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Article 71(H)
A

Top Ten Holdings

B

Name of Stock

Fee Details

% Holding in the stock*

i Al RAJHI BANK

14.78%

Name

% of Total NAV

i Management Fees with VAT

1.87%

ii Bank AlJazira

8.42%

ii Other Fees with VAT

0.5%

iii Jarir Marketing Co

7.61%

iii Total Expenses Ratio

2.40%

iv Saudi Arabia Fertilizers Co

7.25%

v Mouwasat Medical Services

6.89%

vi Bupa Arabia for Cooperative Insurance
vii Leejam Sports Co

6.09%

C

Profit Distribution

4.95%

D

viii Yanbu National Petrochemical Company

4.66%

E

Dealing Expenses in the Fund
Fund Manager Investment in the
Fund

ix Herfy Foods

3.83%

H

Fund Borrowing %

x Advanced Petrochemical Company

2.94%
G

Fund & Index Performance (2018)

F

Standard Measure of Risk

i

Standard Deviation – Fund

ii Standard Deviation -Benchmark

Amount

%

Nil

0.00%

44,040

0.68%

-

0%

Nil

0.00%

9.49%

YTD

Benchmark

Alpha

14.16%

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.

Annex 5
A

Investment fund information
MEFIC Saudi Freestyle Equity FUND

i Name of the Fund
ii Investment Objective

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).

iii Policy & Procedure

Terms & Conditions Available on Tadawul Website

iv Distribution of Income & Gain Policy
v Statement of Fund Report

No Distribution of Dividend
Fund Annual Financial Report as of 31 December 2018 is available on Tadawul website and available on
request to investors at free of charge.

B Fund Performance Table

Return

NAV
Unit Price
NAV High
NAV Low
Number of Units
Annual Return
Expense Ratio
Income distribution

1 Year
16.78%

3 Year
NA

2018
6,753,842
116.78
119.30
99.91
57,834
16.78%
2.40%
0.00%

C Fund Fees and Expenses

Management Fee
Other Expense
Total Expense Ratio

2018
121,646
34,756
2.40%
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5 Year
NA

Inception
16.78%
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D Fund Manager Information

Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance

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.

None

Material Changes
E Custodian Information

Name & Address
Custodian Responsibilites

Custodian Opnion

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.

F Auditor Information

Name & Address

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.

Auditor Opinion

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.com.sa

Page 2 of 2

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
القوائم املالية للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
مع تقرير فحص مراجي الحسابات املستقلن

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
القوائم املالية وتقرير مراج=ي الحسابات املستقل للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م

صفحة

الفهرس

٤-٢

تقرير مراجي الحسابات املستقلن
قائمة املركز املا)ي

٥

قائمة الدخل الشامل

٦

قائمة التغ0ات 2ي صا2ي املوجودات العائدة لحام7ي الوحدات

٧

قائمة التدفقات النقدية

٨

إيضاحات حول القوائم املالية

١٦-٩

١

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
قائمة املركز املا'ي كما -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
)بالريال السعودي(

إيضاح
املوجودات
النقد وما 2ي حكمه
االستثمارات
مجموع املوجودات

٦
٧

املطلوبات
أتعاب اإلدارة املستحقة
مصروفات أخرى مستحقة
مجموع املطلوبات

٩و١٠
٩و١٠

 ٣١ديسم01
٢٠١٨م
٢٬٤٩٢٬٥٤٢
٤٬٢٧٤٬٧٤٦
٦٬٧٦٧٬٢٨٨

٩٬٩٦١
٣٬٤٨٦
١٣٬٤٤٧

صا-ي املوجودات العائدة لحامDي الوحدات

٦٬٧٥٣٬٨٤١

وحدات مصدرة )بالعدد(

٥٧٬٨٣٤

صا2ي قيمة املوجودات – للوحدة

١١٦{٧٧٩٣
٨

االل«امات واملطلوبات املحتملة

٥

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
قائمة الدخل الشامل للسنة املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
)بالريال السعودي(

إيضاح

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م

اإليرادات
األرباح املتحققة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األرباح غ 0املتحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيعات
إيرادات أخرى
اجما'ي الدخل

٧
٧

٤٩٧٬٣٢٥
٢٨١٬٣٠٧
٢١٢٬٦٥٨
١٬١٤٤
٩٩٢٬٤٣٤

املصروفات
أتعاب إدارة

٩و١٠

١١٥٬٨٥٣

مصروفات أخرى

٩و١٠

٤٠٬٥٤٩

تكاليف املعامالت

٤٤٬٠٣٩

اجما'ي املصروفات التشغيلية

٢٠٠٬٤٤١

األرباح التشغيلية للف0Wة

٧٩١٬٩٩٣

الدخل الشامل اآلخر للف0Wة

-

صا-ي الدخل الشامل للف0Wة

٧٩١٬٩٩٣

٦

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
قائمة التغ]0ات -ي صا-ي املوجودات العائدة لحامDي الوحدات للسنة املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
)بالريال السعودي(
 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
٧٩١٬٩٩٣

صا-ي املوجودات -ي  ١يناير
صا2ي الدخل الشامل للف0ة
التغ]0ات
متحصالت مقابل الوحدات املصدرة
مدفوعات مقابل الوحدات املس0دة
صا2ي التغ0
صا-ي قيمة املوجودات -ي  ٣١ديسم01

٢٠٬١٠٨٬٤٠١
)(١٤٬١٤٦٬٥٥٣
٥٬٩٦١٬٨٤٨
٦٬٧٥٣٬٨٤١
بالع ــدد

معامالت الوحدات
الوحدات -ي  ١يناير
الوحدات املصدرة
الوحدات املس0دة
الوحدات -ي  ٣١ديسم01

