية.الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�»ام�ع7ى��حام7

  صا-ي�قيمة�ا�وجودات���- هـ
ع�_ا�2ي�قائمة�ا ركـز�ا ـا(ي�عـن�طريـق�قسـمة�صـا2ي�موجـودات�الصـندوق�ع7ـى�عـدد�الوحـدات��واaفصاحيتم�احتساب�صا2ي�قيمة�ا وجودات�للوحدة�

  ا صدرة�2ي��_اية�الف�0ة.

  ا�دوات�ا�الية�- و

�2ــي�اLحكـــام�التعاقديـــة�لــ«داة.�اLداة�ا اليـــة��ــي�أي�عقـــد�ينـــتج�عنــه�زيـــادة�أصــل�مـــا(ي� نشـــأةيــتم�إثبـــات�
ً
�اLدوات�ا اليــة�عنـــدما�يصـــبح�الصــندوق�طرفـــا

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

  ا�وجودات�ا�الية�- ١

ط�يحـدد�الصـندوق�تصـنيف�موجوداتـه�ا اليــة�عنـد�اxع�ـ0اف��_ـا.��ويعتمــد�التصـنيف�ع7ـى�نمـوذج�أعمــال�الصـندوق�aدارة�ا وجـودات�ا اليـة�والشــرو 

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  �)�التصنيف�١٫١

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

  العادلة�(إما�من�خ{ل�الدخل�الشامل�اÁخر،�أو�من�خ{ل�الربح�أوالخسارة)،�و�تلك�ال�RSيتم�قياسها�بالقيمة��-أ�

 تلك�ال�RSتقاس�بالتكلفة�ا طفأة.��-ب�

امل�بالنســـبة�للموجـــودات�الSـــ�Rيـــتم�قياســـها�بالقيمـــة�العادلـــة،�يـــتم�تســـجيل�ا كاســـب�والخســـائر�2ـــي�قائمـــة�الـــربح�أو�الخســـارة�أو�2ـــي�قائمـــة�الـــدخل�الشـــ

{ستثمارات�2ـي�أدوات�حقـوق�ا لكيـة،�سـيعتمد�ذلـك�ع7ـى�مـا�إذا�كـان�إدارة�الصـندوق�قـد�أجـرت�انتخـاب�2ـي�وقـت�التسـجيل�ا بـدئي�اÁخر.�وبالنسبة�ل

  �بالحساب�عن�استثمارات�اLسهم�بالقيمة�العادلة��من�خ{ل�الدخل�الشامل�اÁخر.

  )�القياس١٬٢

العادلــة،�باaضــافة�إ(ــى�أنــه�2ــي�حـــال�أن�اLصــل�ا ــا(ي�غ�ــ�0مــدرج��بالقيمــة�العادلــة�يـــتم�عنــد�التســجيل�ا بــدئي،�يقــيس�الصــندوق�اLصــل�ا ـــا(ي�بالقيمــة�

.�ويــــتم�إدراج�تكــــاليف�ا عــــام{ت�ا تصــــلة�بــــا وجودات
ً
ا اليــــة��قياســــه�مــــن�خــــ{ل�الــــربح�أو�الخســــارة�والتكــــاليف�ا تصــــلة�باقتنــــاء�اLصــــل�ا ــــا(ي�مباشــــرة

  خسارة�2ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.ا درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�ال

  أدوات�الدين��

ــــى�نمـــــوذج�العمـــــل�الخـــــاص�بالصـــــندوق�aدارة�ا وجـــــودات�وخصـــــائص�التـــــدفقات�النقديـــــة�ل«صـــــل.�يصـــــنف� يعتمـــــد�القيـــــاس�ال{حـــــق�Lدوات�الـــــدين�ع7ـ

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا طفأة�بناًء�ع7ى�ما�ي7ي:

 نموذج�عمل�الصندوق��_دف�جمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وا وجودات�ا حتفظ��_ا�ضمن��-أ�

  الشروط�التعاقدية�ال�RSتؤدي�2ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�رأس�ا ال�والعمولة�ع7ى�ا بلغ�الرئي�R¡Äا علق.�-ب�

 اxسـتحواذ�والرســوم�أو�التكـاليف�الSـ�Rتشـكل�جـزءيـتم�احتسـاب�التكلفـة�ا طفـأة�مـن�خـ{ل�اLخــذ�2ـي�اxعتبـار�أي�خصـم�أو�قسـط�عنـد�
ً
�xيتجـزأ�مــن��ا

  معدل�الفائدة�الفعلية.�ـ

   



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١١

  (تتمة)�الهامة�ا�حاسبية�السياسات

  أدوات�حقوق�ا�لكية

 إذا�قام�الصندوق�بإختيار�عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�xستثمارات�اLسهم�2ي�الدخل�الشامل�اÁخر،�ف{�يمكـن�إعـادة�تصـنيفها�
ً
Lربـاح��xحقـا

ق�وخســائر�القيمــة�العادلــة.��يــتم�تســجيل�أربــاح�توزيعــات�اLســهم�2ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل�اÁخــر�كــإيرادات�أخــرى�عنــدما�يــتم�تحديــد�أحقيــة�الصــندو 

  2ي�تلقي�ا دفوعات.�

خســارة.�يجــب�إثبـات�التغ�ــ0ات�2ــي�القيمــة�xتوجـد�متطلبــات�هبــوط�xسـتثمارات�حقــوق�ا لكيــة�الSـ�Rيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلـة�مــن�خــ{ل�الـربح�أو�ال

