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A Top Ten Holdings* B Fee Details 

i Sukuk Investment 1 i

ii Murabaha Investment 1 ii

iii Murabaha Investment 2 iii

iv Murabaha Investment 3

v Murabaha Investment 4 Amount % 

vi Murabaha Investment 5 C Nil 0.00%

vii Murabaha Investment 6 D Nil 0.00%

viii Murabaha Investment 7 E Nil 0.00%

ix Sukuk Investment 2 H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x Murabaha Investment 8

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

ii 2.21               1.68              0.52

*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

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018
0.33% 1.15% 1.63% 1.39% 2.80% 2.38% 2.21%

2013 2014 2015 2017 2018
86,838,046 361,810,636 570,959,702 399,066,956 224,667,433

103.08 105.47 106.94 112.56 115.05
103.08 105.48 106.94 112.56 115.05
101.43 103.07 105.47 109.94 112.56
842,395 3,430,437 5,338,989 3,545,365 1,952,854

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

C   Fund Fees and Expenses
2013 2014 2015 2017 2018

477,495 826,260 2,359,443 2,530,956 1,667,242
Other Expense 0 0 524 0 0
Total Expense Ratio 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%0.5%

0.0%

2016

2016
2,157,684

1,528

2014
2.3%

Income distribution

Number of Units

NAV High

NAV

NAV Low

Unit Price
292,987,318

109.94
109.94
106.94

2,664,906
0.5%

1 Year
Return 2.21%

Expense Ratio

Management Fee

Annualized Return

3 Year
2.46%

5 Year
2.22%

Inception
1.80%

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

Standard Deviation – Fund 0.09%

Standard Deviation -
Benchmark 0.02%

MEFIC SAR MURABAHA FUND

Annex 5

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 
No Distribution of Dividend 

Statement of Fund Report

To provide capital increase and liquidity through investment in low risk money market instruments which are 
shariah compliant and provide a return above 3 month SAIBORInvestment Objective

Policy & Procedure
Distribution of Income & Gain Policy

Name of the Fund

5.20% Dealing Expenses in the Fund

8.48% Total Expenses Ratio 

4.16%

6.27%

5.41%

4.77% Fund Manager Investment in 
the Fund

4.75%

Profit Distribution 

MEFIC Murabaha SAR Fund Report 2018

Article 71(H)

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

التقرير السنوي لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2018 

0.5%

7.05%

10.44% Management Fees 0.5%

8.61% Other Fees 0.0%
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MEFIC Murabaha SAR Fund Report 2018
التقرير السنوي لصندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي 2018 
D   Fund Manager Information

E   Custodian Information

F   Auditor Information

mefic.com.sa

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

We(BDO) have audited the financial statements MEFIC Saudi Riyal Murabaha 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 year 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”).

Name & Address

Auditor Opinion

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.

The fund generated an annualized return of 2.21% as compared to benchmark return of 1.68%, Aplha of +0.52
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.

Name & Address
Custodian Responsibilites

Custodian Opnion

Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance
Material Changes



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحةميفك��صندوق 

  قبل�من�ا�دار

  شركة�الشرق�ا%وسط�ل#ستثمارا�ا�ي

  ا�ن.-ية�,ي�للسنةالقوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٨ديسم�٣١�12

  ا�ستقل@ن مع�تقرير�مراج;ي�الحسابات

  

   



 

  السعودي�بالريال�للمرابحة�ميفك�صندوق 

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

  �٢٠١٨ديسم�٣١�12,ي�ا�ن.-ية�ا�الية�للسنةا�الية��القوائم

١ 

  
  

  صفحـة  

  �٥- �٢  �ا�ستقل(ن�الحسابات�مراج!ي�تقرير -

  ٦  �ا�ا�ي�ا�ركز�قائمة -

  ٧  الشامل�الدخل�قائمة -

  ٨  �الوحدات�لحام=ى�العائدة�وجوداتا��صا6ي�6ي�التغ(4ات�قائمة -

  ٩  �النقدية�التدفقات�قائمة -

  �١٨- �١٠  �ا�الية�القوائم�حول �إيضاحات -
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٦ 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحة�ميفك�صندوق 

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

  �ا�ركز�ا�ا�ي�قائمة

 م���٢٠١٨ديسم�4W ٣١كما�6ي�

 )السعودي�بالريال(

 

 م٢٠١٧يناير��١  م٢٠١٧ديسم٣١��12  م�٢٠١٨ديسم٣١�12  إيضاح 

         ا�وجودات

 �٧٦٬٥٥٧٬٧٨٧  �٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  ٦  هحكم�وما6ي�النقد

 �١٦٧٬٦٨٨٬٦٣٤  �١٣٢٬٣٤٨٬٢٨٩  ٩٥٠٬٥٦٩    ٧  ستحقةم�وأرباح�مرابحة�ودائع

 �٤٨٬٨٦٩٬٣٤٣  �١٠٢٬٥٩٧٬٠٦٥  ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠  ٨  استثمارات

 �٢٩٣٬١١٥٬٧٦٤  �٥٤٢٬٥٦٤٬٧٢٦  ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥   ا�وجودات�مجموع

        

         ا�طلوبات

 �١٢٨٬٤٤٥  �٢٣١٬٨٥٢  ١٠٢٬٠٥٨  ١٠و٩  دارةاa �أتعاب�- دائنة��ذمم

 -   -   ٥٬١٠٣     أخرى �دائنة�ذمم

 -   �١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧  -      مبالغ�اس�4داد�وحدات�–دائنة��ذمم

 �١٢٨٬٤٤٥  �١٤٣٬٤٩٧٬٧٦٩  ١٠٧٬١٦١   ا�طلوبات�مجموع

         

 �٢٩٢٬٩٨٧٬٣١٩  �٣٩٩٬٠٦٦٬٩٥٧  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤   الوحدات�لحام=ىا�وجودات�العائدة��صا,ي

        

 �٢٬٦٦٤٬٩٠٥٫٨٣  �٣٬٥٤٥٬٣٦٤٫٥٥  ١٬٩٥٢٬٨٥٤    (عدد)�مصدرة�وحدات

        

 �١٠٩٫٩٤٢٨  �١١٢٫٥٦٠٢  ١١٥٫٠٤٥٧    للوحدة�-قيمة�ا�وجودات��صا6ي

          ١١  وا_لvZامات�ا_حتما_ت
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٧ 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحة�ميفك�صندوق 

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

  �الشآمل�الدخل�قائمة

  م�٢٠١٨ديسم٣١�4Wا�نf_ية�6ي��ا�الية�للسنة

  )السعودي�بالريال(

 

 
 م�٢٠١٧ديسم٣١�4W    م �٢٠١٨ديسم٣١��12  إيضاح

       

       اXيرادات

 ٩٬٨٠٠٬٣١٥  ٦٬١١٩٬٦٥٢   بالتكلفة�ا�طفئة�مرابحة�ودائع�من�أرباح

 ٣٬٨٢٥٬٣٥٩  ٢٬٦٨٧٬٦٤٠   ا�طفأة�بالتكلفة�استثمارات�عمولة�اتايراد

�بغرض�مقتناةالعادلة��بالقيمة�استثمارات�من�محققة�غ(�4أرباح

 �اxتجار
  (أ)٨

٢٩٨٬١٩٦  ٢١٠٬٨٧٥ 

   ا�طفأة�بالتكلفة�استثمارات�من�متحققة�ارباح(خسائر)/�
)٤٥٦٬٠٨٧  )٤٢٣٬٤٣٠ 

 ١٤٬١٦٠٬٤٢٥  ٨٬٥٩٤٬٧٣٧    اXجما�ي�الدخل

        
        ا�صروفات

 (٢٬٥٣٠٬٩٥٩)  )١٬٥٨٧٬٨٥٠(  ١٠و٩ �دارةاa �أتعاب

 )٢١٩٬٥٣٢(   )٣٣٢٬٤٣٠(     باxستثمار�مرتبطة�أخرى �مصاريف

 -    )٧٩٬٣٩٣(     أتعاب�اaدارة�–القيمة�ا�ضافة��ضريبة

 (١٬٦٦٠)  )٦٠٠(     ا�صرفية�الرسوم

 )٢٬٧٥٢٬١٥١(  �)٢٬٠٠٠٬٢٧٣(     ا�صروفات�إجما�ي

         
 ١١٬٦٢٧٬٨٠٦  ٦٬٥٩٤٬٤٦٤   الربح�التشغيHي�للف1Zة

 -   -    الدخل�الشامل�ا|خر�للف1Zة

 ١١٬٦٢٧٬٨٠٦  ٦٬٥٩٤٬٤٦٤   جما�ي�الدخل�الشامل�للف1Zةإ
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٨ 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحة�ميفك�صندوق 

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

  �قائمة�التغ@1ات�,ي�صا,ي�ا�وجودات�العائدة�لحامHي�الوحدات

 �م�٢٠١٨ديسم٣١�4Wا�نf_ية�6ي��ا�الية�للسنة

  )السعودي(بالريال�

 