١٨٠٬٨٩٤
)(١٢٣٬٠٦٠
٥٧٬٨٣٤

٧

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
)بالريال السعودي(

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صا2ي ربح الف0ة

٧٩١٬٩٩٣

تسويات لـ:
األرباح املتحققة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األرباح غ 0املتحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)(٤٩٧٬٣٢٥
)(٢٨١٬٣٠٧
١٣٬٣٦١

التغ]0ات -ي املوجودات واملطلوبات التشغيلية
متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات مستحقة اخرى
صا-ي النقد املستخدم -ي األنشطة التشغيلية

١٢٬٨٢٠٬٤٠١
)(١٦٬٣١٦٬٥١٥
٩٬٩٦١
٣٬٤٨٦
)(٣٬٤٦٩٬٣٠٦

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت مقابل الوحدات املصدرة
مدفوعات مقابل الوحدات املس0دة
صا-ي الزيادة -ي النقد االنشطة التمويلية
صا-ي الزيادة -ي النقد وما -ي حكمه
النقد وما 2ي حكمه كما 2ي  ١يناير
النقد وما -ي حكمه كما -ي  ٣١ديسم01

٢٠٬١٠٨٬٤٠١
)(١٤٬١٤٦٬٥٥٣
٥٬٩٦١٬٨٤٨
٢٬٤٩٢٬٥٤٢
٢٬٤٩٢٬٥٤٢

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم  ١وح ©Sرقم  ١٥تشكل جزءا ال يتجزء من هذﻩ القوائم املالية
٨

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية )"الصندوق"( وهو صندوق استثماري مفتوح مؤسس ومدار بواسطة إتفاق بن شركة الشرق األوسط
لالستثمار املا)ي )"مدير الصندوق"( ومستثمري الصندوق )"مالكي الوحدات"(.
هدف الصندوق هو تحقيق عائدات رأسمالية من خالل تنمية رأس املال ع7ى املدى الطويل باالسثمار 2ي سوق األسهم السعودي  ،الصناديق
املدرجة العامة  ،صناديق الطروحات األولية وأيضا صناديق اسواق النقد .جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع املعاي 0الشرعية.
بدأ الصندوق نشاطه 2ي  ١٤ربيع ثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ١يناير ٢٠١٨م( تمت املوافقة من هيئة السوق املا)ي السعودي لتأسيس الصندوق
بخطاب رقم  ٣/٥/٣٤٠٣/١٧بتاريخ  ١٨رمضان ١٤٣٨هـ )املوافق  ١٣يونيو ٢٠١٧م(
هذﻩ ي القوائم املالية األو)ى للصندوق ولذلك لم يتم تقديم معلومات مالية مقارنة.
2ي التعامل مع مالكي الوحدات ،يعت 0Wمدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع7ى ذلك ،يعد مدير الصندوق قوائم مالية
منفصلة للصندوق.
 .٢اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب قرارها بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق ٢٣
مايو ٢٠١٦م( وال RSتوضح املتطلبات ال RSيتعن ع7ى جميع الصناديق العاملة 2ي اململكة العربية السعودية اتباعها.
 .٣االش0Wاك /االس0Wداد )يوم التعامل ويوم التقييم(
يتم قبول طلبات اإلش0اك  /االس0داد خالل أيام عمل سوق األسهم السعودية )تداول(.
يتم تحديد صا2ي قيمة محفظة الصندوق مرتن بصورة أسبوعية يوم االثنن والخميس )كل`_ما يمثالن يوم تقييم( .يتم تحديد صا2ي قيمة
موجودات الصندوق ألغراض شراء وبيع وحدات الصندوق عن طريق قسمة صا2ي قيمة املوجودات )القيمة العادلة ملوجودات الصندوق بعد
خصم مطلوبات الصندوق م_ا( ع7ى إجما)ي عدد وحدات الصندوق القائمة 2ي يوم التقييم.
 .٤أسس اإلعداد

 ٤٫١أسس االل~Wام

ً
تــم إعــداد هــذﻩ القــوائم املاليــة وفقــا ملعــاي 0التقــارير املاليــة الدوليــة )"املعــاي 0الدوليــة"( املعتمــدة 2ــي اململكــة العربيــة الســعودية والبيانــات األخــرى
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القــانونين )"الهيئــة"( ووفقــا ملتطلبــات الئحــة صــناديق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة 2ــي
اململكة العربية السعودية وشروط وأحكام الصندوق املتعلقة بإعداد هذﻩ القوائم املالية.

 ٤٫٢أسس القياس

ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية وفقـا ملبـدأ التكلفـة التاريخيـة املحاسـ¼ .Rباسـتثناء بعـض املوجـودات املاليـة الSـ Rتقـاس بالقيمـة العادلـة .تـم إعـداد هـذﻩ
ً
القوائم املالية وفقا ملبدأ االستحقاق املحاس¼ Rباستثناء معلومات التدفقات النقدية.

 ٤٫٣عملة العرض والنشاط
يــتم عــرض هــذﻩ القــوائم املاليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتWــ 0عملــة النشــاط والعــرض الرئيســية للصــندوق .كافــة املعلومــات املاليــة املعروضــة تــم
تقري¿_ا ألقرب ريال سعودي.

 ٤٫٤السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق 2ي  ١يناير وتنت2 RÀي  ٣١ديسم 0Wمن كل سنة ميالدية.