العادلـــة�للموجـــودات�ا اليــــة�بالقيمـــة�العادلــــة�مـــن�خـــ{ل�الــــربح�أو�الخســـارة�ضــــمن�مكاســـب/�خســــائر�اخـــرى�2ـــي�قائمــــة�الـــدخل�الشــــامل�عنـــدما�ينطبــــق�

  ذلك.�

 اZع0Wاف�با�وجودات�ا�الية�إلغاء)�١٬٣

الحقـــوق�التعاقديـــة�للتـــدفقات�النقديـــة�مـــن�هـــذه�ا وجـــودات،�أو�عنـــد�تحويـــل�ا وجـــودات�عنـــد�انقضـــاء�ا وجـــودات�ا اليـــة��يقــوم�الصـــندوق�باســـتبعاد

تمر�2ـــي�ا اليـــة�وكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ملكيf_ـــا�إ(ـــى�طـــرف�آخـــر.�إذا�لـــم�يقـــم�الصـــندوق�بتحويـــل�أو�اxحتفـــاظ�بكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ا لكيـــة�الجوهريـــة�واســـ

ظ��_ـا�2ـي�ا وجـودات�ا اليـة�وا سـؤولية�ذات�الصـلة�عـن�ا بـالغ�الSـ�Rيجـب�عليـه�دفعهـا.�إذا�السيطرة�ع7ى�ا وجودات�ا حولـة،�يع�ـ0ف�بحصـته�ا حـتف

رهـــون�احــتفظ�الصـــندوق�بكافــة�مخـــاطر�ومزايــا�ملكيـــة�ا وجــودات�الجوهريـــة�ا حولـــة،�يســتمر�2ـــي�اxع�ــ0اف�بـــا وجودت�ا اليــة�كمـــا�يع�ــ0ف�بالتمويـــل�ا 

 .للعائدات�ا ستلمة

  ت�ا�الية)�هبوط�قيمة�ا�وجودا١٬٤

ا وجــودات�ا اليــة�والتعــرض� خــاطر�اxئتمــان�الSــ�RتعتWــ�0قيمــة�يطبــق�الصــندوق�نمــوذج��خســارة�اxئتمــان�ا توقــع�للقيــاس�واxع�ــ0اف�بخســارة�هبــوط�

  أدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا طفأة،�ع7ى�سبيل�ا ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا دينة�التجارية�والذمم�ا دينة�ب�ن�الشركات.�

ميـع�أوجــه�العجـز�النقــدي)�ع7ـى�العمــر�ا توقـع�ل«صــل�ا ــا(ي.�الخسـائر�اxئتمانيــة�ا توقعـة��ــي�اxحتمـال�ا ــرجح�للخسـائر�اxئتمانيــة�(القيمـة�الحاليــة�لج

�للعقـد�والتـدفقات�النقديـة�الSـ�Rيتوقـع�الصـندوق�تلق`_ـا.�تتنـاول�الخسـائر�
ً
اxئتمانيـة�والعجز�النقدي�هو�الفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�ا ستحقة�وفقـا

ــــ©�إذ ــــأ�خســـــــارة�اxئتمـــــــان�حSـــ ـــا(ي�تنشـــ ـــــغ�وتوقيـــــــت�الـــــــدفعات،�وبالتــــ �عنـــــــد�موعـــــــد�ا توقعـــــــة�مبلــ
ً
ـــا ـــــل�xحقــــ ــــة�بالكامــ ــــع�اســـــــت{م�الدفعـــ ـــــان�الصـــــــندوق�يتوقـــ ا�كــ

  استحقاقها.

شهر�أو�كخسائر�ائتمانيـة�متوقعـة�ل«بـد،�بنـاًء�ع7ـى�مـا�إذا�كـان�هنـاك��١٢يتم�قياس�هبوط�قيمة�ا وجودات�ا الية�إما�كخسائر�ائتمانية�متوقعة� دة�

  ئي.زيادة�ذات�أهمية�2ي�مخاطر�اxئتمان�بعد�اxع�0اف�ا بد

شـهر�مـن�تـاريخ��١٢خسـائر�اxئتمـان�الناتجـة�عـن�اLحـداث�اxف�0اضـية�الSـ�Rتكـون�ممكنـة�2ـي�غضـون��تمثـل شـهر"�١٢"خسائر�اxئتمـان�ا توقعـة�خـ{ل�

0اÉـــ¡�Rاaبـــ{غ.�"خســـائر�اxئتمـــان�ا توقعـــة�ع7ـــى�مـــدى�العمـــر"�تلـــك�الخســـائر�الناتجـــة�عـــن�جميـــع�اLحـــداث�اxف�0اضـــية�ا حتملـــة�ع7ـــى�مـــدى�العمـــر�اxف�

  ل«صل�ا ا(ي.

لقيــاس�خســارة�اxئتمــان�ا توقعــة�للمــدين�ن�وذلــك�باســتخدام�مصــفوفة�تقــدير���٩يســتخدم�الصــندوق�الطريقــة�العمليــة�2ــي�ا عيــار�ا حاســ¼�Rالــدو(ي��

ة�الســابقة،�يــتم�تعــديل�أعمـار�ا ــدين�ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ0Wتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا توقعــة�بنــاًء�ع7ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســن

  البيانات�التاريخية�با عدل�الحا(ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت�»ايد�حسب�تقادم�عمر�الديون�لزيادة�إحتمالية�عدم�تحصيلها.