 م�٢٠١٧ديسم٣١�4W  م�٢٠١٨ديسم٣١�12 

      

 ٢٩٢٬٩٨٧٬٣١٩  ٣٩٩٬٠٦٦٬٩٥٧  يناير��١,ي�ا�وجودات�صا,ي

 ١١٬٦٢٧٬٨٠٦  ٦٬٥٩٤٬٤٦٤  السنة�ربح�صا,ي

     

       :�الوحدات�معام#ت�,ي�التغ@1

 ٥٢٢٬٥٧٨٬٩٨٨   ٣١٤٬٢٧٩٬٤٥٣  وحدات�إصدار�من�متحص�ت

 (٤٢٨٬١٢٧٬١٥٦)   )٤٩٥٬٢٧٣٬٤٤٠(  وحدات�اس�4داد�مقابل�مدفوعات

 ٩٤٬٤٥١٬٨٣٢  )١٨٠٬٩٩٣٬٩٨٧( الوحدات�معام#ت�,ي�التغ@�1صا,ي

 ٣٩٩٬٠٦٦٬٩٥٧  ٢٢٤٬٦٦٧٬٤٣٤ ديسم٣١�12ا�وجودات�,ي���صا,ي

  

 م�٢٠١٧ديسم٣١�4W  م�٢٠١٨ديسم٣١��12  حركة�الوحدات

  الوحدات�عدد  

 ٢٬٦٦٤٬٩٠٥٫٨٣  ٣٬٥٤٥٬٣٦٥  يناير��١,ي� الوحدات

 ٤٬٧١٥٬٠٥٥.٩١  ٢٬٧٧٦٬٣١٦  السنة�خ�ل�مصدرة�وحدات

)٤٬٣٦٨٬٨٢٧(  السنة�خ�ل�مس�4دة�وحدات   (٣٬٨٣٤٬٥٩٧) 

 ٣٬٥٤٥٬٣٦٥  ١٬٩٥٢٬٨٥٤ ديسم�٣١�12,ي�الوحدات
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٩ 

 

  السعودي�بالريال�للمرابحة�ميفك�صندوق 

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

  �قائمة�التدفقات�النقدية

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��ا�الية�للسنة

  )السعودي�بالريال(

 

 م�٢٠١٧ديسم٣١�12  م�٢٠١٨ديسم٣١�12    

        التشغيلية�ا%نشطة�من�النقدية�التدفقات

 ١١٬٦٢٧٬٨٠٦  ٦٬٥٩٤٬٤٦٤  الف1Zة�ربح�صا,ي

      :�تسويات

 (٢٩٨٬١٩٦)  )٢١٠٬٨٧٥(   من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�غ(�4متحققة�من�اxستثمارات�بالقيمة�العادلة�مكاسب

 (٤٥٦٬٠٨٧)  ٤٢٣٬٤٣٠   بالتكلفة�ا�طفأة�اxستثمارات�من�حققةتم�خسائر/(أرباح)�غ(4

   ١٠٬٨٧٣٬٥٢٣   ٦٬٨٠٧٬٠١٩  

      التشغيلية�وا�طلوبات�ا�وجودات�,ي�التغ@1ات

 ٣٥٬٣٤٠٬٣٤٥  ١٣١٬٣٩٧٬٧٢٠   ،�صا6يمرابحة�ودائع

 ١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧  )١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧(   مبالغ�اس�4داد�وحدات�–ذمم�دائنة�

 -    ٥٬١٠٣    أخرى �مدينة�ذمم

 ١٠٣٬٤٠٧  )١٢٩٬٧٩٤(   أتعاب�اaدارة�–ذمم�دائنة�

 (٧٠٬٢٠٧٬٥١٤)  -    بالتكلفة�ا�طفأة�استثمارات�شراء

 ١٧٬٢٣٤٬٠٧٥  ٦٢٬١٢١٬١٠٠   بالتكلفة�ا�طفأة�استثمارات�بيع�من�متحص�ت

 ١٣٦٬٦٠٩٬٧٥٣  ٥٦٬٩٣٥٬٢٣١  التشغيلية�ا%نشطة�من�الناتج�النقد�صا,ي

     

     التمويلية�ا%نشطة�من�النقدية�التدفقات

 ٥٢٢٬٥٧٨٬٩٨٨  ٣١٤٬٢٧٩٬٤٥٣   وحدات�اصدار�من�متحص�ت

 (٤٢٨٬١٢٧٬١٥٦)  )٤٩٥٬٢٧٣٬٤٤٠(  وحدات�اس�4داد�مقابل�مدفوعات

 ٩٤٬٤٥١٬٨٣٢  )١٨٠٬٩٩٣٬٩٨٧(   التمويلية�ا%نشطة�من�الناتج)/�,ي�ا�ستخدم(�النقد�صا,ي

      

 ٢٣١٬٠٦١٬٥٨٥  )١٢٤٬٠٥٨٬٧٥٦(   �حكمه�,ي�وما�النقد��الزيادة)�/�النقص(�صا,ي

 ٧٦٬٥٥٧٬٧٨٧  ٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢  �يناير��١,ي�حكمه�,ي�وما�النقد

 ٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦   ديسم�٣١�12,ي�حكمه�,ي�وما�النقد�

  

  

  

  



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٠ 

 
 الصندوق�وأنشطته .١

ومدار�بواسطة�اتفاق�ب(ن�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار��مؤسس�مفتوح�صندوق�استثماري �هو صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي�("الصندوق")�
  ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")�وا�ستثمرين�6ي�الصندوق�("حام=ي�الوحدات").

_Ãى�تحقيق�نمو��فد��وتوف(�4السيولة�من�خ�ل�اxستثمار�6ي�أدوات�مالية�منخفضة�ا�خاطر�ع=ى�أساس�ا�عام�ت�التجارية�ا�توافقة�مع�رأسما�يالصندوق�إ
  .رهمبادئ�الشريعة�اxس�مية،�وكذلك�تحقيق�عائد�أع=ى�من�العائد�القيا�SÄوالذي�يمثل�مؤشر�سايبور�ث�ثة�أش

ھ�(ا�وافق�١٤٣١رمضان���٢١بتاريخهيئة�سوق�ا�ال��من�٧٤٨١/٥بموجب�قرار�رقم��)م٢٠١١مارس���١يوافق(�هـ�١٤٣٢أول �ربيع�٢٦ بدأ�الصندوق�عملياته�6ي
 م)�.٢٠١٠أغسطس��٣١

 ندوق.التعامل�مع�حام=ي�الوحدات،�يعت�4Wمدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�مستقلة،�وبالتا�ي�يقوم�مدير�الصندوق�بإعداد�قوائم�مالية�منفصلة�للص�عند

 اللوائح�النظامية .٢
��١٤٣٧شعبان��١٦بتاريخ")�الصادرة�عن�هيئة�سوق�ا�ال�ا�عدلة�ل�ئحة("ا�اxستثمار �صناديق�ل�ئحة�الصندوق �يخضع وال��ST)م�٢٠١٦مايو��٢٣ا�وافق(هـ

  تنص�ع=ى�الشروط�ال�STيتع(ن�ع=ى�جميع�الصناديق�اxستثمارية�العامة�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اتباعها.
  

 /�ا_س1Zداد�ا_ش1Zاك .٣

  يتم�قبول�طلبات�اaش�4اك�/�اxس�4داد�خ�ل�أيام�عمل�سوق�ا�سهم�السعودية�(تداول).�

الصندوق�بشكل�يومي.�يتم�حساب�صا6ي�قيمة�موجودات�الصندوق��غراض�شراء�وبيع�وحدات�الصندوق�عن�طريق�قسمة��يتم�تحديد�صا6ي�قيمة�محفظة

  يوم�التا�ي.صا6ي�قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�خصم�مطلوبات�الصندوق�م�_ا)�ع=ى�إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�6ي�ال
 

 أسس�اXعداد .٤

 ا_لvZام�سلأس� ٤٫١

 �ا�اليــة��القــوائم�هــذه�إعــداد�تــم
ً
�عــن�الصــادرة�ا�خــرى �والبيانــات�الســعودية�العربيــة�ا�ملكــة�6ــي�ا�عتمــدة")�الدوليــة�ا�عــاي(4(" الدوليــة�ا�اليــة�التقــارير��عــاي(�4وفقــا

�العربيـــة�ا�ملكـــة�6ـــي�ا�اليـــة�الســـوق �هيئـــة�عـــن�الصـــادرة�اxســـتثمارالعقارية�صـــناديق�xئحـــة��تطلبـــات�ووفقـــا").�الهيئـــة(" القـــانوني(ن�للمحاســـب(ن��الســـعودية�الهيئـــة

  .الصندوق �وأحكام�وشروط�السعودية

  ا�الية�التقارير�Xعداد�الدولية�ا�عاي@�1إ�ى�ا_نتقال

�العربيــة�ا�ملكــة�6ــي�عمومــا�ا�قبولــة�ا�حاســبية�للمبــادئ�وفقــا�ا�اليــة�بياناتــه�الصــندوق �أعــد�،��٢٠١٧ديســم6�٣١�4Wــي�ا�نf_يــة�الســنه�حTــ��الف�ــ4ات�لجميــع�بالنســبة