٩

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
 .٥السياسات املحاسبية الهامة
تم اعتماد السياسات املحاسبية املبينة أدناﻩ من قبل الصندوق وتم تطبيقها ع7ى نحو مستمر 2ي جميع السنوات:
أ -النقد وما -ي حكمه
يتكـون النقـد ومـا2ي حكمــة مـن النقـد 2ــي الصـندوق والنقـد لـدى البنــوك أو لـدى أمـن الحفــظ وغ0هـا مـن االسـتثمارات قصــ0ة األجـل عاليـة الســيولة
وال RSتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،وتكون متاحة إلدارة الصندوق دون أي قيود.
ب -رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى
يتم قياس رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى واإلع0اف _ا كتكاليف 2ي الف0ة ال RSيتم تكبدها ف`_ا.
ج -املخصصات
يــتم إثب ــات املخصص ــات إذا م ــا ك ــان هن ــاك ال ـ«ام ح ــا)ي )قــانوني أو اس ــتدال)ي( نتيج ــة لح ــدث س ــابق م ــن املحتم ــل أن ي ــؤدي إ) ــى ت ــدفق م ــوارد للخ ــارج
لتسوية هذا االل«ام و يمكن تقدير قيمة هذا االل«ام بشكل موثوق به.
د -الزكاة و ضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل ي ال«ام ع7ى حام7ي الوحدات ولم يتم تضمي_ا 2ي هذﻩ القوائم املالية.
هـ -صا-ي قيمة املوجودات
ق
يتم احتساب صا2ي قيمة املوجودات للوحدة واإلفصاح ع_ا 2ي قائمة املركـز املـا)ي عـن طريـق قسـمة صـا2ي موجـودات الصـندو ع7ـى عـدد الوحـدات
املصدرة 2ي _اية الف0ة.
و -األدوات املالية
ً
يــتم إثبــات األدوات املاليــة عنــدما يصــبح الصــندوق طرفــا 2ــي األحكــام التعاقديــة لــألداة .األداة املاليــة ــي أي عقــد ينــتج عنــه زيــادة أصــل مــا)ي ملنشــأة
ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 -١املوجودات املالية
يحـدد الصـندوق تصـنيف موجوداتـه املاليــة عنـد االعـ0اف _ـا .ويعتمــد التصـنيف ع7ـى نمـوذج أعمــال الصـندوق إلدارة املوجـودات املاليـة والشــروط
التعاقدية للتدفقات النقدية.
 ( ١٫١التصنيف
يتم تصنيف املوجودات املالية 2ي فئات القياس التالية:
أ  -تلك ال RSيتم قياسها بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو من خالل الربح أوالخسارة( ،و
ب  -تلك ال RSتقاس بالتكلفة املطفأة.
بالنســبة للموجــودات الSــ Rيــتم قياســها بالقيمــة العادلــة ،يــتم تســجيل املكاســب والخســائر 2ــي قائمــة الــربح أو الخســارة أو 2ــي قائمــة الــدخل الش ـامل
اآلخر .وبالنسبة لالستثمارات 2ـي أدوات حقـوق امللكيـة ،سـيعتمد ذلـك ع7ـى مـا إذا كـان إدارة الصـندوق قـد أجـرت انتخـاب 2ـي وقـت التسـجيل املبـدئي
بالحساب عن استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 (١٬٢القياس
عنــد التســجيل املبــدئي ،يقــيس الصــندوق األصــل املــا)ي بالقيمــة العادلــة ،باإلضــافة إ)ــى أنــه 2ــي حــال أن األصــل املــا)ي غــ 0مــدرج بالقيمــة العادلــة يــتم
ً
قياس ــه م ــن خ ــالل ال ـربح أو الخس ــارة والتك ــاليف املتص ــلة باقتن ــاء األص ــل امل ــا)ي مباش ــرة .وي ــتم إدراج تك ــاليف املع ــامالت املتص ــلة ب ــاملوجودات املالي ــة
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2ي قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
أدوات الدين
يعتم ــد القي ــاس الالح ــق ألدوات ال ــدين ع 7ــى نم ــوذج العم ــل الخ ــاص بالص ــندوق إلدارة املوج ــودات وخص ــائص الت ــدفقات النقدي ــة لألص ــل .يص ــنف
الصندوق أدوات الدين بالتكلفة املطفأة ً
بناء ع7ى ما ي7ي:
أ  -املوجودات املحتفظ _ا ضمن نموذج عمل الصندوق _دف جمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
ب  -الشروط التعاقدية ال RSتؤدي 2ي تواريخ محددة بشكل تدفقات نقدية ي مدفوعات رأس املال والعمولة ع7ى املبلغ الرئي R¡Äاملعلق.
ً
يـتم احتسـاب التكلفـة املطفـأة مـن خـالل األخــذ 2ـي االعتبـار أي خصـم أو قسـط عنـد االسـتحواذ والرســوم أو التكـاليف الSـ Rتشـكل جـزءا ال يتجـزأ مــن
معدل الفائدة الفعلية .ـ
١٠

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
أدوات حقوق امللكية

ً
إذا قام الصندوق بإختيار عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة الستثمارات األسهم 2ي الدخل الشامل اآلخر ،فال يمكـن إعـادة تصـنيفها الحقـا ألربـاح
وخســائر القيمــة العادلــة .يــتم تســجيل أربــاح توزيعــات األســهم 2ــي قائمــة الــدخل الشــامل اآلخــر كــإيرادات أخــرى عنــدما يــتم تحديــد أحقيــة الصــندوق
2ي تلقي املدفوعات.

