
A Top Ten Holdings B Fee Details 

i i

ii ii

iii iii

iv

v Amount % 

vi C Nil 0.00%

vii D 5,507.85      0.11%

viii E -                0%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

F Standard Measure of Risk G Fund & Index Performance (2020)

i  YTD Benchmark Alpha

ii -6.45% -8.46% 2.02%

*the top 10 stock holdings are as at Apr 01, 2020

The other information are based on June 30, 2020.
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B   Fund Performance Table

C   Fund Fees and Expenses

Other Expense with VAT

Total Expense Ratio

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

Yanbu Cement Co 3.88%

Annual Voting

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

135.8615

116.5626

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.

16.16%

Annex 5

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.

38,131

0.00%

2019

2.40%2.41%

16.78%

2.41%

0.00%

2018

133,458

Article 10 point (b) and  (f) Fund Board of directors: by cancelling Mrs. Kholud AlGhati (non-independent member) in fund 

Memorandum

Profit Distribution 

MEFIC Saudi Freestyle Equity FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 

No Distribution of Dividend 

2019

7,251,431

135.6508

Standard Deviation - Benchmark 38.09%

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

Annual Return (YTD)

Management Fee with VAT

Income distribution

Expense Ratio

121,646

34,756

Dealing Expenses in the Fund

Name of the Fund

99.9103

57,834

Aldrees Petroleum Transport Services Co 3.67%

2.40%

Number of Units

Fund Semi Annual Financial Report as of June 30, 2020 is available on Tadawul and MEFIC 

website and available on request to investors at free of charge.

NAV

NAV Low

Return

Unit Price

Statement of Fund Report

NAV High

26.74%

53,457

Standard Deviation – Fund

Herfy Foods 4.92%

AL Hammadi Company For Development 4.48%

Jarir Marketing Co 4.09%

United International Transportation Co 4.47%

Based on our(BDO Al-Amri) review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 

interim condensed financial statements are not prepared in all material respects, in accordance with accounting policies 

disclosed in note 5.

1 Year

0.86%

3 Year

NA

5 Year

NA

Inception

26.91%

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 30-Jun-2020, MEFIC had 

assets under management (AUM) of SAR 5.81 M.

MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund yielded a YTD return of -6.45% as compared to benchmark Index of -8.46%, Alpha of 2.02%

2018

6,753,842

116.7793

119.3039

MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund Semi Annual Report - 2020
2020- التقرير النصف سنوي لصندوق ميفك المرن لألسهم السعودية 

Article 71(H)

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

Bupa Arabia for Cooperative Insurance 5.39%

2.4%

Sulaiman Al Habib Medical Services Group

Total Expenses Ratio 

Al RAJHI BANK

Mouwasat Medical Services 6.64%

8.95% Management Fees with VAT 1.9%

6.64% Other Fees with VAT 0.5%

No voting has been done

2020

47,394

13,541

2.38%

2020

5,794,897

126.9063

137.8200

103.6977

45,663

-6.45%

2.38%

0.00%
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MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND 

Annual Performance Report 

As of 30 Jun 2020 

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 – 1H 2020 

The 1st Half 2020 Tadawul All Share Index (TASI) closed at 7,224.09 points, decreased by 1,597.67 points 
18.11% over the same period of the previous year.  
Highest close level for the index during the period was 8,474.81 point on 14/01/2020. 

The Saudi stock exchange 1H‐2020 decline was the third lowest in the region at 13.9% after gains in 

defensive sectors like Food, Pharma, Healthcare and Insurance were more than offset by decline in the 

rest of the sectoral indices. The Banking sector witnessed the biggest decline this year at 27.4% with 

shares of all the banks in the red recording double digit declines. Meanwhile, the decline in Energy and 

Materials sectors were relatively smaller at 9.2% and 11.5%, respectively. 

 

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 

 MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund had no breaches since the last Fund Board Meeting.  