  ا�طلوبات�ا�الية��-٢

  عند�اxع�0اف��_ا.ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا الي

  )�التصنيف٢٬١

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

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

  تلك�ال�RSتقاس�بالتكلفة�ا طفأة.��-ب�

 )�القياس٢٬٢

�بالقيمـة�كافة�ا طلوبات�ا ال
ً
بالتكلفـة�ا طفـأة�مثـل�القـروض�ورسـوم�التمويـل�بالقيمـة�العادلـة.�يـتم�حسـاب�ا طلوبـات�ا اليـة�يـة�يـتم�تسـجيلها�مبـدئيا

  العادلة�ال�RSيتم�تحديدها�ع7ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع7ي�بعد�خصم�تكاليف�ا عاملة�ا باشرة.
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  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار
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 ١٢

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

تكــاليف��العمولــة�ع7ــى�مــدى�ف�ــ0ة�معــدل�الفائــدة�الفعليــة.�معــدل�تقــوم�طريقــة�معــدل�الفائــدة�الفع7ــي�بحســاب�التكلفــة�ا طفــأة�Lداة�الــدين�و�تحميــل�

دفوعـــة�الفائـــدة�الفع7ـــي�هـــو�ا عـــدل�الـــذي�يقـــوم�بالضـــبط�بتخفـــيض�التـــدفقات�النقديـــة�ا ســـتقبلية�ا قـــدرة�(�بمـــا�2ـــي�ذلـــك�جميـــع�الرســـوم�والنقـــاط�ا 

 وا ســـتلمة�والSــــ�Rتشــــكل�جــــز
ً
لــــة�واLقســــاط�اLخــــرى�أو�الخصــــومات)�خــــ{ل�العمــــر�ا توقــــع�Lداة��xيتجــــزأ�مــــن�معــــدل�الفائــــدة�الفع7ــــي�وتكــــاليف�ا عام�ءا

،�إ(ـــى�صــا2ي�القيمـــة�الدف�0يـــة�عنـــد�التســجيل�ا بـــدئي.�تنطبـــق�هـــذه�الطريقــة�بشـــكل�عـــام�ع7ـــى�القـــرو 
ً
ض�الــدين�أو�ف�ـــ0ة�أقـــل،�عنـــدما�يكــون�ذلـــك�مناســـبا

  والدائن�ن�التجاري�ن�وغ�0ها.

عقـود�الضـمان�و اري�ن�والـدائن�ن�اÁخـرين�والقـروض�بمـا�2ـي�ذلـك�السـحب�ع7ـى�ا كشـوف�مـن�البنـك،�تشمل�ا طلوبات�ا الية�للصندوق�الـدائن�ن�التجـ

�بالتكلفــة�ا طفــأة��باســـتثناء�ا طلوبــات�ا اليــة�الSـــ�Rها� طلوبــات�ا اليــة�الSـــ�Rيــتم�قياســيصــنف�الصــندوق�كافـــة�ا�ا ــا(ي�واLدوات�ا اليــة�ا شـــتقة.
ً
xحقـــا

  لربح�أو�الخسارة.�تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�ا

 )�استبعاد�ا�طلوبات�ا�الية�٢٬٣

أو�إلغـاؤه�أو�انf_ـاء�عمـره�أو�عنـدما�يـتم�اسـتبدال�ال�ـ»ام�مـا(ي�قـائم�بـال�»ام�آخـر�مـن�نفـس��اxل�ـ»امعندما�يتم�اaعفاء�مـن�ا طلوبات�ا الية��يتم�استبعاد

ا قـــرض�بشـــروط�مختلفـــة،�أو�يـــتم�تعـــديل�شـــروط�ا طلوبـــات�الحاليـــة�بشـــكل�جـــوهري،�يـــتم�التعامـــل�مـــع�هـــذا�التبـــادل�أو�التعـــديل�ع7ـــى�أنـــه�اســـتعباد�

  م�إثبات�الفرق�2ي�ا بالغ�ا درجة�2ي�الربح�أو�الخسارة.ل{ل�»ام�اLص7ي�ويتم�اxع�0اف�باxتزام�الجديد،�ويت

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية���-٣

� قابلـة��يتم�اجراء�مقاصة�ب�ن�ا وجودات�ا الية�وا طلوبات�ا الية
ً
وا بلغ�الصا2ي�يعرض�2ي�قائمة�ا ركـز�ا ـا(ي،�عنـدما�يكـون�هنـاك�حـق�ملـزم�قانونيـا

�اaلـزاميجـب�أن��xيكـون�ا بالغ�ا ع�0ف��_ـا�أو�تكـون�هنـاك�نيـة�للتسـوية�ع7ـى�أسـاس�صـاٍف�مـن�أجـل�بيـع�ا وجـودات�وتسـوية�ا طلوبـات�2ـي�آن�واحـد.�

�بأحداث�مستقبلية�ويجب�
ً
 القانوني�مشروطا

ً
للصـندوق�و2ـي�حـال�التخلـف�عـن�السـداد�أو�اaعسـار��اaعتياديللتنفيذ�2ي�سياق�العمل��أن�يكون�قاب{

  �أو�إف{س�الصندوق�أو�الطرف�ا قابل�.