�تشـمل�فا�_ـا�التـا�ي�،�ا�ـا�ي�لLبـ�غ�الدوليـة�للمعـاي(�4وفقـا��٢٠١٨ديسـم6�٣١�4Wـي�ا�نf_يـة�للف�ـ4ة�ا�اليـة�البيانـات�هـذه�وتعـد".�السعودية�ا�حاسبة�مبادئ"�السعودية

�ا�عــــاي(�4إ�ــــى�اxنتقــــال�تــــأث(�4فهــــم�مــــن�مســـتخدمينه�لتمكــــ(ن"�مــــره��ول �العا�يــــة�اaبــــ�غ�معــــاي(�4اعتمـــاد"���١ا�عيــــار�بموجــــب�ا�طلوبــــة�اxضــــافيه�اaفصــــاحات�بعـــض

 �ا�بالغ�6ي�ا�ذكورة
ً
  .�١٤إيضاح�لLط�ع�ع=ى�التفاصيل�،�ا�عروضة�سابقا

 القياس�أسس�٤٫٢
��بـــدأ�التكلفـــة�التاريخيـــة�ا�حاســـ¤S.�باســـتثناء�بعـــض�

ً
ا�وجـــودات�ا�اليـــة�الTـــ�Sتقـــاس�بالقيمـــة�العادلـــة.�تـــم�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�تـــم�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�وفقـــا

��بدأ�اxستحقاق�ا�حاس¤�Sباستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.
ً
  ا�الية�وفقا

 � والنشاط�العرض�عملة�٤٫٣

�ريـــال��قـــرب�تقريÈ_ـــا�تـــم�ا�عروضـــة�ا�اليـــة�ا�علومـــات�كافـــة.�للصـــندوق �الرئيســـية�النشـــاط�عملـــة�يعتWـــ�4والـــذي�الســـعودي�بالريـــال�ا�اليـــة�القـــوائم�هـــذه�عـــرض�يـــتم�

  .سعودي

  ا�الية�السنة��٤٫٤

  .مي�دية�سنة�كل�من�ديسم6�٣١�4Wي�وتنت�SÉيناير�6�١ي�للصندوق �ا�الية�السنة�تبدأ



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١١ 

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٥

  تم�اعتماد�السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�وتم��تطبيقها�ع=ى�نحو�مستمر�6ي�جميع�السنوات:�

 النقد�وما�,ي�حكمه - أ
الحفـظ�وغ(4هـا�مـن�اxسـتثمارات�قصـ(4ة�ا�جـل�عاليـة�السـيولة�والTـ�Sتسـتحق��يتكون�النقد��وما6ي�حكمة�من�النقد�6ي�الصندوق�والنقد�لدى�البنـوك�أو�لـدى�أمـ(ن

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

  رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا%خرى  -  ب
  دها�ف`_ا.�يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى�واaع�4اف��_ا�كتكاليف�6ي�الف�4ة�ال�STيتم�تكب

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

́ام�بشكل�موثوق�به.� ́ام�و�يمكن�تقدير�قيمة�هذا�اxل�   اxل�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��- د
́ام�ع=ى��حام=ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�_ا�6ي�هذه�القوائم�ا�الية.الزكاة�وضريبة�   الدخل��ي�ال�

  صا,ي�قيمة�ا�وجودات���- هـ
ا�صـدرة�6ــي�يـتم�احتسـاب�صــا6ي�قيمـة�ا�وجـودات�للوحــدة�واaفصـاح�ع�_ــا�6ـي�قائمـة�ا�ركــز�ا�ـا�ي�عــن�طريـق�قسـمة�صــا6ي�موجـودات�الصــندوق�ع=ـى�عـدد�الوحــدات�

  �_اية�الف�4ة.

  دوات�ا�اليةا% �- و

�6ي�ا�حكام�التعاقدية�ل�داة.�ا�داة�ا�الية��ي�أي�عقد�ينـتج�عنـه�زيـادة�أصـل�مـ
ً
ا�ي��نشـأة�ومطلوبـات�ماليـة�يتم�إثبات�ا�دوات�ا�الية�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

  أو�أداة�حقوق�ملكية��نشأة�أخرى.

  ا�وجودات�ا�الية�- ١

ط�التعاقديـــة�يحـــدد�الصـــندوق�تصـــنيف�موجوداتـــه�ا�اليـــة�عنـــد�اxع�ـــ4اف��_ـــا.��ويعتمـــد�التصـــنيف�ع=ـــى�نمـــوذج�أعمـــال�الصـــندوق�aدارة�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�والشـــرو 

  للتدفقات�النقدية.��

  �)�التصنيف�١٫١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�6ي�فئات�القياس�التالية:

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

 تلك�ال�STتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��- ب�

امل�اËخــر.�وبالنســبة�بالنسـبة�للموجــودات�الTــ�Sيــتم�قياســها�بالقيمـة�العادلــة،�يــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخسـائر�6ــي�قائمــة�الــربح�أو�الخســارة�أو�6ـي�قائمــة�الــدخل�الشــ

تثمارات��ســـتثمارات�6ـــي�أدوات�حقـــوق�ا�لكيـــة،�ســـيعتمد�ذلـــك�ع=ـــى�مـــا�إذا�كـــان�إدارة�الصـــندوق�قـــد�أجـــرت�انتخـــاب�6ـــي�وقـــت�التســـجيل�ا�بـــدئي�بالحســـاب�عـــن�اســـل

  ا�سهم�بالقيمة�العادلة��من�خ�ل�الدخل�الشامل�اËخر.�

  )�القياس١٬٢

العادلـــة،�باaضـــافة�إ�ـــى�أنـــه�6ـــي�حـــال�أن�ا�صـــل�ا�ـــا�ي�غ(ـــ�4مـــدرج��بالقيمـــة�العادلـــة�يـــتم�قياســـه�مـــن�عنـــد�التســـجيل�ا�بـــدئي،�يقـــيس�الصـــندوق�ا�صـــل�ا�ـــا�ي�بالقيمـــة�

.�ويــتم�إدراج�تكــاليف�ا�عــام�ت�ا�تصـلة�بــا�وجودات�ا�اليــة�
ً
ا�درجــة�بالقيمــة�العادلــة�مــن�خـ�ل�الــربح�أو�الخســارة�والتكــاليف�ا�تصــلة�باقتنــاء�ا�صـل�ا�ــا�ي�مباشــرة

  خسارة�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.خ�ل�الربح�أو�ال

  أدوات�الدين��

أدوات�يعتمــد�القيــاس�ال�حــق��دوات�الــدين�ع=ــى�نمــوذج�العمــل�الخــاص�بالصــندوق�aدارة�ا�وجــودات�وخصــائص�التــدفقات�النقديــة�ل�صــل.�يصــنف�الصــندوق�

  الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع=ى�ما�ي=ي:

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

  الشروط�التعاقدية�ال�STتؤدي�6ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�رأس�ا�ال�والعمولة�ع=ى�ا�بلغ�الرئي�SÍا�علق.�- ب�

��xيتجـزأ�مـن�معـدل�الفائـدة�يتم�احتساب�التكلفة�ا�طفأة�من�خ�ل�ا�خذ�6ي�اxعتبار�أي�خصم�أو�قسط�عند�اxستح
ً
واذ�والرسوم�أو�التكاليف�ال�STتشكل�جـزءا

  الفعلية.�ـ



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٢ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

  أدوات�حقوق�ا�لكية

 
ً
��ربـــاح�وخســـائر�إذا�قــام�الصـــندوق�بإختيـــار�عـــرض�أربـــاح�وخســـائر�القيمـــة�العادلـــة�xســـتثمارات�ا�ســـهم�6ــي�الـــدخل�الشـــامل�اËخـــر،�فـــ��يمكـــن�إعـــادة�تصـــنيفها�xحقـــا

  ندوق�6ي�تلقي�ا�دفوعات.�القيمة�العادلة.��يتم�تسجيل�أرباح�توزيعات�ا�سهم�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�اËخر�كإيرادات�أخرى�عندما�يتم�تحديد�أحقية�الص

لقيمــــة�العادلــــة�xتوجــــد�متطلبــــات�هبــــوط�xســــتثمارات�حقــــوق�ا�لكيــــة�الTــــ�Sيــــتم�قياســــها�بالقيمــــة�العادلــــة�مــــن�خــــ�ل�الــــربح�أو�الخســــارة.�يجــــب�إثبــــات�التغ(ــــ4ات�6ــــي�ا

  ك.�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخرى�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�عندما�ينطبق�ذل

 )�إلغاء�ا_ع1Zاف�با�وجودات�ا�الية١٬٣

عنـــد�انقضــاء�الحقـــوق�التعاقديــة�للتـــدفقات�النقديــة�مـــن�هــذه�ا�وجـــودات،�أو�عنــد�تحويـــل�ا�وجــودات�ا�اليـــة�وكافـــة�ا�وجـــودات�ا�اليــة��يقــوم�الصـــندوق�باســتبعاد

بكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ا�لكيـــة�الجوهريـــة�واســـتمر�6ـــي�الســـيطرة�ع=ـــى�ا�وجـــودات�مخـــاطر�ومزايـــا�ملكيf_ـــا�إ�ـــى�طـــرف�آخـــر.�إذا�لـــم�يقـــم�الصـــندوق�بتحويـــل�أو�اxحتفـــاظ�

بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�حولة،�يع�4ف�بحصته�ا�حتفظ��_ا�6ي�ا�وجودات�ا�الية�وا�سؤولية�ذات�الصـلة�عـن�ا�بـالغ�الTـ�Sيجـب�عليـه�دفعهـا.�إذا�احـتفظ�الصـندوق�

 .xع�4اف�با�وجودت�ا�الية�كما�يع�4ف�بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمةملكية�ا�وجودات�الجوهرية�ا�حولة،�يستمر�6ي�ا

  )�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية١٬٤

ا�وجـــودات�ا�اليـــة�والتعـــرض��خـــاطر�اxئتمـــان�الTـــ�SتعتWـــ�4أدوات�ديـــن�قيمـــة�يطبـــق�الصـــندوق�نمـــوذج��خســـارة�اxئتمـــان�ا�توقـــع�للقيـــاس�واxع�ـــ4اف�بخســـارة�هبـــوط�

  وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،�ع=ى�سبيل�ا�ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب(ن�الشركات.�

ميــــع�أوجــــه�العجــــز�النقــــدي)�ع=ــــى�العمــــر�ا�توقــــع�ل�صــــل�ا�ــــا�ي.�والعجــــز�الخســــائر�اxئتمانيــــة�ا�توقعــــة��ــــي�اxحتمــــال�ا�ــــرجح�للخســــائر�اxئتمانيــــة�(القيمــــة�الحاليــــة�لج

�للعقــــد�والتــــدفقات�النقديــــة�الTــــ�Sيتوقــــع�الصــــندوق�تلق`_ــــا.�تتنــــاول�الخســــائر�اxئتما
ً
نيــــة�ا�توقعــــة�مبلــــغ�النقــــدي�هــــو�الفــــرق�بــــ(ن�التــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتحقة�وفقــــا

�عند�موعد�استحقاقها.وتوقيت�الدفعات،�وبالتا�ي�تنشأ�خسارة�اxئتمان�ح��Tإذ
ً
  ا�كان�الصندوق�يتوقع�است�م�الدفعة�بالكامل�xحقا

شــهر�أو�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة�ل�بــد،�بنــاًء�ع=ــى�مــا�إذا�كــان�هنــاك�زيــادة�ذات��١٢يــتم�قيــاس�هبــوط�قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليــة�إمــا�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ــدة�

  ئي.أهمية�6ي�مخاطر�اxئتمان�بعد�اxع�4اف�ا�بد

شـــهر�مـــن�تـــاريخ�اaبـــ�غ.��١٢خســـائر�اxئتمـــان�الناتجـــة�عـــن�ا�حـــداث�اxف�4اضـــية�الTـــ�Sتكـــون�ممكنـــة�6ـــي�غضـــون��تمثـــل شـــهر"�١٢"خســـائر�اxئتمـــان�ا�توقعـــة�خـــ�ل�

  4ا�SÑل�صل�ا�ا�ي."خسائر�اxئتمان�ا�توقعة�ع=ى�مدى�العمر"�تلك�الخسائر�الناتجة�عن�جميع�ا�حداث�اxف�4اضية�ا�حتملة�ع=ى�مدى�العمر�اxف�

لقياس�خسـارة�اxئتمـان�ا�توقعـة�للمـدين(ن�وذلـك�باسـتخدام�مصـفوفة�تقـدير�أعمـار�ا�ـدين(ن،���٩يستخدم�الصندوق�الطريقة�العملية�6ي�ا�عيار�ا�حاس¤�Sالدو�ي��

ة�الســابقة،�يــتم�تعــديل�البيانــات�التاريخيــة�با�عــدل�يســتخدم�الصــندوق�خ4Wتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع=ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســن

́ايد�حسب�تقادم�عمر�الديون�لزيادة�إحتمالية�عدم�تحصيلها.   الحا�ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت�

  ا�طلوبات�ا�الية��- ٢

  عند�اxع�4اف��_ا.ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�الي

  )�التصنيف٢٬١

  ة��حد�التصنيفات�التالية:يتم�تصنيف�ا�طلوبات�ا�الي

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

  تلك�ال�STتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��- ب�

 )�القياس٢٬٢

�بالقيمـة�العادلـة.�يــتم�حسـاب�ا�طلوبـات�ا�اليــة�بالتكلفـة�
ً
ا�طفـأة�مثــل�القـروض�ورسـوم�التمويــل�بالقيمـة�العادلـة�الTــ�Sكافـة�ا�طلوبـات�ا�اليــة�يـتم�تسـجيلها�مبــدئيا

  يتم�تحديدها�ع=ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع=ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.
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١٣ 

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

العمولة�ع=ـى�مـدى�ف�ـ4ة�معـدل�الفائـدة�الفعليـة.�معـدل�الفائـدة�الفع=ـي�تقوم�طريقة�معدل�الفائدة�الفع=ي�بحساب�التكلفة�ا�طفأة��داة�الدين�و�تحميل�تكاليف��

��xهـو�ا�عـدل�الـذي�يقـوم�بالضـبط�بتخفـيض�التـدفقات�النقديـة�ا�سـتقبلية�ا�قـدرة�(�بمــا�6ـي�ذلـك�جميـع�الرسـوم�والنقـاط�ا�دفوعـة�وا�سـتلمة�وال
ً
Tـ�Sتشـكل�جــزءا

،�إ�ـى�يتجزأ�من�معدل�الفائدة�الفع=ي�وتكاليف�ا�عاملة�وا�ق
ً
ساط�ا�خرى�أو�الخصومات)�خ�ل�العمر�ا�توقع��داة�الـدين�أو�ف�ـ4ة�أقـل،�عنـدما�يكـون�ذلـك�مناسـبا

  صا6ي�القيمة�الدف�4ية�عند�التسجيل�ا�بدئي.�تنطبق�هذه�الطريقة�بشكل�عام�ع=ى�القروض�والدائن(ن�التجاري(ن�وغ(4ها.

ـــاري(ن�وا ـــا�ي�تشـــــمل�ا�طلوبـــــات�ا�اليـــــة�للصـــــندوق�الـــــدائن(ن�التجــ لـــــدائن(ن�اËخـــــرين�والقـــــروض�بمـــــا�6ـــــي�ذلـــــك�الســـــحب�ع=ـــــى�ا�كشـــــوف�مـــــن�البنـــــك،�وعقـــــود�الضـــــمان�ا�ــ

�بالتكلفــــة�ا�طفــــأة��باســــتثناء�ا�طلوبــــات�ا�اليــــة�الTــــ�Sتقــــاس�بالقيمــــة��وا�دوات�ا�اليــــة�ا�شــــتقة.
ً
يصــــنف�الصــــندوق�كافــــة�ا�طلوبــــات�ا�اليــــة�الTــــ�Sيــــتم�قياســــها�xحقــــا

  الخسارة.�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�

 )�استبعاد�ا�طلوبات�ا�الية�٢٬٣

́ام�آخـــر�مـــن�نفـــس�ا�قـــرض�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة��يـــتم�اســـتبعاد ́ام�مـــا�ي�قـــائم�بـــال� ́ام�أو�إلغـــاؤه�أو�انf_ـــاء�عمـــره�أو�عنـــدما�يـــتم�اســـتبدال�ال�ـــ عنـــدما�يـــتم�اaعفـــاء�مـــن�اxل�ـــ

́ام�ا�صـــ=ي�ويــــتم��بشـــروط�مختلفـــة،�أو�يـــتم�تعـــديل�شـــروط�ا�طلوبـــات�الحاليـــة�بشـــكل�جـــوهري،�يـــتم التعامـــل�مـــع�هـــذا�التبـــادل�أو�التعـــديل�ع=ـــى�أنـــه�اســـتعباد�ل�ل�ـــ

  اxع�4اف�باxتزام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�6ي�ا�بالغ�ا�درجة�6ي�الربح�أو�الخسارة.

  مقاصة�ا%دوات�ا�الية���-٣

��قابلـــة�ا�بـــالغ��يـــتم�اجـــراء�مقاصـــة�بـــ(ن�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�وا�طلوبـــات�ا�اليـــة
ً
وا�بلـــغ�الصـــا6ي�يعـــرض�6ـــي�قائمـــة�ا�ركـــز�ا�ـــا�ي،�عنـــدما�يكـــون�هنـــاك�حـــق�ملـــزم�قانونيـــا

�ا�ع�ــ4ف��_ــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع=ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســوية�ا�طلوبــات�6ــي�آن�واحــد.�
ً
يجــب�أن��xيكــون�اaلــزام�القــانوني�مشــروطا

�للتنفيذ�6ي�سـياق�العمـل�اaعتيـادي�للصـندوق�و6ـي�حـال�التخلـف�عـن�السـداد�أو�اaعسـار�أو�إفـ�س�الصـندوق�أو�الطـرف�بأحداث�مستقبلية�ويجب�
ً
أن�يكون�قاب�

  �ا�قابل�.