التوجـد متطلبــات هبــوط السـتثمارات حقــوق امللكيــة الSـ Rيــتم قياســها بالقيمــة العادلـة مــن خــالل الـربح أو الخســارة .يجــب إثبـات التغـ0ات 2ــي القيمــة
العادلــة للموجــودات املالي ــة بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل ال ـربح أو الخســارة ض ــمن مكاســب /خس ــائر اخــرى 2ــي قائمــة الــدخل الشــامل عنــدما ينطبــق
ذلك.
 (١٬٣إلغاء االع0Wاف باملوجودات املالية
يقــوم الصــندوق باســتبعاد املوجــودات املاليــة عنــد انقضــاء الحقــوق التعاقديــة للتــدفقات النقديــة مــن هــذﻩ املوجــودات ،أو عنــد تحويــل املوجــودات
املاليــة وكافــة مخــاطر ومزايــا ملكي_fــا إ)ــى طــرف آخــر .إذا لــم يقــم الصــندوق بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخــاطر ومزايــا امللكيــة الجوهريــة واس ـتمر 2ــي
السيطرة ع7ى املوجودات املحولـة ،يعـ0ف بحصـته املحـتفظ _ـا 2ـي املوجـودات املاليـة واملسـؤولية ذات الصـلة عـن املبـالغ الSـ Rيجـب عليـه دفعهـا .إذا
احــتفظ الصــندوق بكافــة مخــاطر ومزايــا ملكيــة املوجــودات الجوهريــة املحولــة ،يســتمر 2ــي االعـ0اف بــاملوجودت املاليــة كمــا يعــ0ف بالتمويــل املرهــون
للعائدات املستلمة.
 (١٬٤هبوط قيمة املوجودات املالية
يطبــق الصــندوق نمــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع للقيــاس واالعـ0اف بخســارة هبــوط قيمــة املوجــودات املاليــة والتعــرض ملخــاطر االئتمــان الSــ RتعتWــ0
أدوات دين وتقاس بالتكلفة املطفأة ،ع7ى سبيل املثال القروض ،الودائع ،الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة بن الشركات.
الخسـائر االئتمانيــة املتوقعـة ــي االحتمـال املــرجح للخسـائر االئتمانيــة )القيمـة الحاليــة لجميـع أوجــه العجـز النقــدي( ع7ـى العمــر املتوقـع لألصــل املــا)ي.
ً
والعجز النقدي هو الفرق بن التدفقات النقدية املستحقة وفقـا للعقـد والتـدفقات النقديـة الSـ Rيتوقـع الصـندوق تلق`_ـا .تتنـاول الخسـائر االئتمانيـة
ً
املتوقعـ ــة مبلـ ــغ وتوقيـ ــت الـ ــدفعات ،وبالتـ ــا)ي تنشـ ــأ خسـ ــارة االئتمـ ــان حSـ ــ© إذا كـ ــان الصـ ــندوق يتوقـ ــع اسـ ــتالم الدفعـ ــة بالكامـ ــل الحقـ ــا عنـ ــد موعـ ــد
استحقاقها.
يتم قياس هبوط قيمة املوجودات املالية إما كخسائر ائتمانية متوقعة ملدة  ١٢شهر أو كخسائر ائتمانيـة متوقعـة لألبـد ،بن ًـاء ع7ـى مـا إذا كـان هنـاك
زيادة ذات أهمية 2ي مخاطر االئتمان بعد االع0اف املبدئي.
"خسائر االئتمـان املتوقعـة خـالل  ١٢شـهر" تمثـل خسـائر االئتمـان الناتجـة عـن األحـداث االف0اضـية الSـ Rتكـون ممكنـة 2ـي غضـون  ١٢شـهر مـن تـاريخ
اإلبــالغ" .خســائر االئتمــان املتوقعــة ع7ــى مــدى العمــر" تلــك الخســائر الناتجــة عــن جميــع األحــداث االف0اضــية املحتملــة ع7ــى مــدى العمــر االف0اÉــ¡R
لألصل املا)ي.
يســتخدم الصــندوق الطريقــة العمليــة 2ــي املعيــار املحاســ¼ Rالــدو)ي  ٩لقيــاس خســارة االئتمــان املتوقعــة للمــدينن وذلــك باســتخدام مصــفوفة تقــدير
أعمـار املــدينن ،يســتخدم الصــندوق خ0Wتــه الســابقة لتحديــد نســبة الخســارة املتوقعــة بنـ ًـاء ع7ــى نســبة الخســارة الفعليــة للســنة الســابقة ،يــتم تعــديل
البيانات التاريخية باملعدل الحا)ي لتعكس الظروف الحالية ،نسبة الخسارة ت«ايد حسب تقادم عمر الديون لزيادة إحتمالية عدم تحصيلها.
 -٢املطلوبات املالية
يصنف الصندوق مطلوباته املالية عند االع0اف _ا.
 (٢٬١التصنيف
يتم تصنيف املطلوبات املالية ألحد التصنيفات التالية:
أ  -تلك ال RSيتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة ،و
ب  -تلك ال RSتقاس بالتكلفة املطفأة.
 (٢٬٢القياس
ً
كافة املطلوبات املاليـة يـتم تسـجيلها مبـدئيا بالقيمـة العادلـة .يـتم حسـاب املطلوبـات املاليـة بالتكلفـة املطفـأة مثـل القـروض ورسـوم التمويـل بالقيمـة
العادلة ال RSيتم تحديدها ع7ى أساس طريقة معدل الفائدة الفع7ي بعد خصم تكاليف املعاملة املباشرة.