 اZع0Wاف�باUيرادات�- ز�

ا عروضة�2ي�قائمة�الدخل�الشامل.�ستخدام�طريقة�معدل�العمولة�الفع7ي،�و�ي�ا بالغ�العموxت�ع7ى�ا وجودات�ا الية�بيتم�إثبات�الدخل�من�ا

Sجمالية�للموجودات�ا الية�باستثناء�ا وجودات�ا الية�الaت�بتطبيق�معدل�الفائدة�الفع7ي�ع7ى�القيمة�اxيتم�يتم�احتساب�الدخل�من�العمو�R

�ال �بتطبيق�معدل �احتساب�قيمf_ا �يتم �تخفيض�قيمf_ا �تم RSال� �للموجودات�ا الية �بالنسبة �الخسارة�تخفيض�قيمf_ا. �حسم �بعد �الفع7ي فائدة

  ا سموح��_ا.

التدفق�عندما�يكون�هناك�هبوط�2ي�قيمة�ا وجودات�ا الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف�0ية�إ(ى�القيمة�القابلة�ل{س�0داد،�وال�RSتمثل�

�من�معدل�الفائدة�الفع7ي�ل«داة.
ً
  النقدي�ا ستقب7ي�ا قدر�مخصوما

  رات�ا�حاسبية�الهامةا�حكام�والتقدي�–ح�

ا تعلقة�بقياس�ا وجودات�وا طلوبات�واaيرادات�وا صروفات.��واaف�0اضاتعند�إعداد�هذه�القوائم�ا الية،�قامت�اaدارة�بعدد�من�التقديرات�

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

�ال�RSحدث�يتم�مراجعة�هذه�اLحكام�والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�ت �الف�0ة �ع7ى �اLحكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره �هذه غ�2�0ي

.0�  خ{لها�هذا�التغ

  بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�إ(ى�هبوط�ا وجودات�أو�ا طلوبات�ا الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�2ي�اaيضاحات�ا تعلقة�باLدوات�ا الية.
 

  النقدية�ومايعادلها .٦

  م٢٠١٨ديسم٣١��01  إيضاح  

  ٢٬٤٩٢٬٥٤٢    النقد�ا�حتفظ�به�مع�أم[ن�الحفظ

  
   



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١٣

 

  اZستثمارات .٧

  
 سوق�اLسهم�السعودية�كما�ي7ي:�القطاع�كما�هو�محدد�2يالخسارة�إ(ى�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح��اxستثماراتب)�يتم�تصنيف�

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

  م٢٠١٨ديسم٣١��01
  

%�من�القيمة�

  السوقية

  %٢٨٫٦٧  ١٬٢٢٥٬٥٠٤    ١٬١٥٤٬٨٣٨  البنوك

  %٧٬٦٨   ٣٢٨٬٢٩٣   ٢٦٠٬٢٢٩  لتأم�نا

  %٧٫٠٣    ٣٠٠٬٣٠٥    ٢٤٧٬١١٦  ا واد�اLساسية

  %١٨٫٨٦    ٨٠٦٬٢٠٨    ٨٣٥٬٣٠٢  الرعاية�الصحية

  %٨٫٥٤    ٣٦٤٬٩٥٢    ٣٠٣٬٩٢٧  التجزئة

  %٧٫١٨    ٣٠٦٬٨٩٨    ٣١٠٬٧٨٢  �النقل�

  %٢٢٫٠٥    ٩٤٢٬٥٨٦    ٨٨١٬٢٤٤  الخدمات�اaسf_{كية

  ١٠٠    ٤٬٢٧٤٬٧٤٦    ٣٬٩٩٣٬٤٣٨%  

  

 اZلW~امات�وا�طلوبات�ا�حتملة .٨

xمحتملة�مطلوبات�أو�ال�»امات�أي�يوجد��©Sالتقرير�تاريخ�ح.  

  

  اخرى �ومصروفات�اZدارة�أتعاب� .٩

Lمدير�الصندوق�ا�©¡Éحكام�وشروط�الصندوق�:تيتقاL�
ً
  عاب�التالية�وفقا

  كتتابإرسوم�

ـــبة�إكتتـــــابيقـــــوم�مـــــدير�الصـــــندوق�بتحصـــــيل�رســـــوم� ــــة�التكـــــمـــــن�مبلـــــغ�اa%��٢مـــــن�كـــــل�مســـــتثمر�بمـــــا��xيتجـــــاوز�نســ اليف�اaداريـــــة،�يـــــتم�كتتـــــاب�لتغطيـ

  جما(ي�ا بلغ�ا حصل�من�إصدار�الوحدات.إاقتطاعها�من�

 Uدارةأتعاب�ا  

  Kبصورة�شهرية�كل�يوم�تقييم�وتدفع�%�من�صا2ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن١٬٧٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة�
 مصاريف�أخرى 

%�من�صا2ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�وتدفع�٠٬٥اLخرى�بنسبة�يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�لتغطية�ا صاريف�

  بصورة�شهرية

  م٢٠١٨ديسم٣١��01  إيضاح  
      

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

�٧٤٦}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٤  أ  درجةا�الية�ا�وراق�ا�  �� �� �� �

�    :يDي�كما�ا�درجة�ا�الية�ا�وراق�حركت�كانت  ) أ �� �� �� �

    � �� �� �� �
�٥١٥٥٥٥}٣١٦}٥١١٦}٣١٦}٥١١٦}٣١٦}٥١١٦}٣١٦}١٦    مش�0يات�خ{ل�السنة �� �� �� �
�٤٠١EEEE}٨٢٠}٤٠١١٢}٨٢٠}٤٠١١٢}٨٢٠}٤٠١١٢}٨٢٠}FFFF١٢    مبيعات�خ{ل�السنة �� �� �� �

�٣٢٥}٣٢٥٤٩٧}٣٢٥٤٩٧}٣٢٥٤٩٧}٤٩٧    استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخسارة�متحققة�من�استبعادات��أرباح �� �� �� �
�٣٠٧}٣٠٧٢٨١}٣٠٧٢٨١}٣٠٧٢٨١}٢٨١    اxستثماراتأرباح�غ��0متحققة�من� �� �� �� �

�٧٤٦٦٦٦}٢٧٤}٧٤٤}٢٧٤}٧٤٤}٢٧٤}٧٤٤}٢٧٤}٤ ب  الرصيد�الختامي �� �� �� �



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١٤

 الع%قة�ذات�ا�طراف�مع�وا�رصدة�ا�عام%ت .١٠
�الصندوق �مدير�بواسطة�ا دارة�اLخرى �والصناديق�الصندوق �ومدير�الوحدات�حام7ي�للصندوق �الع{قة�ذات�اLطراف�تتضمن �سياق�2ي.

�ع{قة�ذات�أطراف�مع�الصندوق �يتعامل�ا عتاد�النشاط  �الع{قة�ذات�اLطراف�مع�ا عام{ت�تتم.
ً
�الصندوق �وشروط�Lحكام�وفقا �كافة�تتم.

 .رسمية�إتفاقية�بموجب�عل`_ا�متفق�بأسعار�الع{قة�ذات�اLطراف�مع�ا عام{ت

  �ا عام{ت�واLرصدة�مع�اLطراف�ذات�الع{قة�كما�ي7ي:
  

  م٢٠١٨ديسم٣١��01   طبيعة�ا�عاملة  ا�طراف�ذات�الع%قة�

  شركة�الشرق�اLوسط�ل{ستثمار�ا ا(ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ١١٥٬٨٥٣   أتعاب�إدارة�

  ٤٠٬٥٤٩    مصروفات�أخرى 

  للطروحات�اLوليةصندوق�ميفك�
  ٨٣٠٬٠٠٠    شراء��وحدات

  ٧٩٦٬٧٣٦    بيع�وحدات

  

  م٢٠١٨ديسم٣١��01   الرصيد  ا�طراف�ذات�الع%قة�

  الشرق�اLوسط�ل{ستثمار�ا ا(يشركة�

  ("مدير�الصندوق")�

 ٩٬٩٦١   أتعاب�إدارة��- ذمم�دائنة�

  ٣٬٤٨٦    مصروفات�أخرى �- ذمم�دائنة�

  

 ا�الية�ا�خاطر�إدارة .١١

ومخــاطر�الســيولة�ومخــاطر�الســوق�(بمــا�2ــي�ذلــك�مخــاطر�أســعار�مخــاطر�اxئتمــان� :يتعــرض�الصــندوق�إ(ــى�مجموعــة�متنوعــة�مــن�ا خــاطر�ا اليــة�وم�_ــا

ويركز�برنامج�إدارة�ا خـاطر�الشـامل�للصـندوق�ع7ـى�القـدرة�ع7ـى�التنبـؤ�بالسـوق�ا اليـة�ويسـ�ى�إ(ـى�تقليـل� .العمولة�ومخاطر�العم{ت�ومخاطر�اLسعار)

وعمومــا�،�فــإن�ا خــاطر�الناشــئة�عــن�ا وجــودات�وا طلوبــات� .ا(ي�للصـندوق أثـر�ا خــاطر�إ(ــى�أدنــى�حــد�ممكــن�مــن�التــأث��0الســل¼�Rا حتمــل�ع7ــى�اLداء�ا ــ

  ا الية�للصندوق�محدودة.�أدار�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا الية�2ي�السنوات�السابقة�دون�أي�تأث��0جوهري�كما�هو�موضح�أدناه.

  مخاطر�اZئتمان

ـــد�طــرف�اخـر��خسـارة�ماليـة،�يتعـرض�الصــندوق�إن�مخـاطر�اaئتمـان�تتمثـل�2ـي�تعÒـ�0أحــد�اLطـراف�2ـي�أداة�ماليــــ ة�2ـي�الوفـــــاء�بال�»امــــه�ممـا�يـؤدي�إ(ـى�تكبـ

ى� خــاطر�اxئتمــان�ع7ــى�أرصــدته�لــدى�البنــوك،�دخــل�العمــوxت�ا ســتحقة�و�الــذمم�ا دينــة�بموجــب�اتفاقيــة�بيــع�مؤجلــة.�يحــتفظ�الصــندوق�بأموالــه�2ــ

  ي�يعتقد�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�إئتمان�جوهرية.بنك�مح7ي�2ي�ا ملكة�العربية�السعودية،�وبالتا(

  ترك[~�مخاطر�اZئتمان

ريـا�2ـي�ت�0كز�مخاطر�اxئتمان�عند�وجود�تغ�0ات�2ي�العوامـل�اxقتصـادية�أو�2ـي�الصـناعة،�ممـا�يـؤثر�ع7ـى�قـدرة�طـرف�جـوهري�مـن�اLطـراف�ا رتبطـة�تجا

ت�0كــز�ا خــاطر� .Lطــراف�الSــ�Rيكــون�تعاملهــا�اxئتمــاني�هاًمــا�بالنســبة�إ(ــى�إجمــا(ي�تعــام{ت�الصــندوق�اxئتمانيــةالوفــاء�بال�»اماتــه�ا اليــة،�يقصــد�بــذلك�ا