 ا_ع1Zاف�باXيرادات�- ز�

ضة�6ي�قائمة�الدخل�الشامل.�يتم�احتساب�يتم�إثبات�الدخل�من�العموxت�ع=ى�ا�وجودات�ا�الية�باستخدام�طريقة�معدل�العمولة�الفع=ي،�و�ي�ا�بالغ�ا�عرو 

�يتم�تخفيض STجمالية�للموجودات�ا�الية�باستثناء�ا�وجودات�ا�الية�الaالقيمة�ا� �الفع=ي�ع=ى �بالنسبة��الدخل�من�العموxت�بتطبيق�معدل�الفائدة قيمf_ا.

  الفع=ي�بعد�حسم�الخسارة�ا�سموح��_ا.للموجودات�ا�الية�ال�STتم�تخفيض�قيمf_ا�يتم�احتساب�قيمf_ا�بتطبيق�معدل�الفائدة�

�وال�STتمثل� التدفق�النقدي�عندما�يكون�هناك�هبوط�6ي�قيمة�ا�وجودات�ا�الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف�4ية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل�س�4داد،

�من�معدل�الفائدة�الفع=ي�ل�داة.
ً
  ا�ستقب=ي�ا�قدر�مخصوما

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

صروفات.�وقد�تختلف�عند�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية،�قامت�اaدارة�بعدد�من�التقديرات�واaف�4اضات�ا�تعلقة�بقياس�ا�وجودات�وا�طلوبات�واaيرادات�وا�

  النتيجة�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.

  هذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع=ى�الف�4ة�ال�STحدث�خ�لها�هذا�التغ(4.�يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ(6�4ي

  بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�إ�ى�هبوط�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�ا�الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�6ي�اaيضاحات�ا�تعلقة�با�دوات�ا�الية.
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  إيضاح  هنقد�وما�,ي�حكم .٦
  ديسم٣١�12

 م٢٠١٨
 

  ديسم٣١�12

  م٢٠١٧

  

  
  يناير ١

  م٢٠١٧

 ١٣٬٥٧٧   �٤٬١٤٠٬٦٦٣  ١٥٬٤٦١٬٢٦٩   نقد�محتفظ�به�لدى�أم(ن�الحفظ 

  ١٦٬٥٤٤٬٢١٠   �٤٨٬٠٤٠٬٩٧٩   -   (أ) نقد�لدى�البنوك 

  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠   �٢٥٥٬٤٣٧٬٧٣٠  ١٦٨٬٠٩٩٬٣٤٧  (ب) ودائع�مرابحة�قص(4ة�ا�جل 

   ٧٦٬٥٥٧٬٧٨٧   �٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢  ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  

 

��نظمة�هيئة�سوق�ا�ال،�  ) أ
ً
 .الحساب�الجاري يحتفظ�بالنقد�مع�أم(ن�الحفظ�و�xيمكن�اxحتفاظ�به�6ي�وفقا

�بمعدل�عمولة�نسبة�وتحمل�الشراء�تاريخ�من�أقل�أو�شهور �ث�ثة�بمدة�استحقاق�أجل�مع�السيولة�ةعالي�ي�استثمارات��جلا� �قص(4ة�ا�رابحة�ودائع  ) ب

  %)�٣٬٧٥إ�ى%��٢٠١٧�:٣٫٧يناير�١%،��٢٫٣٥إ�ى%��٢٠١٧�:١٫٩ديسم٣١�4W%�(�٤٫٥إ�ى%�٢٫٨
  
  

  

  إيضاح أرباح�مستحقةو �مرابحة�ودائع .٧
  ديسم٣١�12

 م٢٠١٨
 

  ديسم٣١�12

  م٢٠١٧
  

  يناير ١

  م٢٠١٧

  ١٦٥٬١٧٦٬٠٥٠   �١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  (أ)   مرابحة�ودائع 

  ٢٬٥١٢٬٥٨٤   �٢٬٣٤٨٬٢٨٩  ٩٥٠٬٥٦٩  رابحةا��ودائع�ع=ى�ةمستحق�أرباح 

   ١٦٧٬٦٨٨٬٦٣٤   �١٣٢٬٣٤٨٬٢٨٩  ٩٥٠٬٥٦٩  

 

%�٣٫٠%�و�٢٫٨٥%�إ�ى�٢٫٣٥بمعدل��٢٠١٧ديسم٣١��4Wمن�تاريخ�الشراء.�نسبة�العمولة�كما�6ي��أشهر ودائع�ا�رابحة�ذات�أجل�استحقاق�أك�4Õمن�ث�ثة�  ) أ

  .٢٠١٧يناير��١%�كما�6ي�٣٫٨٥إ�ى�

 

٨. 
 إيضاح ستثماراتا_ 

  ديسم٣١�12

 م٢٠١٨
 

  ديسم٣١�12

  م٢٠١٧
  

  يناير ١

  م٢٠١٧

�من�العادلة�بالقيمة�مالية�موجودات 

  ٩٬٢٦٦٬٦٢٤   �٩٬٥٦٤٬٨٢٠  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤ )أ( الخسارة�أو�الربح�خ�ل

  ٣٩٬٦٠٢٬٧١٩   �٩٣٬٠٣٢٬٢٤٥  ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦ )ب( ا�طفأة�بالتكلفة�ا�الية�ا�صول  

   ٤٨٬٨٦٩٬٣٤٣    �١٠٢٬٥٩٧٬٠٦٥  ٤٠٬٢٦٣٬٤١٠ 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 الخسارة�أو�الربح�خ#ل�من�العادلة�بالقيمة�مالية�موجوداتأ�)�

  �:الخسارة�أو�الربحا�حتفظ��_ا�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��اxستثمارات
  

  أرباح�غ@�1محققة  القيمة�العادلة   التكلفة    الوحدات صندوق�ميفك�مرابحة�بلس�

 ٢١٠٬٨٧٥  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  �٧٬٦٦٩٬٤٦٩    ٦٬٩٩٥٫٣٨ ��م٢٠١٨ديسم٣١��12

 �٢٩٨٬١٩٦  �٩٬٥٦٤٬٨٢٠  �٩٬٢٦٦٬٦٢٤    ٨٬٧٢٤٫١٤ �م٢٠١٧ديسم٣١��12

  ٣٠٦٬٥٤٩   ٩٬٢٦٦٬٦٢٤   ٨٬٩٦٠٬٠٧٥  ٨٬٧٢٤٫١٤  �م٢٠١٧يناير��١

  



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٥ 

  

  مليون�دوxر�أمريكي�ع=ى�التوا�ي.٢دوxر�أمريكي�و�مليون���٦٫٥٣ي�قيمة�اxسمية�لتوفيكا�ودارا�xال

  

  أخرى �وتكاليف�إدارة�أتعاب.�٩

 �التالية�العموxت�يتقا��Ñمدير�الصندوق 
ً
  الصندوق �وشروط��حكام�وفقا

  إدارة�أتعاب

 %��٠٫٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة
ً
 �ا�ائة�6ي�٢٠١٧�:٠٫٥(�سنويا

ً
بشكل�يومي��ع=ى�تحتسب�الصندوق،�أصول �قيمة�صا6ي�من)�سنويا

  .وتستحق�الدفع�بشكل�شهري 

  أخرى �تكاليف

��مدير �يستطيع
ً
�من�صا6ي�قيمة�موجودات�الصندوق.��تكاليف�أخرى الحصول�ع=ى�رسوم�الصندوق�أيضا

ً
�عموxته�وجهمدير�الصندوق�قد�بنسبة�معينة�سنويا

  لصندوق.ل�أخرى �تكاليفتجاه�

  

 وأرصد�-ا�الع#قة�ذات�ا%طراف�مع�ا�عام#ت.�١٠

�ا�عتاد�النشاط�سياق�6ي.�الصندوق �مدير�بواسطة�ا�دارة�اxخرى �الصناديق�و�الصندوق �مدير�و�الوحدات�حام=ي�للصندوق �الع�قة�ذات�اxطراف�تتضمن

  .رسمية�اتفاقية�بموجب�عل`_ا�متفق�باسعار�الع�قة�ذات�اxطراف�مع�ا�عام�ت��تتم.�ع�قة�ذات�اطراف�مع�الصندوق �يتعامل

 ا�عام�ت�مع�اxطراف�ذات�الع�قة�و�اxرصدة�الناتجة�ع�_ا:�ي=يفيما��و 

 م�٢٠١٧ديسم٣١�4W  م�٢٠١٨ديسم٣١�12  ا�عاملة�طبيعة  الع#قة�ذو�الطرف

 ٢٬٥٣٠٬٩٥٩  ١٬٥٨٧٬٨٥٠ إدارة�أتعاب  )الصندوق �مدير(�ا�ا�ي�ل�ستثمار�ا�وسط�الشرق �شركة