APPROVALS 

 No major approval was considered. 
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  السعودية�ل�سهم�ا�رن �ميفك�صندوق 

  ا�دار�من�قبل

 شركة�الشرق�ا$وسط�ل"ستثمار�ا�ا�ي

 راجعةمالقوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�

  م�٢٠٢٠يونيو�٣٠لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي�

ا�ستقل�للمراجعالفحص�مع�تقرير�



 

  

 

  هم�السعوديةصندوق�ميفك�ا�رن�ل�س

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

  راجعةمالقوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�

  ا�ستقل�للمراجعوتقرير�فحص�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠تة�أشهر�ا�ن34ية�2ي�لف6)ة�الس

  

  صفحـة  الفهرس�

  ٢  ا�ستقل�ا�راجع��فحصتقرير� -

  ٣  ائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�ا#ولية�ا�ختصرة�ق -

  ٤  قائمة�الدخل�الشامل�ا#ولية�ا�ختصرة� -

  ٥  قائمة�التغ?<ات�>ي�صا>ي�ا�وجودات�العائدة�لحام7ي�الوحدات�ا#ولية�ا�ختصرة� -

  ٦  ا�ختصرة��ا#وليةقائمة�التدفقات�النقدية� -

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





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

  ا$ولية�ا�ختصرة�(غ()�مراجعة)�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�2ي�

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٤رقم�وح{���١رقم�من�ا�رفقة�اcيضاحات�إن 
ً
ا#ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��wجزءا  

٣ 

 

 

 إيضاح

 

م�٢٠٢٠يونيو�٣٠  

مراجعة�غ()  

 

م�٢٠١٩ديسم^)�٣١  

 مراجعة

   �ا�وجودات

 ٢٦٠٬٦٤٨ ١٬٣٧١٬٦٢٦ ٧  عادwت�النقد�وم�النقد

 ٧٬٠٠٥٬٠٢٧ ٤٬٤٢٨٬٣٥٣ ٨  ستثماراتا

 - ٥٬٣٤٤   مستحقةأرباح���توزيعات

 ٧٬٢٦٥٬٦٧٥ ٥٬٨٠٥٬٣٢٣  ا�وجودات��مجموع

    

     �ا�طلوبات

 ١٠٬٥٥١ ٧٬٧٢٣ ١٠،١١ ا�ستحقة�اcدارة�أتعاب

 ٣٬٦٩٣ ٢٬٧٠٣ ١٠،١١  مستحقة�أخرى �مصروفات

 ١٤٬٢٤٤ ١٠٬٤٢٦  ا�طلوبات���مجموع

     

 ٧٬٢٥١٬٤٣١ ٥٬٧٩٤٬٨٩٧  ا�وجودات�العائدة�لحامHي�الوحدات��صا2ي

    

 ٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠ ٤٥٬٦٦٢٫٧٨٧٩   )با$رقام(�مصدرة�وحدات

    

 ١٣٥٫٦٥٠٨ ١٢٦٫٩٠٦٣  للوحدة���–قيمة�ا�وجودات��صا2ي

   ٩ ا�حتملة�واnرتباطات��اnلm6امات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  الدخل�الشامل�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ()�مراجعة)قائمة�

  م٢٠٢٠يونيو��2٣٠ي��لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  ي)(بالريال�السعود

 �تشكل��١٤رقم�وح{���١رقم�من�ا�رفقة�اcيضاحات�إن 
ً
ا#ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��wجزءا  

٤ 

 

م٢٠٢٠  إيضاح  م٢٠١٩    

    الدخل�

 ١٢٧٬٦١٥   ٦٩٬٩٧٧                ��توزيعات�دخل

من�استبعاد�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�حقق�ربح�ا�ال/�الخسارة

 ٢٦٠٬٨٨٣  (٢٣٠٬٠٨٠)              ٨  الخسارة

من�اwستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�محقق�غ?<��ربح�ال/�الخسارة

 ٥٦٩٬٧١٩  (٧٧٬١٥٩)   ٨  الخسارة

 ٢٨  ٣٧     أخرى �إيرادات

 ٩٥٨٬٢٤٥   (٢٣٧٬٢٢٥)   الدخل�جما�يإ

         