ـــي�بنــــك�مح7ــــي�2ـــــي�ا ملكــــة�العربيـــــة�الســــعودية.�تتمثــــل�ا خـــــاطر�اaتمانيــــة� 2ـــــي�اxئتمانيــــة�للصــــندوق�فيمـــــا�يتعلــــق�بالرصـــــيد�البنكــــي�والــــذي�يـــــتم�حفظــــه�2ــ

  لذي�يتم�حفظه�2ي�بنك�مح7ي�ذو�تقييم�إتماني�عا(ي.الصندوق�2ي�الرصيد�البنكي�ا

  مخاطر�السيولة

�RــSمــوال�ال{زمــة�لســداد�ال�»اماتــه�ا تعلقــة�با طلوبــات�ا اليــة،�والL�0ا�تتكــون�مــن�مخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�يواجــه�صــعوبة�2ــي�تــوف

الصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع7ــى�أســاس�منــتظم�ويقــوم�بــاaجراءات�ال{زمــة�الرســوم�اaداريــة�وغ�0هــا�مــن�النفقــات�ا ســتحقة.�ويقــوم��مــدير�

يخ�ليضــمن�توفراLمـــوال�الكافيـــة� واجهـــة�أي�ال�»امـــات�عنـــد�نشـــوÓ_ا�بـــدون�ا خـــاطرة�بســمعة�الصـــندوق�أو�تعريضـــه�لخســـائر�غ�ـــ�0متوقعـــة.�إ(ـــى�وقـــت�تـــار 

  بات�قد�يعرض�الصندوق�إ(ى�مخاطر�سيولة.التقرير��xيوجد�تباين�كب��0ب�ن�ا وجودات�ا الية�وا طلو 

  مخاطر�السوق 

  .تتمثل�مخاطر�السوق�2ي�مخاطر�تقلب�القيمة�السوقية�أو�التدفقات�النقدية�ا ستقبلية�ل«دوات�ا الية�بسبب�التغ�0ات�2ي�أسعار�السوق 

  طر�اLسعار.تشتمل�مخاطر�السوق�ع7ى�ث{ثة�أنواع�من�ا خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�العم{ت�ومخا

  مخاطر�سعر�العمولة:

  



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١٥

  (تتمة)ا�الية�ا�خاطر�إدارة

ة.�مبلـــغ�مخـــاطر�ســـعر�العمولـــة�تنشـــأ�مـــن�احتماليـــة�أن�تـــؤثر�التغ�ـــ0ات�2ـــي�أســـعار�العمولـــة�ع7ـــى�القيمـــة�أو�التـــدفقات�النقديـــة�ا ســـتقبلية�لـــ«دوات�ا اليـــ

�xتفاقيـــة�البيـــع�ا ؤجـــل.�وبنـــاًء�ع7ـــى�ذلـــك�،��xيتعـــرض�الصـــندوق�Lي�مخـــاطر 
ً
أســـعار��العمولـــة�ع7ـــى�ا وجـــودات�ا اليـــة�للصـــندوق�هـــو�مبلـــغ�ثابـــت�وفقـــا

  عمولة.�

 مخاطر�العملة:

اLدوات�ا اليـــة�ا ســـتخدمة�مـــن�قبـــل��مخـــاطر�العملـــة��ـــي�مخـــاطر�أن�قيمـــة�اLداة�ا اليـــة�قـــد�تتغ�ـــ�0نتيجـــة�للتغ�ـــ2�0ـــي�أســـعار�صـــرف�العمـــ{ت�اLجنبيـــة،�

ة�تحسـب�بالريـال�السـعودي�وبنـاًء�ع7ـى�الصندوق�مثل�النقد�2ي�البنـوك�و�ذمـم�مدينـة�تحـت�اتفاقيـة�بيـع�مؤجلـة�والـذمم�الدائنـة��والعمـوxت�ا سـتحق

  عم{ت�أجنبية.��ذلك،�الصندوق�غ��0معرض�Lي�مخاطر

  مخاطر�اLسعار:

�مخــــاطر�اLســــعار��ــــي�مخــــاطر�تقلــــب�القيمــــة�العادلــــة�للتــــدفقات�النقديــــة�ا ســــتقبلية�مــــن�أداة�ماليــــة�نتيجــــة�للتغ�ــــ0ات�2ــــي�أســــعار�الســــوق�(بخــــ{ف�تلــــك

ى�اليـة�أو�مــن�مصـدرها�،�أو�أي�عوامــل�تـؤثر�ع7ــا �اLداةالناشـئة�عـن�مخــاطر�أسـعار�الفائــدة�أو�مخـاطر�العمــ{ت)�سـواء�كانــت�تلـك�التغ�ــ0ات�ناتجـة�عــن�

 xسـعار�السـوق�،�فـإن�الصـندوق�Lدوات�ا اليـة�للصـندوق�ليسـت�معرضـة�Lدوات�ا الية�ا ماثلة�ا تداولة�2ي�السوق.�بما�أن�قيمـة�اLيتعـرض�جميع�ا�

   خاطر�اLسعار.

يــة�محــددة�كمــا�هــو��محــدد�2ــي�2ــي�أدوات�مال�اxســتثماراتيــتم�إدارة�مخــاطر�اaســعار�مــن�قبــل�مــدير�اxســتثمار�وذلــك�بتنويــع�ا حفظــة�والحــد�مــن�ترك�ــ»�

  شروط�وأحكام�الصندوق�و2ي�أنظمة�وقوان�ن�هيئة�السوق�ا الية.