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

  ا%رصدة  الع#قة�ذو�الطرف
  ديسم٣١�12

 م٢٠١٨
 

٣١�4Wديسم  

  م٢٠١٧
  م�٢٠١٧يناير�١  

�ا�وسط�الشرق �شركة

�مدير(�ا�ا�ي�ل�ستثمار

 )�الصندوق 

  ١٢٨٬٤٤٥   �٢٣١٬٨٥٢  ١٠٢٬٠٥٨  إدارة�أتعاب�- ذمم�دائنة� 

 -     -    ٥٬١٠٣  أخرى �- دائنة�ذمم� 

  مدير�الصندوق.�بواسطة�دارصندوق�ممرابحة�بلس،�أيضا�يملك�اxستثمار�اËتي�6ي�صندوق�ميفك��الصندوق 

  ا%رصدة  الطرف�ذو�الع#قة
  ديسم٣١�12

  م٢٠١٨

٣١��4Wديسم  

  م٢٠١٧

  م٢٠١٧يناير��١  

 صندوق�ميفك�مرابحة�بلس�
  ٩٬٢٦٦٬٦٢٤   ٩٬٥٦٤٬٨٢٠  ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  استثمارات 

 ٨٬٧٢٤٫١٤    ٨٬٧٢٤٫١٤   ٦٬٩٩٥٫٣٨  عدد�الوحدات 

  اxستحقاق�تاريخ  ةا�طفأ�بالتكلفة�ا�الية�ا%صول ب�)�
  ا�عدل

%  
    م�٢٠١٨ديسم٣١�12

٣١�4Wديسم�
  م٢٠١٧

  م�٢٠١٧يناير�١  

 ٧٬٥٣٧٬٣٦٤   �٣٥٬٤٣٦٬١٦٠  -  %٣٫٩٥٠  م٥/٢/٢٠١٨  ٣٫٩٥تورف(ن�صكوك

  ١٠٬٠٥٦٬١٩١   �٢٥٬١٩١٬٠٢١  ٢٤٬٨٤١٬٣٠٦  %٥٫٣٧٥  م٢٤/٤/٢٠١٩  ٥٫٣٧٥توفيكا�صكوك

  -   �١٥٬٨٧١٬٧٢٠  -   %٥٫٧٥٠  م٢٤/٥/٢٠١٨  �٥٫٧٥دارا�xصكوك

  -   �١١٬٣٠٢٬١٦٨  ٧٬٥٤١٬٧٦٠  %٦٫٥٠٠  م٢٨/٥/٢٠١٩  �٦٫٥دارا�xصكوك

  ١٥٬٥٠٠٬٥٤٣   �٥٬٢٣١٬١٧٦  -   %٤٫٤٨٩  م٢٥/١١/٢٠٢٤  ٤٫٤٨٩توركسك�صكوك

 ٦٬٥٠٨٬٦٢١    -  -  %٤٫٧١٨  م�١٨/١/٢٠١٧  �بي�اي�ايه�صكوك

      ٣٩٬٦٠٢٬٧١٩   �٩٣٬٠٣٢٬٢٤٥  ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦  



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٦ 

  

  وا_لvZامات�ا�طلوبات�ا�حتملة.�١١

́امات�ح��Tتاريخ�التقرير.�xيوجد�   مطلوبات�محتملة�أو�ال�

 

  ا�الية�ا�خاطر�إدارة .١٢
مخاطر�اxئتمان�ومخـاطر�السـيولة�ومخـاطر�السـوق�(بمـا�6ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار�العمولـة�ومخـاطر� :يتعرض�الصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية�وم�_ا

ا�خاطر�الشامل�للصندوق�ع=ى�القدرة�ع=ى�التنبؤ�بالسوق�ا�الية�ويس!ى�إ�ى�تقليل�أثر�ا�خاطر�إ�ى�أدنـى�حـد�ممكـن�ويركز�برنامج�إدارة� .العم�ت�ومخاطر�ا�سعار)

وعمومـــا�،�فـــإن�ا�خـــاطر�الناشـــئة�عـــن�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�محـــدودة.�أدار�الصـــندوق� .مـــن�التـــأث(�4الســـل¤�Sا�حتمـــل�ع=ـــى�ا�داء�ا�ـــا�ي�للصـــندوق 

  مخاطر�ا�الية�6ي�السنوات�السابقة�دون�أي�تأث(�4جوهري�كما�هو�موضح�أدناه.تعرضه�لل

  مخاطر�ا_ئتمان

ــــه�ممــــا�يــــؤدي�إ�ــــى�تكبـــــــد�طــــرف�اخـــر��خســــارة�مال ́امــ ـــاء�بال� ــــــة�6ــــي�الوفــــ يــــة،�يتعــــرض�الصــــندوق��خــــاطر�إن�مخـــاطر�اaئتمــــان�تتمثــــل�6ــــي�تعÕــــ�4أحـــد�ا�طــــراف�6ــــي�أداة�ماليـ

لـدى�البنـوك،�دخـل�العمـوxت�ا�سـتحقة�و�الـذمم�ا�دينـة�بموجــب�اتفاقيـة�بيـع�مؤجلـة.�يحـتفظ�الصـندوق�بأموالـه�6ـى�بنـك�مح=ـي�6ـي�ا�ملكــة�اxئتمـان�ع=ـى�أرصـدته�

  العربية�السعودية،�وبالتا�ي�يعتقد�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�إئتمان�جوهرية.

  ترك@�vمخاطر�ا_ئتمان

وجــــود�تغ(ـــ4ات�6ــــي�العوامـــل�اxقتصــــادية�أو�6ــــي�الصـــناعة،�ممــــا�يـــؤثر�ع=ــــى�قــــدرة�طـــرف�جــــوهري�مـــن�ا�طــــراف�ا�رتبطــــة�تجاريـــا�6ــــي�الوفــــاء�ت�4كـــز�مخــــاطر�اxئتمـــان�عنــــد�

́اماتــه�ا�اليــة،�يقصــد�بــذلك�ا�طــراف�الTــ�Sيكــون�تعاملهــا�اxئتمــاني�هاًمــا�بالنســبة�إ�ــى�إجمــا�ي�تعــام�ت�الصــندوق�اxئتمانيــة ة�للصــندوق�ت�4كــز�ا�خــاطر�اxئتمانيــ .بال�

د�البنكــي�الــذي�يــتم�فيمــا�يتعلــق�بالرصــيد�البنكــي�والــذي�يــتم�حفظــه�6ــي�بنــك�مح=ــي�6ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية.�تتمثــل�ا�خــاطر�اaتمانيــة�6ــي�الصــندوق�6ــي�الرصــي

  حفظه�6ي�بنك�مح=ي�ذو�تقييم�إتماني�عا�ي.

  مخاطر�السيولة

ــ ́اماتــــه�ا�تعلقــــة�با�طلوبــــات�ا�اليــــة،�والTــــ�Sتتكــــون�مــــن�الرســــوم�مخــــاطر�الســــيولة��ــــي�مخــــاطر�أن�الصــــندوق�قــــد�يواجــــه�صــــعوبة�6ــ ي�تــــوف(�4ا�مــــوال�ال�زمــــة�لســــداد�ال�

ن�توفرا�مـــوال�اaداريــة�وغ(4هــا�مــن�النفقـــات�ا�ســتحقة.�ويقــوم��مـــدير�الصــندوق�بمراقبــة�متطلبـــات�الســيولة�ع=ــى�أســـاس�منــتظم�ويقــوم�بـــاaجراءات�ال�زمــة�ليضــم

́امــــا ت�عنــــد�نشــــوØ_ا�بـــدون�ا�خــــاطرة�بســــمعة�الصــــندوق�أو�تعريضــــه�لخســـائر�غ(ــــ�4متوقعــــة.�إ�ــــى�وقــــت�تـــاريخ�التقريــــر��xيوجــــد�تبــــاين�كب(ــــ�4بــــ(ن�الكافيـــة��واجهــــة�أي�ال�

  ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�قد�يعرض�الصندوق�إ�ى�مخاطر�سيولة.

  مخاطر�السوق 

  .ا�ستقبلية�ل�دوات�ا�الية�بسبب�التغ(4ات�6ي�أسعار�السوق تتمثل�مخاطر�السوق�6ي�مخاطر�تقلب�القيمة�السوقية�أو�التدفقات�النقدية�

  تشتمل�مخاطر�السوق�ع=ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�العم�ت�ومخاطر�ا�سعار.