       ا�صروفات

 ٦٥٬٥٨٤   ٤٥٬١٣٧                    ١٠٬١١  إدارةاتعاب�

 ٢٢٬٩٥٤   ١٥٬٧٩٨                ١٠٬١١ أخرى مصروفات�

 ٦٬٦٦٣   ٥٬٥٠٨                   ا�عام ت�تكلفة

         

 ٩٥٬٢٠١  ٦٦٬٤٤٣   غيليةالتش� مجموع�ا�صروفات

 ٨٦٣٬٠٤٤  (٣٠٣٬٦٦٧)   ربح�للف6)ةالصا2ي�الخسارة�/�

  -    -     للف6)ة�اvخر�الشامل�الدخل

 ٨٦٣٬٠٤٤  (٣٠٣٬٦٦٧)    للف6)ة�الشامل�الدخل�الخسارة/�اجما�ي



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

  تغ()ات�2ي�صا2ي�ا�وجودات�العائدة�لحامHي�الوحدات�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ()�مراجعة)قائمة�ال

  م٢٠٢٠يونيو��2٣٠ي��لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٤رقم�وح{���١رقم�من�ا�رفقة�اcيضاحات�إن 
ً
ا#ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��wجزءا  

٥ 

 

 

٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

      

 ريناي�2١ي��كما��صا2ي�ا�وجودات   ٧٬٢٥١٬٤٣١             ٦٬٧٥٣٬٨٤١

 لف^<ة/�الدخل�الشامل�ل)�(الخسارة/الربح�وصا>ي��)الخسارة(  (٣٠٣٬٦٦٧)  ٨٦٣٬٠٤٤

      

 الوحدات�معام"ت�التغ()�من�     

  متحص ت�من�إصدار�وحدات  ٨٦١٬١٩٤  ١٬٢٤٦٬١٩٩

  مدفوعات�wس^<داد�وحدات  (٢٬٠١٤٬٠٦١)  (١٬٨٨٩٬٠٠٠)

       

  يونيو�2٣٠ي�كما�جودات�صا2ي�ا�و   ٥٬٧٩٤٬٨٩٧   ٦٬٩٧٤٬٠٨٤

        

  الوحدات�معام"ت   ٢٠٢٠   ٢٠١٩

 :ي7ي�كما�الوحدات�معام ت�>ي�التغ?<�إجما�ي  عدد  عدد

 يناير�2١ي��كما��الوحدات   ٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠  ٥٧٬٨٣٤٫٢٢٧٥

  ا�صدرة�الوحدات   ٦٬٨٩٨٫٨٤٥٨  ١٠٬٥٢٤٫٨٦٤٩

  ا�س^<دة�الوحدات   (١٤٬٦٩٢٫٦٥٠٩)  (١٤٬٩٤٨٫٩٤٤٦)

  الوحدات�عدد�>ي��النقص�صا>ي  (٧٬٧٩٣٫٨٠٥١)   (٤٬٤٢٤٫٠٧٩٧)

        

  يونيو�2�٣٠يكما���الوحدات   ٤٥٬٦٦٢٫٧٨٧٩   ٥٣٬٤١٠٫١٤٧٨



  السعودية�همل�س�ا�رن �ميفك�صندوق 

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

  التدفقات�النقدية�ا$ولية�ا�ختصرة�(غ()�مراجعة)قائمة�

  م٢٠٢٠يونيو��2٣٠ي��لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية

  (بالريال�السعودي)

 �تشكل��١٤رقم�وح{���١رقم�من�ا�رفقة�اcيضاحات�إن 
ً
ا#ولية�ا�ختصرة�ا�الية�القوائم�هذه�من�يتجزأ��wجزءا  

٦ 

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إيضاح  

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

 ٨٦٣٬٠٤٤    (٣٠٣٬٦٦٧)  ربح�للف6)ة�ال/��)الخسارة(صا2ي�

      

      تسويات�لـ:

  (٢٦٠٬٨٨٣)           ٢٣٠٬٠٨٠ ٨  من�استبعاد�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�ا�تحقق�الربح�/�الخسارة