  تلزم�اaجراءات�الداخلية�مدير�اaستثمار�بمراقبة�تعرض�ا حفظة� خاطر�اLسعار�بشكل�يومي.

فيجــب�ع7ــى�مــدير�الصــندوق�إعــادة�التــوازن�إ(ــى��إذا�لــم�تتوافــق�مخــاطر�اLســعار�مــع�سياســات�الصــندوق�اaســتثمارية�أو�أنظمــة�الصــناديق�اaســتثمارية

  ا حفظة�خ{ل�خمس�أيام�كحد�أقÔ¡©�من�تاريخ�ذلك.

  ا�الية�حسب�الفئة��ا�وجودات�وا�طلوبات

  :وا طلوبات�ا الية�ا وجوداتا ركز�ا ا(ي�بالفئات�التالية�من��قائمةتتعلق�ا بالغ�ا درجة�2ي�

�א�����א�����א�����א���������א�����א�א�����א�א�����א�א�����א� �� �� �� ���������������������� �� �� �� �٣١٣١٣١٣١������� ����� ����� ����� ��٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨� �� �� �� �
      :بالقيمة�العادلة�من�خ%ل�الربح�أو�الخسارة

 ٧٤٦}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٧٤٦٤}٢٧٤}٤ ٧ اxستثمارات

�    :بالتكلفة�ا�طفأة �� �� �� �

 ٥٤٢}٤٩٢}٥٤٢٢}٤٩٢}٥٤٢٢}٤٩٢}٥٤٢٢}٤٩٢}٢ ٦ هاوما2ي�حكم�يةنقدال

 ٢٨٨}٧٦٧}٢٨٨٦}٧٦٧}٢٨٨٦}٧٦٧}٢٨٨٦}٧٦٧}٦    ا�الية��ا�وجوداتإجما'ي�

      ا�طلوبات�ا�الية

     ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة:

 ٩٦١}٩٦١٩}٩٦١٩}٩٦١٩}٩  �١٠و�٩ ستحقة��ا دارة�اa أتعاب�

 ٤٨٦}٤٨٦٣}٤٨٦٣}٤٨٦٣}٣ ١٠و��٩  ستحقةا خرى�اL صروفات�ا 

 ٤٤٧}٤٤٧١٣}٤٤٧١٣}٤٤٧١٣}١٣    ا�اليةا�طلوبات��إجما'ي

 

 لقيمة�العادلة�ل�دوات�ا�اليةا .١٢

2ي�معاملة�طبيعية�ب�ن�طرف�ن�2ي�السوق�2ي�تاريخ��إل�»اممقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل��است{مه�قيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتملا

  :تتم�إما�ا طلوباتأو�تحويل��ا وجوداتالقياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع7ى�اف�0اض�أن�ا عاملة�لبيع�

• ��R¡Äأوا طلوباتأو��للموجودات2ي�السوق�الرئي�،  

 •R¡Ä�0فائدة�2ي�غياب�السوق�الرئيÒكLطلوباتا أو��للموجودات،�2ي�السوق�ا.  

   



  صندوق ميفك المرن لسھم السعودية

  المالي ل�ستثمار ا�وسط الشرق شركة بواسطة مدار

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في  إيضاحات حول القوائم المالية

  )السعودي(بالريال 

 ١٦

  

  (تتمة)�ا�الية�ل�دوات�العادلة�لقيمةا

ــــة� ــــــاس�القيمـــــــة�العادلــــ �للصـــــــندوق.�يــــــــتم�قيـ
ً
ـــــا ــــدة�متاحــ ــــــ�0فائــــ ــــــوق�اLكÒـ ـــــون�الســـــــوق�الرئيÄــــــــ¡�Rأو�السـ ـــــتخدام��ا طلوبـــــــاتأو��للموجـــــــوداتيجـــــــب�أن�يكــ باســـ

ــا��اaف�0اضــات
ً
الSــ�Rسيســتخدمها�ا شــاركون�2ــي�الســوق�عنــد�تســع��0ا وجــودات�أو�ا طلوبــات�،�بــاف�0اض�أن�كــل�أطــراف�العمليــة�التجاريــة�يعملــون�وفق

   صلحf_م�اaقتصادية.

جـوهري�أو��يقوم�تعريف�القيمة�العادلة�ع7ى�اف�0اض�أن�الصـندوق�يتبـع�مبـدأ�اxسـتمرارية�ولـيس�هنـاك�نيـة�أو�حاجـة�لتقلـيص�حجـم�عملياتـه�بشـكل

تعتWـ�0اLداة�ا اليــة�ع7ـى�أ�_ــا�مدرجـة�2ــي�سـوق�نشـط�إذا�كانــت�اLسـعار�متاحــة�بسـهولة�وبشــكل�مسـتمر�مــن�تـاجر�أو�سمســار�أو��القيـام�بمعاملـة�مجحفــة

  ظمة�ع7ى�أساس�تجاري.اLسعار�معام{ت�سوقية�فعلية�ومن،�وتمثل�تلك�أو�خدمة�تسع��0أو�وكالة�تنظيمية�مجموعة�صناعية

أو�اaفصـــاح�ع�_ـــا�2ـــي�البيانـــات�ا اليـــة�ضـــمن�التسلســـل�الهرمـــي�للقيمـــة��القيمـــة�العادلـــةب�هاجميـــع�ا وجـــودات�وا طلوبـــات�الSـــ�Rيـــتم�قياســـ�يـــتم�تصـــنيف