  مخاطر�سعر�العمولة:

ة.�مبلـــغ�العمولـــة�ع=ـــى�مخـــاطر�ســـعر�العمولـــة�تنشـــأ�مـــن�احتماليـــة�أن�تـــؤثر�التغ(ـــ4ات�6ـــي�أســـعار�العمولـــة�ع=ـــى�القيمـــة�أو�التـــدفقات�النقديـــة�ا�ســـتقبلية�لـــ�دوات�ا�اليـــ

�xتفاقية�البيع�ا�ؤجل.�وبناًء�ع=ى�ذلك�،��xيتعرض�الصندوق��ي�مخاطر 
ً
  أسعار�عمولة.�ـ�ا�وجودات�ا�الية�للصندوق�هو�مبلغ�ثابت�وفقا

 مخاطر�العملة:

ا�دوات�ا�اليــة�ا�ســتخدمة�مــن�قبــل�الصــندوق�مثــل��مخــاطر�العملــة��ــي�مخــاطر�أن�قيمــة�ا�داة�ا�اليــة�قــد�تتغ(ــ�4نتيجــة�للتغ(ــ6�4ــي�أســعار�صــرف�العمــ�ت�ا�جنبيــة،�

ندوق�غ(ـ�4معـرض�النقد�6ي�البنوك�و�ذمم�مدينـة�تحـت�اتفاقيـة�بيـع�مؤجلـة�والـذمم�الدائنـة��والعمـوxت�ا�سـتحقة�تحسـب�بالريـال�السـعودي�وبنـاًء�ع=ـى�ذلـك،�الصـ

  عم�ت�أجنبية.���ي�مخاطر

  مخاطر�ا�سعار:

يمــــة�العادلــــة�للتــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية�مــــن�أداة�ماليــــة�نتيجــــة�للتغ(ــــ4ات�6ــــي�أســــعار�الســــوق�(بخــــ�ف�تلــــك�الناشــــئة�عــــن�مخــــاطر�ا�ســــعار��ــــي�مخــــاطر�تقلــــب�الق

اليــــة�أو�مــــن�مصــــدرها�،�أو�أي�عوامــــل�تــــؤثر�ع=ــــى�جميــــع�ا�دوات�ا�اليــــة�ا��ا�داةمخـــاطر�أســــعار�الفائــــدة�أو�مخــــاطر�العمــــ�ت)�ســــواء�كانــــت�تلــــك�التغ(ــــ4ات�ناتجــــة�عــــن�

  ا�تداولة�6ي�السوق.�بما�أن�قيمة�ا�دوات�ا�الية�للصندوق�ليست�معرضة��سعار�السوق�،�فإن�الصندوق��xيتعرض��خاطر�ا�سعار.�ا�ماثلة

   



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٧ 

  إدارة�ا�خاطر�ا�الية�(تتمة)

�́ 6ـي�أدوات�ماليـة�محـددة�كمـا�هـو��محـدد�6ـي�شـروط�وأحكـام��اxسـتثماراتيتم�إدارة�مخاطر�اaسعار�من�قبل�مدير�اxستثمار�وذلك�بتنويع�ا�حفظة�والحـد�مـن�ترك(ـ

  الصندوق�و6ي�أنظمة�وقوان(ن�هيئة�السوق�ا�الية.

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

ق�اaستثمارية�فيجب�ع=ى�مدير�الصـندوق�إعـادة�التـوازن�إ�ـى�ا�حفظـة�خـ�ل�إذا�لم�تتوافق�مخاطر�ا�سعار�مع�سياسات�الصندوق�اaستثمارية�أو�أنظمة�الصنادي

  خمس�أيام�كحد�أق��Ùمن�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�6ي�

  �٢٠١٧يناير�١    �٢٠١٧ديسم٣١�12    �٢٠١٨ديسم٣١�12  إيضاح  

              ا�الية�ا%صول 

ـــــة ــــ ــــة�بالقيمـــ ــــ ـــــربح�أو��العادلــــ ــــ ـــــ#ل�الــــ ــــ ـــن�خـــ ــــ ــــ مـ

  :الخسارة

  

          

  ٩٬٢٦٦٬٦٢٤    ٩٬٥٦٤٬٨٢٠    ٧٬٨٨٠٬٣٤٤  ٧  بلس�مرابحة�ميفك�صندوق 

              :بالتكلفة�ا�طفأة

  ٧٦٬٥٥٧٬٧٨٧   ٣٠٧٬٦١٩٬٣٧٢    ١٨٣٬٥٦٠٬٦١٦  ٦  وما6ي�حكمه�النقد

  ١٦٧٬٦٨٨٬٦٣٤    ١٣٢٬٣٤٨٬٢٨٩    ٩٥٠٬٥٦٩  ٧  مرابحة�ودائع

  ٣٩٬٦٠٢٬٧١٩    ٩٣٬٠٣٢٬٢٤٥    ٣٢٬٣٨٣٬٠٦٦  ٨  استثمارات

  ٢٩٣٬١١٥٬٧٦٤    ٥٤٢٬٥٦٤٬٧٢٦    ٢٢٤٬٧٧٤٬٥٩٥    � ا�الية�ا%صول �إجما�ي

              مالية�مطلوبات

              :ا�طفأة�بالتكلفة�ا�الية�ا�طلوبات

  ١٢٨٬٤٤٥    ٢٣١٬٨٥٢    ١٠٢٬٠٥٨  ١٠و٩  أتعاب�اaدارة�–ذمم�دائنة�

  -     -     ٥٬١٠٣    ذمم�دائنة�أخرى 

  -     ١٤٣٬٢٦٥٬٩١٧    -     مبالغ�اس�4داد�وحدات�–ذمم�دائنة�

  ١٢٨٬٤٤٥    ١٤٣٬٤٩٧٬٧٦٩    ١٠٧٬١٦١    ا�اليةا�طلوبات��إجما�ي

 
 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية. .١٣

́اممقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل��است�مه�الذي�سيتمقيمة�العادلة��ي�السعر�لا 6ي�معاملة�طبيعية�ب(ن�طرف(ن�6ي�السوق�6ي�تاريخ�القياس.�يستند��إل�

  :تتم�إما�ا�طلوباتأو�تحويل��ا�وجوداتقياس�القيمة�العادلة�ع=ى�اف�4اض�أن�ا�عاملة�لبيع�

• ��SÍأوا�طلوباتأو��للموجودات6ي�السوق�الرئي�،  

  .ا�طلوباتأو��للموجودات،�6ي�السوق�ا�ك�4Õفائدة�غياب�السوق�الرئي6SÍي�• 

�للصـــــندوق.�يـــــتم�قيـــــاس�القيمـــــة�العادلـــــة�
ً
الTـــــ��Sاaف�4اضـــــاتباســـــتخدام��ا�طلوبـــــاتأو��للموجـــــوداتيجـــــب�أن�يكـــــون�الســـــوق�الرئيÍـــــ�Sأو�الســـــوق�ا�كÕـــــ�4فائـــــدة�متاحـــــا

ا��صلحf_م�اaقتصادية.سيستخدمها�ا�شاركون�6ي�السوق�عند�تسع(�4ا�وجودات�أو�ا�
ً
  طلوبات�،�باف�4اض�أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�يعملون�وفق

القيــــام�يقــــوم�تعريــــف�القيمــــة�العادلــــة�ع=ــــى�اف�ــــ4اض�أن�الصــــندوق�يتبــــع�مبــــدأ�اxســــتمرارية�ولــــيس�هنــــاك�نيــــة�أو�حاجــــة�لتقلــــيص�حجــــم�عملياتــــه�بشــــكل�جــــوهري�أو�

أو��مدرجة�6ي�سـوق�نشـط�إذا�كانـت�ا�سـعار�متاحـة�بسـهولة�وبشـكل�مسـتمر�مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�تعت�4Wا�داة�ا�الية�ع=ى�أ�_ا�بمعاملة�مجحفة

  ظمة�ع=ى�أساس�تجاري.ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومن،�وتمثل�تلك�خدمة�تسع(�4أو�وكالة�تنظيمية

و�اaفصــاح�ع�_ــا�6ــي�البيانــات�ا�اليــة�ضــمن�التسلســل�الهرمــي�للقيمــة�العادلــة�،�كمــا�أ�القيمــة�العادلــةب�هايــتم�تصــنيف�جميــع�ا�وجــودات�وا�طلوبــات�الTــ�Sيــتم�قياســ

  ا�ختلفة�ع=ى�النحو�التا�ي:�بمستوياµ_امهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�وذلك��من�ا�دخ�تهو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع=ى�أدنى�مستوى�

   



  صندوق�ميفك�للمرابحة�بالريال�السعودي

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

  م�٢٠١٨ديسم٣١�12ا�ن.-ية�,ي��للسنة�ا�اليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  (بالريال�السعودي)�
� �� �� �� �

  

١٨ 

  (تتمة)�لقيمة�العادلة�ل�دوات�ا�اليةا

 �وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�نشط�سوق أسعار�السوق�ا�علنة�(غ(�4ا�عدلة)�6ي�-ا�ستوى�ا�ول  •

�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ(�4مباشرة.��يكون�أدنى�مستوى طرق�التقييم�ال��ST-ا�ستوى�الثاني •
ً
 دخ�µ_ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب�

 ى�مدخ�µ_ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ(��4قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ(�4مباشرة.طرق�التقييم�ال�STتكون�أدن�-ا�ستوى�الثالث •

�،
ً
.�القـــيم�الدف�4يــة�لكافــة�ا�وجـــودات�اaســتثمار�6ـــي�أســهم�حقــوق�ا�لكيـــة�ا�درجــة�هــو�اaســـتثمار�الوحيــد�الــذي�يـــتم�بالقيمــة�العادلــة�وينـــدرج�6ــي�ا�ســتوى�ا�ول حاليــا

ن�ال�STتظهر�6ي�هذه�القوائم�ا�الية�تقارب�قيمf_ا�العادلة.�لم�يكن�هناك�أي�أدوات�ماليـة�أخـرى�مـن�ا�سـتوى�ا�ول�أو�الثـاني�أو�الثالـث�مـ�وا�طلوبات�ا�الية�ا�خرى 

  ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�خ�ل�السنة�الحالية�والسنة�السابقة.