١١

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
تقــوم طريقــة معــدل الفائــدة الفع7ــي بحســاب التكلفــة املطفــأة ألداة الــدين و تحميــل تكــاليف العمولــة ع7ــى مــدى فــ0ة معــدل الفائــدة الفعليــة .معــدل
الفائــدة الفع7ــي هــو املعــدل الــذي يقــوم بالضــبط بتخفــيض التــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة ) بمــا 2ــي ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط املدفوعــة
ً
واملســتلمة وال Sــ Rتش ــكل ج ــزءا ال يتج ـزأ م ــن معــدل الفائ ــدة الفع 7ــي وتك ــاليف املعامل ــة واألقســاط األخ ــرى أو الخصــومات( خ ــالل العم ــر املتوقــع ألداة
ً
الــدين أو فــ0ة أقــل ،عنــدما يكــون ذلــك مناســبا ،إ)ــى صــا2ي القيمــة الدف0يــة عنــد التســجيل املبــدئي .تنطبــق هــذﻩ الطريقــة بشــكل عــام ع7ــى القــروض
والدائنن التجارين وغ0ها.
تشمل املطلوبات املالية للصندوق الـدائنن التجـارين والـدائنن اآلخـرين والقـروض بمـا 2ـي ذلـك السـحب ع7ـى املكشـوف مـن البنـك ،وعقـود الضـمان
ً
املــا)ي واألدوات املاليــة املشــتقة .يصــنف الصــندوق كافــة املطلوبــات املاليــة الSــ Rيــتم قياسـها الحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتثناء املطلوبــات املاليــة الSــR
تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 (٢٬٣استبعاد املطلوبات املالية
يتم استبعاد املطلوبات املالية عندما يتم اإلعفاء مـن االلـ«ام أو إلغـاؤﻩ أو ان_fـاء عمـرﻩ أو عنـدما يـتم اسـتبدال الـ«ام مـا)ي قـائم بـال«ام آخـر مـن نفـس
املقــرض بشــروط مختلفــة ،أو يــتم تعــديل شــروط املطلوبــات الحاليــة بشــكل جــوهري ،يــتم التعامــل مــع هــذا التبــادل أو التعــديل ع7ــى أنــه اســتعباد
لالل«ام األص7ي ويتم االع0اف باالتزام الجديد ،ويتم إثبات الفرق 2ي املبالغ املدرجة 2ي الربح أو الخسارة.
 -٣مقاصة األدوات املالية
ً
يتم اجراء مقاصة بن املوجودات املالية واملطلوبات املالية واملبلغ الصا2ي يعرض 2ي قائمة املركـز املـا)ي ،عنـدما يكـون هنـاك حـق ملـزم قانونيـا ملقابلـة
ـاف مـن أجـل بيـع املوجـودات وتسـوية املطلوبـات 2ـي آن واحـد .يجـب أن ال يكـون اإللـزام
املبالغ املع0ف _ـا أو تكـون هنـاك نيـة للتسـوية ع7ـى أسـاس ص ٍ
ً
ً
القانوني مشروطا بأحداث مستقبلية ويجب أن يكون قابال للتنفيذ 2ي سياق العمل اإلعتيادي للصـندوق و2ـي حـال التخلـف عـن السـداد أو اإلعسـار
أو إفالس الصندوق أو الطرف املقابل .
ز  -االع0Wاف باإليرادات
يتم إثبات الدخل من العموالت ع7ى املوجودات املالية باستخدام طريقة معدل العمولة الفع7ي ،وي املبالغ املعروضة 2ي قائمة الدخل الشامل.
يتم احتساب الدخل من العموالت بتطبيق معدل الفائدة الفع7ي ع7ى القيمة اإلجمالية للموجودات املالية باستثناء املوجودات املالية ال RSيتم
تخفيض قيم_fا .بالنسبة للموجودات املالية ال RSتم تخفيض قيم_fا يتم احتساب قيم_fا بتطبيق معدل الفائدة الفع7ي بعد حسم الخسارة
املسموح _ا.
عندما يكون هناك هبوط 2ي قيمة املوجودات املالية ،يقوم الصندوق بتخفيض القيمة الدف0ية إ)ى القيمة القابلة لالس0داد ،وال RSتمثل التدفق
ً
النقدي املستقب7ي املقدر مخصوما من معدل الفائدة الفع7ي لألداة.
ح – األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية ،قامت اإلدارة بعدد من التقديرات واإلف0اضات املتعلقة بقياس املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات.
وقد تختلف النتيجة الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
يتم مراجعة هذﻩ األحكام والتقديرات بشكل دوري ،عند وجود أي تغ2 0ي هذﻩ األحكام والتقديرات سيتم تطبيق أثرﻩ ع7ى الف0ة ال RSحدث
خاللها هذا التغ.0
بعض هذﻩ التقديرات قد تؤدي إ)ى هبوط املوجودات أو املطلوبات املالية وقد تم إيضاح ذلك 2ي اإليضاحات املتعلقة باألدوات املالية.
 .٦النقدية ومايعادلها
إيضاح
النقد املحتفظ به مع أم]ن الحفظ

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
٢٬٤٩٢٬٥٤٢

١٢

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
 .٧االستثمارات
إيضاح

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األوراق املالية املدرجة

أ

 ٤{٢٧٤{٧٤٦
 

أ( كانت حركت األوراق املالية املدرجة كما يDي:

 
 ١٦{٣١٦{٥١
١٦{٣١٦{٥١٥٥
 E١٢{٨٢٠{٤٠١F
 ٤٩٧{٣٢٥
 ٢٨١{٣٠٧

مش0يات خالل السنة
مبيعات خالل السنة
أرباح متحققة من استبعادات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرباح غ 0متحققة من االستثمارات
ب

الرصيد الختامي

 ٤{٢٧٤{٧٤٦
٤{٢٧٤{٧٤٦

ب( يتم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إ)ى القطاع كما هو محدد 2ي سوق األسهم السعودية كما ي7ي:
القيمة السوقية
 %من القيمة
التكلفة
القطاع
السوقية
 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م
البنوك
التأمن
املواد األساسية
الرعاية الصحية
التجزئة
النقل
الخدمات اإلس_fالكية

١٬١٥٤٬٨٣٨
٢٦٠٬٢٢٩
٢٤٧٬١١٦
٨٣٥٬٣٠٢
٣٠٣٬٩٢٧
٣١٠٬٧٨٢
٨٨١٬٢٤٤

١٬٢٢٥٬٥٠٤
٣٢٨٬٢٩٣
٣٠٠٬٣٠٥
٨٠٦٬٢٠٨
٣٦٤٬٩٥٢
٣٠٦٬٨٩٨
٩٤٢٬٥٨٦

%٢٨٫٦٧
%٧٬٦٨
%٧٫٠٣
%١٨٫٨٦
%٨٫٥٤
%٧٫١٨
%٢٢٫٠٥

٣٬٩٩٣٬٤٣٨

٤٬٢٧٤٬٧٤٦

%١٠٠

 .٨االل~Wامات واملطلوبات املحتملة
ال يوجد أي ال«امات أو مطلوبات محتملة ح ©Sتاريخ التقرير.
 .٩أتعاب االدارة ومصروفات اخرى
ً
يتقا ©¡Éمدير الصندوق األتعاب التالية وفقا ألحكام وشروط الصندوق :
رسوم إكتتاب
يق ــوم م ــدير الص ــندوق بتحص ــيل رس ــوم إكتت ــاب م ــن ك ــل مس ــتثمر بم ــا ال يتج ــاوز نس ــبة  %٢م ــن مبل ــغ اإلكتت ــاب لتغطي ــة التكـ ـاليف اإلداري ــة ،ي ــتم
اقتطاعها من إجما)ي املبلغ املحصل من إصدار الوحدات.
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة  %١٬٧٥من صا2ي قيمة موجودات الصندوق عن كل يوم تقييم وتدفع بصورة شهريةK
مصاريف أخرى
يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم لتغطية املصاريف األخرى بنسبة  %٠٬٥من صا2ي قيمة موجودات الصندوق عن كل يوم تقييم وتدفع
بصورة شهرية
١٣

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
 .١٠املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق حام7ي الوحدات ومدير الصندوق والصناديق األخرى املدارة بواسطة مدير الصندوق2 .ي سياق
ً
النشاط املعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة .تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ألحكام وشروط الصندوق .تتم كافة
املعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عل`_ا بموجب إتفاقية رسمية.
املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة كما ي7ي:
طبيعة املعاملة

األطراف ذات العالقة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
)"مدير الصندوق"(
صندوق ميفك للطروحات األولية

األطراف ذات العالقة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا)ي
)"مدير الصندوق"(