ا ختلفــة�ع7ــى��بمســتويا¬_امهــم�بالنســبة�لقيــاس�القيمــة�العادلــة�ككــل،�وذلــك��مــن�ا ــدخ{تالعادلــة�،�كمــا�هــو�موضــح�أدنــاه�،�بنــاًء�ع7ــى�أدنــى�مســتوى�

  التا(ي:�النحو 

  وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�نشط�سوق أسعار�السوق�ا علنة�(غ��0ا عدلة)�2ي�-ا ستوى�اLول  •

�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ��0مباشرة. �يكون�أدنى�مستوى طرق�التقييم�ال��RS-ا ستوى�الثاني •
ً
 دخ{¬_ا�ا همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب{

 تكون�أدنى�مدخ{¬_ا�ا همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ���0قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ��0مباشرة.�طرق�التقييم�ال�RS-ا ستوى�الثالث •

�،
ً
.�القــيم�الدف�0يــة�لكافــة�اaســتثمار�2ــي�أســهم�حقــوق�ا لكيــة�ا درجــة�هــو�اaســتثمار�الوحيــد�الــذي�يــتم�بالقيمــة�العادلــة�وينــدرج�2ــي�ا ســتوى�اLول حاليــا

ا اليـــة�اLخــرى�الSـــ�Rتظهـــر�2ــي�هـــذه�القـــوائم�ا اليـــة�تقــارب�قيمf_ـــا�العادلـــة.�لــم�يكـــن�هنـــاك�أي�أدوات�ماليــة�أخـــرى�مـــن�ا ســـتوى�ا وجــودات�وا طلوبـــات�

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

.جميع�القيم�ا عروضة�2ي�هذه�القوائم�ا الية�تمثل�القيمة�ا
ً
  لعادلة�ل«صول�وا طلوبات�ا الية�بنسبة�كب�0ة�جدا

  اعادة�التصنيف�ب[ن�ا�ستويات�الث%ثة�للقيمة�العادلة

غي�ـ0ات.�ومـع�يتم�إدراج�نتائج�إعادة�التصنيف�بـ�ن�مسـتويات�القيمـة�العادلـة�ا ـذكورة�أعـ{ه�2ـي��_ايـة�ف�ـ0ة�إعـداد�التقـارير�الSـ�Rحـدثت�خ{لهـا�تلـك�الت

  عمليات�إعادة�تصنيف�ب�ن�مستويات�القيمة�العادلة�خ{ل�الف�0ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.ذلك،�لم�تكن�هناك�

  

 ا�قارنة�معلومات .١٣

  لم�يتم�تقديم�معلومات�مقارنة�لهذه�القوائم�ا الية�ال�RSتعد�للمرة�اLو(ى.

  

  تقييم�اخر�يوم�تاريخ .١٤

  .م٢٠١٨ديسم٣١��0Wتاريخ�اليوم�اLخ��0للتقييم�هو�

  

 ا�الية�القوائم�اعتماد .١٥

  .م٢٠١٩مارس��٠٧ه�ا وافق��١٤٤٠جمادى�اLخرة�٣٠تمت�ا وافقة�ع7ى�هذه�القوائم�ا الية�من�قبل�إدارة�الصندوق�2ي�تاريخ�

 



MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND 

Annual Performance Report 
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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 - 2018 

Saudi Stock Market performance during 2018 remained the story of two halves where during the 1H18 
markets strongly returned 15.1% on the back of strong foreign inflows into Saudi stock market whereas 
2H18 witnessed some profit taking with market erasing 6.7% (percentage point) of the gain earlier 
made. Key driving force behind the market in 2018 remained the Saudi market inclusions in MSCI and 
FTSE indices.    

Major activity was witnessed in the Banking sector where the same increased by 31.7% during 2018 on 
the back increasing interest rates by US Fed along with the buying spree by foreigners. Saudi Arabia 
once again made genuine effort to reduce supply in global oil market by entering into a new agreement 
between OPEC and Non-OPEC countries, signed in November 2018 and to be implemented from Jan-
June 2019. 

FUND PERFORMANCE TABLE (December-2018) 

Performance 1M 3M YTD 1Y Since Inception 

Fund 1.74% 1.80% 16.78% 
 

16.78% 

S&P Shariah Index 1.22% -2.93% 8.52% 
 

8.52% 

TASI 1.61% -2.16% 8.31% 
 

8.31% 

Fund Performance 
     

Information Ratio 
     

Beta 
     

 

  



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 

 In the market there are 8 Freestyle Funds and we are ranked the first one as MEFIC Freestyle 
fund made 14.53% return and outperformed both TASI & S&P Saudi Shariah Index, the size of 
the fund is 7m.n.  

 It has been noted that the Fund has not crossed any breaches for the second half of 2018. 
 Saudi Freestyle Equity Fund will be a flagship Equity fund of MEFIC since we are closing the 

Local Equity Fund. 
 MEFIC will work towards raising the AUM to the critical size of SR 10mn. 
 We will continue to employ the investment strategy which is driven by process based on 

fundamental approach and resulted in producing consistent performance.   
 It is confirmed to the Fund Board, in accordance the Article 13 of IFR, that the Fund has no 

conflict of interest. 
 

APPROVALS 

 The replacement of the board member Amrith Mukkamala with Khloud Al Ghati, and T&C of all 
funds were updated to reflect the replacement and approved by the CMA. 
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