.جميع�القيم�ا�عروضة�6ي�هذه�القوائم�ا�الية�تمثل�القيمة�العادلة�ل�صول�
ً
  وا�طلوبات�ا�الية�بنسبة�كب(4ة�جدا

  اعادة�التصنيف�ب@ن�ا�ستويات�الث#ثة�للقيمة�العادلة

غي(ـ4ات.�ومـع�ذلـك،�لـم�تكـن�يتم�إدراج�نتائج�إعادة�التصنيف�ب(ن�مستويات�القيمة�العادلة�ا�ذكورة�أع�ه�6ي��_اية�ف�4ة�إعداد�التقارير�ال�STحدثت�خ�لها�تلـك�الت

  صنيف�ب(ن�مستويات�القيمة�العادلة�خ�ل�الف�4ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.هناك�عمليات�إعادة�ت

  

 ا%و�ى�للمرة�ا�الية�التقارير�Xعداد�الدولية�ا�عاي@�1اعتماد .١٤

�أو��٢٠١٧ينـــاير��١أو��٢٠١٧ديســـم6�٣١�4Wـــي�للصـــندوق �النقديـــة�والتـــدفقات�ا�ـــا�ي�وا�داء�ا�ـــا�ي�ا�ركـــز�ع=ـــى�ا�اليـــة�للتقـــارير�الدوليـــة�ا�عـــاي(�4إ�ـــى�التحـــول �يـــؤثر�لـــم

�عموًمــــا�ا�قبولــــة�الســــعودية�ا�حاســــبية�ا�بــــادئ�إطــــار�6ــــي�ع�_ــــا�ا�بلــــغ�الســـابقة�للبيانــــات�مطابقــــة�انتقــــال�مــــذكرة�توجــــد��x،�وبالتــــا�ي.��٢٠١٧عــــام�6ــــي�ا�نf_يــــة�للســـنة

�نظـًرا�،�ذلـك�ومـع.�نفسـها��ـي�ع�_ـا�ا�بلـغ�البيانـات�أن�حيـث�،�ضـرورية�ليسـت�ا�اليـة�التقـارير�aعـداد�الدوليـة�ا�عـاي(�4إطار�6ي�ع�_ا�اaب�غ�تم�ال�STنفسها�والبيانات

�للتقــارير�الدوليــة�للمعــاي(�4ل�متثــال�مــتحفظ�وغ(ــ�4صــريح�بيــان�ع=ــى��٢٠١٧ديســم6�٣١�4Wــي�ا�نf_يــة�الســنة��_ايــة�حTــ��الف�ــ4ات�لجميــع�ا�اليــة�القــوائم�احتــواء�لعــدم

�6ـي"�التقـارير�إعـداد�معـاي(�4الدوليـة�ا�اليـة�مـن�مـرة��ول �اعتمـاد��١رقم�ا�الية�التقارير�aعداد�الدو�ي�ا�عيار"�6ي�الواردة�التوج`_ات�بتطبيق�اaدارة�قامت�،�ا�الية

  .ا�الية�البيانات�هذه�إعداد

  ةمر �%ول �التب���إعفاءات�تطبيق

ـــــــق.�لمالیةا�ریرللتقا�لیةدولا�رللمعایی�جعير�ربأث�قبیطلتا�نم�معینة�ءاتبإعفا��١لمالیةا�ریرللتقا�ليدولا�رلمعیاا�یسمح�،�لxنتقاا�دعن ــــــندوق �طبــ ـــــتثناءات�الصــــ �اســـــ

  .أدناه�ا�ب(ن�النحو�ع=ى�،�اxختيارية�اaعفاءات�وبعض�إلزامية

  الصندوق �اعتمدها�ال���اXلزامية�ا_ستثناءات

ــديرات ــــا�التــــواريخ�بــــنفس�الخاصــــة�التقــــديرات�مــــع��٢٠١٧ديســــم�٣١�4Wو��٢٠١٧ينــــاير�6�١ــــي�التقــــديرات�تتوافــــق�- �التقــ
ً
 �ا�قبولــــة�ا�حاســــبية�للمبــــادئ�وفق

ً
ــا �6ــــي�عمومــ

ـــا�ا�بـــالغ�هـــذه�لتقـــديم�الصـــندوق �قبـــل�مـــن�ا�ســـتخدمة�التقـــديرات�تعكـــس.�الســـعودية�العربيـــة�ا�ملكـــة
ً
�ينـــاير�6�١ـــي�الظـــروف�ا�اليـــة�للتقـــارير�الدوليـــة�للمعـــاي(�4وفق

  .�٢٠١٧ديسم6�٣١�4Wي�كما�ا�الية�للتقارير�الدولية�ا�عاي(�4إ�ى�اxنتقال�وتاريخ�،�٢٠١٧

  ق الصندو �اعتمدها�ال���ختياريةاX �ا_ستثناءات
  الصندوق�أي�إعفاءات�اختيارية�للتطبيق�بأثر�رج!ي�للمعاي(�4الدولية�aعداد�التقارير�ا�الية.�يعتمدلم�

 

 ا�الية�القوائم�إعتماد .١٥

 .م٢٠١٩مارس��٠٧ه�ا�وافق��١٤٤٠جمادى�ا�خرة�6�٣٠ي�الصندوق �إدارة�مجلس�قبل�من�ا�الية�القوائم�هذه�إعتماد�تم



MEFIC SAR MURABAHA FUND 
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As of 31 Dec 2018 

Fund Board of Directors 

FUND OBJECTIVE  

The main objective of the fund is to achieve capital increase and the provision of liquidity through 
investment in low-risk Murabaha based trade transactions that are compliant with Shariah principles 
and achieve a return above the benchmark SIBOR 3 months. 

MONEY MARKET REVIEW - 2018 

Saudi Arabia continued to account for the lion’s share of regional total fixed income market with the 
country remaining the third biggest issuer in the GCC market with USD 13.8 billion in new issuances 
during 2018, an increase of 2.9% from 2017. 

Within less-than-three-years, the KSA government has managed to build a robust yield curve, supported 
by strong investor appetite in both primary and secondary market. The KSA curve is indeed now one of 
the most active sovereign curves in the GCC & EM. Saudi Arabia has indicated that it would issue USD 32 
billion debt during 2019 in the international market to finance its budgeted deficits. 

US Federal Reserve bank considered four interest rate hikes during 2018 with Saudi central bank 
following the suit. Saudi Arabia also raised repo rate and reverse repo rates to by 25 bps to 300 bps and 
250 bps, respectively. Going forward, odds for further rate hikes appear minimal down the road.  

 

FUND PERFORMANCE TABLE (December 2018) 

Performance 3M 6M YTD 1Y Since 
Inception 

Fund 2.60% 2.49% 2.21% 2.21% 15.05% 

Fund Performance           
Annualized Return      1.92% 

Standard Deviation         0.03% 

 

 

 

 



 

FUND FINANCIAL STATEMENTS  

The audited financial statements for the fund have been prepared & uploaded on the Tadawul Website, 
within the specified time frame, in compliance with the IFR. 

BOARD MEETING DISCUSSION – KEY TAKEAWAYS 

 
 MEFIC Murabaha SAR Fund was ranked the top during the year 2017. The fund generated 2.4% 

return, which is well above the 3 months SAIBOR rate. 
 Our fund outperformed most Murabaha funds in the market; it was ranked as the 2nd best Fund 

in the Market in 2017. 
 The reason for not sustaining the same performance of 2017 is the new regulations of the CMA. 

We are expecting to see better yields in the coming year as a result of Fed Rate hikes which is 
expected to be followed by increase in the official policy rate by SAMA. 

 The fund had one breach of T&C under investment limitations during the second half of 2018; 
the breach was caused by redemption from client, where the exposure to Sukuk issuer exceeded 
10% limit due to less cash. This was communicated to compliance and communicated to CMA 
for approval as per article 52. 

 It is confirmed to the Fund Board, in accordance the Article 13 of IFR, that the Fund has no 
conflict of interest. 

 
APPROVALS 

 It was mentioned that we have signed the master custody agreement with AlBilad Capital; T&C 
was updated and announced in Tadawul /MEFIC site. 

 Fund T&C has been converted into new IFR format and uploaded. 
 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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