 (٥٦٩٬٧١٩)   ٧٧٬١٥٩ ٨  من�اwستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�متحققغ?<��الربح�/�الخسارة

      لتغ()ات�2ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيليةا

 (١٬٨٥١٬١٣٢)          (٧٥٧٬٢٠٤) ٨ شراء�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

  ٣٬٠٢٤٬٠٥٤            ٣٬٠٢٦٬٦٣٨ ٨  متحص ت�من�بيع�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة

 (٢٬٤٤٠)   (٥٬٣٤٤)   توزيعات�مستحقة

  ٨٦                        (٢٬٨٢٧)  أتعاب�إدارة�مستحقة

  ٣١                        (٩٩٠)   مصروفات�أخرى�مستحقة�

         

 ١٬٢٠٣٬٠٤١    ٢٬٢٦٣٬٨٤٥   من��ا$نشطة�التشغيلية�الناتج�النقد�صا2ي�

     

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

  ١٬٢٤٦٬١٩٩            ٨٦١٬١٩٤  ت�مقابل�الوحدات�ا�صدرةمتحص  

 )١٬٨٨٩٬٠٠٠(   (٢٬٠١٤٬٠٦١)  مدفوعات�مقابل�الوحدات�ا�س^<دة

         

 (٦٤٢٬٨٠١)            (١٬١٥٢٬٨٦٧)  التمويلية�ا$نشطةصا2ي�النقد�ا�ستخدم�2ي�

         

 ٥٦٠٬٢٤٠   ١٬١١٠٬٩٧٨       عادnت�النقد�صا2ي�الزيادة�2ي�النقد�وم

 ٢٬٤٩٢٬٥٤٢   ٢٦٠٬٦٤٨   يناير��١كما�>ي�النقد��عادwتومالنقد�

       

 ٣٬٠٥٢٬٧٨٢   ١٬٣٧١٬٦٢٦ ٧  يونيو�٣٠كما�2ي��النقد�عادnتومالنقد�

 

 

 

 

 



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  مراجعةة�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٧ 

  الصندوق�وأنشطته� .١

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

  الوحدات").�حام7ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("

  

الصناديق�ا�درجة�العامة�،��باwسثمار�>ي�سوق�ا#سهم�السعودي�،�الطويلمن�خ ل�تنمية�رأس�ا�ال�ع7ى�ا�دى��رأسماليةالصندوق�هو�تحقيق�عائدات��هدف

  .الشرعية�ا#حكام��مع�متوافقة�الصندوق �استثمارات�جميع.�النقد�أسواق�صناديق�وأيضا�ا#وليةصناديق�الطروحات�

  

��بدأ �>ي �نشاطه ��١٤٣٩ثاني�ربيع�١٤الصندوق �(ا�وافق �ا�ا�٢٠١٨يناير�١هـ �السوق �هيئة �من �ا�وافقة �تمت �م) �رقم��سيستأ�ع7ى�لية �بخطاب الصندوق

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

إ�wأن�الصندوق��مليون�ريال�سعودي�.�١٠الصناديق�ا�سجلة�>ي�إطار�هيئة�السوق�ا�الية�،الحفاظ�ع7ى�الحد�ا#دنى�من�صا>ي�ا�وجودات�البالغ��ع7ى�يتوجب

  .٢٠١٨نوفم£<��٢٩بتاريخ��بخطاب�وذلك�٢٠٢٠ديسم£<��٣١لب�ح{��حصل�ع7ى�إعفاء�لتلبية��هذا�ا�تط

 الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.��أنمدير�الصندوق��يعت£< >ي�التعامل�مع�مالكي�الوحدات،�

  

 ثم�تم�إع ¥Zا�wحق�م٢٠١٩¥Zاية�ديسم£<��)�#ول�مرة�>ي١٩-كوفيد(�كوروناتم�تحديد�س لة�جديدة�من�ف?<وس�
ً
من�قبل��م٢٠٢٠ع7ى�أ¥Zا�جائحة�>ي�مارس��ا