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م

أتعاب إدارة

١١٥٬٨٥٣

مصروفات أخرى

٤٠٬٥٤٩

شراء وحدات

٨٣٠٬٠٠٠

بيع وحدات

٧٩٦٬٧٣٦

الرصيد

 ٣١ديسم٢٠١٨ 01م

ذمم دائنة  -أتعاب إدارة

٩٬٩٦١

ذمم دائنة  -مصروفات أخرى

٣٬٤٨٦

 .١١إدارة املخاطر املالية
ق
يتعــرض الصــندوق إ)ــى مجموعــة متنوعــة مــن املخــاطر املاليــة وم_ــا :مخــاطر االئتمــان ومخــاطر الســيولة ومخــاطر الســو )بمــا 2ــي ذلــك مخــاطر أســعار
العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار( .ويركز برنامج إدارة املخـاطر الشـامل للصـندوق ع7ـى القـدرة ع7ـى التنبـؤ بالسـوق املاليـة ويسـى إ)ـى تقليـل
أثـر املخــاطر إ)ــى أدنــى حــد ممكــن مــن التــأث 0الســل¼ Rاملحتمــل ع7ــى األداء املـا)ي للصـندوق .وعمومــا  ،فــإن املخــاطر الناشــئة عــن املوجــودات واملطلوبــات
املالية للصندوق محدودة .أدار الصندوق تعرضه للمخاطر املالية 2ي السنوات السابقة دون أي تأث 0جوهري كما هو موضح أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
إن مخـاطر اإلئتمـان تتمثـل 2ـي تعÒـ 0أحــد األطـراف 2ـي أداة مالي ـة 2ـي الوف ــاء بال«ام ــه ممـا يـؤدي إ)ـى تكب ــد طــرف اخـر خسـارة ماليـة ،يتعـرض الصــندوق
ملخــاطر االئتمــان ع7ــى أرصــدته لــدى البنــوك ،دخــل العمــوالت املســتحقة و الــذمم املدينــة بموجــب اتفاقيــة بيــع مؤجلــة .يحــتفظ الصــندوق بأموالــه 2ـى
بنك مح7ي 2ي اململكة العربية السعودية ،وبالتا)ي يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق ليس لديه أي مخاطر إئتمان جوهرية.
ترك]~ مخاطر االئتمان
ت0كز مخاطر االئتمان عند وجود تغ0ات 2ي العوامـل االقتصـادية أو 2ـي الصـناعة ،ممـا يـؤثر ع7ـى قـدرة طـرف جـوهري مـن األطـراف املرتبطـة تجاريـا 2ـي
الوفــاء بال«اماتــه املاليــة ،يقصــد بــذلك األطـراف الSــ Rيكــون تعاملهــا االئتمــاني ً
هامــا بالنســبة إ)ــى إجمــا)ي تعــامالت الصــندوق االئتمانيــة .ت0كــز املخــاطر
االئتماني ــة للص ــندوق فيم ــا يتعل ــق بالرص ــيد البنك ــي وال ــذي ي ــتم حفظ ــه  2ــي بن ــك مح 7ــي  2ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية .تتمث ــل املخ ــاطر اإلتماني ــة  2ــي
الصندوق 2ي الرصيد البنكي الذي يتم حفظه 2ي بنك مح7ي ذو تقييم إتماني عا)ي.
مخاطر السيولة
ن
ق
مخــاطر الســيولة ــي مخــاطر أن الصــندو قــد يواجــه صــعوبة 2ــي تــوف 0األمــوال الالزمــة لســداد ال«اماتــه املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة ،والSــ Rتتكــو مــن
الرســوم اإلداريــة وغ0هــا مــن النفقــات املســتحقة .ويقــوم مــدير الصــندوق بمراقبــة متطلبــات الســيولة ع7ــى أســاس منــتظم ويقــوم بــاإلجراءات الالزمــة
ليضــمن توفراألمــوال الكافيــة ملواجهــة أي ال«امــات عنــد نشــو_Óا بــدون املخــاطرة بســمعة الصــندوق أو تعريضــه لخســائر غــ 0متوقعــة .إ)ــى وقــت تــاريخ
التقرير ال يوجد تباين كب 0بن املوجودات املالية واملطلوبات قد يعرض الصندوق إ)ى مخاطر سيولة.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق 2ي مخاطر تقلب القيمة السوقية أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغ0ات 2ي أسعار السوق.
تشتمل مخاطر السوق ع7ى ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار.

مخاطر سعر العمولة:

١٤

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
إدارة املخاطر املالية)تتمة(
مخــاطر ســعر العمولــة تنشــأ مــن احتماليــة أن تــؤثر التغ ـ0ات 2ــي أســعار العمولــة ع7ــى القيمــة أو التــدفقات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املالي ـة .مبلــغ
ً
العمولــة ع7ــى املوجــودات املاليــة للصــندوق هــو مبلــغ ثابــت وفقــا التفاقيــة البيــع املؤجــل .وبنـ ًـاء ع7ــى ذلــك  ،ال يتعــرض الصــندوق ألي مخــاطر أســعار
عمولة.

مخاطر العملة:
مخــاطر العملــة ــي مخــاطر أن قيمــة األداة املاليــة قــد تتغــ 0نتيجــة للتغــ2 0ــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ،األدوات املاليــة املســتخدمة مــن قبــل
الصندوق مثل النقد 2ي البنـوك و ذمـم مدينـة تحـت اتفاقيـة بيـع مؤجلـة والـذمم الدائنـة والعمـوالت املسـتحقة تحسـب بالريـال السـعودي وبن ًـاء ع7ـى
ذلك ،الصندوق غ 0معرض ألي مخاطر عمالت أجنبية.

مخاطر األسعار:
مخــاطر األس ــعار  ــي مخ ــاطر تقل ــب القيم ــة العادل ــة للت ــدفقات النقدي ــة املس ــتقبلية م ــن أداة مالي ــة نتيج ــة للتغ ـ0ات  2ــي أس ــعار الس ــوق )بخ ــالف تل ــك
الناشـئة عـن مخــاطر أسـعار الفائــدة أو مخـاطر العمــالت( سـواء كانــت تلـك التغـ0ات ناتجـة عــن األداة املاليـة أو مــن مصـدرها  ،أو أي عوامــل تـؤثر ع7ـى
جميع األدوات املالية املماثلة املتداولة 2ي السوق .بما أن قيمـة األدوات املاليـة للصـندوق ليسـت معرضـة ألسـعار السـوق  ،فـإن الصـندوق ال يتعـرض
ملخاطر األسعار.
يــتم إدارة مخــاطر اإلســعار مــن قبــل مــدير االســتثمار وذلــك بتنويــع املحفظــة والحــد مــن تركــ« االســتثمارات 2ــي أدوات ماليــة محــددة كمــا هــو محــدد 2ــي
شروط وأحكام الصندوق و2ي أنظمة وقوانن هيئة السوق املالية.
تلزم اإلجراءات الداخلية مدير اإلستثمار بمراقبة تعرض املحفظة ملخاطر األسعار بشكل يومي.
إذا لــم تتوافــق مخــاطر األســعار مــع سياســات الصــندوق اإلســتثمارية أو أنظمــة الصــناديق اإلســتثمارية فيجــب ع7ــى مــدير الصــندوق إعــادة التــوازن إ)ــى
املحفظة خالل خمس أيام كحد أق ©¡Ôمن تاريخ ذلك.
املوجودات واملطلوبات املالية حسب الفئة
تتعلق املبالغ املدرجة 2ي قائمة املركز املا)ي بالفئات التالية من املوجودات واملطلوبات املالية:
   ٢٠١٨ ٣١
אאא 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٧

االستثمارات

٤{٢٧٤{٧٤٦
 

بالتكلفة املطفأة:
٦

النقدية وما2ي حكمها
إجما'ي املوجودات املالية

٢{٤٩٢{٥٤٢
٦{٧٦٧{٢٨٨

املطلوبات املالية
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
أتعاب اإلدارة املستحقة