انتشاره�>ي�بعض�ا�ناطق�حول�العالم�،�بما�>ي�ذلك�ا�ملكة�العربية�السعودية�،�وأدى�إ�ى�فرض�قيود�ع7ى�السفر��١٩- كوفيدمنظمة�الصحة�العا�ية.�يواصل�

 #نشطة�اwقتصادية�وإغ ق�العديد�من�القطاعات�ع7ى�ا�ستوي?ن�العالم|�وا�ح7ي.وحظر�التجول�>ي�ا�دن�،�وبالتا�ي�تباطؤ�ا

� 

ع7ى�أعمال�الصندوق�وعملياته�ونتائجه�ا�الية�غ?<�مؤكد�ويعتمد�ع7ى�العديد�من�العوامل�والتطورات�ا�ستقبلية�،�وال{|��كوروناإن�مدى�تأث?<�جائحة�ف?<وس�

وثوق�خ ل�الف^<ة�الحالية.�وتشمل�هذه�العوامل�معدل�انتقال�الف?<وس�،�ومدة�التف�ª|�،�واcجراءات�الوقائية�قد��wيتمكن�الصندوق�من�تقديرها�بشكل�م

 .ةاwقتصادي�اwنشطةال{|�قد�تتخذها�السلطات�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء�وتأث?<�تلك�اcجراءات�ع7ى�

� 

 اعتبار 
ً
تؤثر�بشكل�كب?<��١٩-كوفيد�جائحة،��wتعتقد�اcدارة�أن��م٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�وجزة�لف^<ة�الستة�أشهر�ا�ن]Zية�>ي��ية�ا#ولا�الية��القوائممن�تاريخ�إصدار��ا

 ع7ى�عمليات�الصندوق.�سيستمر�مدير�الصندوق�>ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث?<�ع7ى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.

 

 اللوائح�النظامية .٢

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

  .�اتباعها�العاملة�>ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اwستثمارية�جميع�الصناديقع7ى��يتع?نوال{|�توضح�ا�تطلبات�ال{|�

  

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

  /�اwس^<داد�خ ل�أيام�عمل�سوق�ا#سهم�السعودية�(تداول).��ش^<اكاw يتم�قبول�طلبات�

�الصندوق�مرت?ن� �قيمة�محفظة  أسبوعييتم�تحديد�صا>ي
ً
�قيمة�موجودات�الصندوق��ا �يتم�تحديد�صا>ي �تقييم). �يمث ن�يوم �اwثن?ن�والخميس�(كل®Zما يوم

طريق�قسمة�صا>ي�قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�خصم�مطلوبات�الصندوق�م¯Zا)�ع7ى�#غراض�شراء�وبيع�وحدات�الصندوق�عن�

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

  

  أسس�ا~عداد .٤

  اnلm6امأسس��٤٫١

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

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

  داد�القوائم�ا�الية.بإع�تتعلق�ال{|وشروط�وأحكام�الصندوق�

   



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  مراجعةة�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٨ 

   أسس�ا~عداد(تتمه)

��تطلبات��"ا�عيار�ا�حاس±|�الدو�ي��ا#وليةإن�ا�علومات�ا�الية�
ً
�wتتضمن�بالتا�ي�".��ا#ولية�ا�اليةللتقارير��٣٤غ?<�مراجعة�واwفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

�٣١مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للصندوق�للسنة�ا�ن]Zية�>ي��مرتبطةية�ويجب�قراءZ²ا�كافة�ا�علومات�واcفصاحات�ا�طلوبة�>ي�القوائم�ا�الية�السنو 

  .م٢٠١٩ديسم£<�

  

م�،�>ي�ح?ن�يتم٢٠١٩ديسم£<��٣١للسنة�ا�ن]Zية�>ي��ا�راجعةالسنوية��ا�ا�ي�ا�ركز�قائمة�nي�ا�ختصرة�ا#وليةا�الية��القوائما�ا�ي�>ي�هذه��للمركز �ا�قارنة�قائمة

�الدخل�الشامل�و  �ا�وجودات��قائمةعرض�قائمة �صا>ي ��لحام7ي�العائدةالتغ?<ات�>ي �التدفقات�النقدية �بالقوائم�مقارنة�ا�ختصرة�ا#وليةالوحدات�وقائمة