 ٩و ١٠

٩{٩٦١

املصروفات األخرى املستحقة

 ٩و ١٠

٣{٤٨٦
١٣{٤٤٧

إجما'ي املطلوبات املالية

 .١٢القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة ي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو سيتم دفعه لتحويل إل«ام 2ي معاملة طبيعية بن طرفن 2ي السوق 2ي تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة ع7ى اف0اض أن املعاملة لبيع املوجودات أو تحويل املطلوبات تتم إما:
• 2ي السوق الرئي R¡Äللموجودات أو املطلوبات ،أو
• 2ي غياب السوق الرئي2 ،R¡Äي السوق األك 0Òفائدة للموجودات أو املطلوبات.

١٥

صندوق ميفك المرن لألسھم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
)بالريال السعودي(
القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
ً
يجـ ــب أن يكـ ــون السـ ــوق الرئيÄـ ــ¡ Rأو السـ ــوق األكÒـ ــ 0فائ ـ ــدة متاحـ ــا للصـ ــندوق .يـ ــتم قيـ ــاس القيمـ ــة العادل ـ ــة للموجـ ــودات أو املطلوبـ ــات باس ـ ــتخدام
اإلف0اضــات الSــ Rسيســتخدمها املشــاركون 2ــي الســوق عنــد تســع 0املوجــودات أو املطلوبــات  ،بــاف0اض أن كــل أطـراف العمليــة التجا يــة يعملــون ً
وفقــا
ر
ملصلح_fم اإلقتصادية.
يقوم تعريف القيمة العادلة ع7ى اف0اض أن الصـندوق يتبـع مبـدأ االسـتمرارية ولـيس هنـاك نيـة أو حاجـة لتقلـيص حجـم عملياتـه بشـكل جـوهري أو
القيـام بمعاملـة مجحفــة تعتWـ 0األداة املاليــة ع7ـى أ_ــا مدرجـة 2ــي سـوق نشـط إذا كانــت األسـعار متاحــة بسـهولة وبشــكل مسـتمر مــن تـاجر أو سمســار أو
مجموعة صناعية أو خدمة تسع 0أو وكالة تنظيمية ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنظمة ع7ى أساس تجاري.
يــتم تصــنيف جميــع املوجــودات واملطلوبــات الSــ Rيــتم قياس ـها بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح ع_ــا 2ــي البيانــات املاليــة ضــمن التسلســل الهرمــي للقيمــة
العادلــة  ،كمــا هــو موضــح أدنــاﻩ  ،بنـ ًـاء ع7ــى أدنــى مســتوى مــن املــدخالت مهــم بالنســبة لقيــاس القيمــة العادلــة ككــل ،وذلــك بمســتويا¬_ا املختلفــة ع7ــى
النحو التا)ي:
• املستوى األول-أسعار السوق املعلنة )غ 0املعدلة( 2ي سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
ً
• املستوى الثاني -طرق التقييم ال RSيكون أدنى مستوى ملدخال¬_ا املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للرصد بصورة مباشرة أو غ 0مباشرة.
• املستوى الثالث -طرق التقييم ال RSتكون أدنى مدخال¬_ا املهمة لقياس القيمة العادلة غ 0قابل للرصد بصورة مباشرة أو غ 0مباشرة.
ً
حاليــا ،اإلســتثمار 2ــي أســهم حقــوق امللكيــة املدرجــة هــو اإلســتثمار الوحيــد الــذي يــتم بالقيمــة العادلــة وينــدرج 2ــي املســتوى األول .القــيم الدف0يــة لكافــة
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة األخــرى الSــ Rتظهــر 2ــي هــذﻩ القــوائم املاليــة تقــارب قيم_fــا العادلــة .لــم يكــن هنــاك أي أدوات ماليــة أخــرى مــن املســتوى
األول أو الثاني أو الثالث من املوجودات أو املطلوبات خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
ً
جميع القيم املعروضة 2ي هذﻩ القوائم املالية تمثل القيمة العادلة لألصول واملطلوبات املالية بنسبة كب0ة جدا.
اعادة التصنيف ب]ن املستويات الثالثة للقيمة العادلة
يتم إدراج نتائج إعادة التصنيف بـن مسـتويات القيمـة العادلـة املـذكورة أعـالﻩ 2ـي _ايـة فـ0ة إعـداد التقـارير الSـ Rحـدثت خاللهـا تلـك التغيـ0ات .ومـع
ذلك ،لم تكن هناك عمليات إعادة تصنيف بن مستويات القيمة العادلة خالل الف0ة الحالية أو أي من السنوات السابقة.
 .١٣معلومات املقارنة
لم يتم تقديم معلومات مقارنة لهذﻩ القوائم املالية ال RSتعد للمرة األو)ى.
 .١٤تاريخ اخر يوم تقييم
تاريخ اليوم األخ 0للتقييم هو  ٣١ديسم٢٠١٨ 0Wم.
 .١٥اعتماد القوائم املالية
تمت املوافقة ع7ى هذﻩ القوائم املالية من قبل إدارة الصندوق 2ي تاريخ  ٣٠جمادى األخرة ١٤٤٠ه املوافق  ٠٧مارس ٢٠١٩م.
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MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND
Annual Performance Report
As of 31 Dec 2018
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 JanJune 2019.
FUND PERFORMANCE TABLE (December-2018)
Performance

1M

3M

YTD

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

1Y

Since Inception

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.