  .��م٢٠١٩يونيو��٣٠الستة�أشهر�ا�ن]Zية�>ي��لف^<ة�ا�ختصرة�ا#وليةا�الية�

 

 وأساس�اnستمرارية�أسس�القياس��٤٫٢

��بــدأ�التكلفــة�التاريخيــة�ا�حاســ±|.�باســتثناء�بعــض�ا�وجــودات�ا�اليــة�ال{ــ|�تقــاس�بالقيمــة�العادلــة.�تــم�إعــدادتــم�إعــداد�هــ
ً
هــذه�القــوائم��ذه�القــوائم�ا�اليــة�وفقــا

��بدأ�اwستحقاق�ا�حاس±|�باستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.
ً
  ا�الية�وفقا

  

�w ا�ي�الصندوق��يظهر�ركز�ا�تداول�وغ?<�متداول�.تصنف�#ولية�ا�بنود�قائمة�ا��
ً
  .�متداولة�أ¥Zا�ع7ى�عامه�بصفه�الصندوق �أرصدة�جميعوفقا

 

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣

تـم�تقري¶Zـا�#قـرب�يتم�عرض�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�بالريـال�السـعودي�والـذي�يعت£ـ<�عملـة�النشـاط�والعـرض�الرئيسـية�للصـندوق.�كافـة�ا�علومـات�ا�اليـة�ا�عروضـة��

  يال�سعودي.ر 

  السنة�ا�الية ٤٫٤

  ديسم£<�من�كل�سنة�تقويمية.��٣١يناير�وتنت·|�>ي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�>ي�

 

 ا�حاسبية��السياسات�أهم .٥

�للســنة�ا�راجعــة�الســنوية�ا�اليــة�القــوائم�إعــداد�>ــي�ا�ختصــرة�ا#وليــة�ا�اليــة�القــوائم�هــذه�إعــداد�>ــي�ا�عتمــدةالهامــة��وطــرق�اwحتســاب���ا�حاســبية�السياســات

  .م�٢٠١٩ديسم£<��٣١>ي�ا�ن]Zية

  

��١تـاريخ�>ي�تبدأ�ال{|�ا�حاسبية�للف^<ات�ا�عاي?<�ا#خرى�السارية��التعدي ت�الجديدة�ع7ى�ا�عاي?<�ا�الية�بما�يتضمن�أي�تعـدي ت�wحقة��جميع�الصندوق �تب¸�

 �ا�ختصرة�ا#ولية�ا�الية�القوائم�هذه�ع7ىهام���أثر�يوجد�w.�بعده�أوم��٢٠١٩يناير
ً
  .�ا�عاي?<�هذه�لتطبيق�نتيجة

 الهامة�ا�حاسبية�وا$حكام�التقديرات .٦

 �ا�ختصــرة�ا#وليــة�ا�اليـــة�القــوائم�هــذه�إعــداد�يتطلــب
ً
�تتطلـــب�كمــا.�الهامــة�ا�حاســبية�واcف^<اضـــات�ا#حكــام�بعــض�إســتخدام�ا�عتمــدة�ا�حاســـبية�للمعــاي?<�وفقــا

�توقعـــات�مثـــل�أخـــرى �وعوامـــل�الســـابقة�الخ£ـــ<ة�ع7ـــى�مبنيـــة�ا�حاســـبية�واwف^<اضـــات�ا#حكـــام.�ا�حاســـبية�السياســـات�تطبيـــق�عمليـــة�>ـــي�اcدارة�تقـــديرات�اســـتخدام

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

  

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

  .م٢٠١٩ديسم£<��٣١ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�ن]Zية�>ي�ا�ستخدمة�>

 
 عادnت�النقد�ومالنقد .٧

  م�٢٠١٩ديسم^)�٣١    م�٢٠٢٠يونيو�٣٠  

  الحفظ�أم(ن�مع�به�ا�حتفظ�النقد
١٬٣٧١٬٦٢٦ 

  
٢٦٠٬٦٤٨ 

  ٢٦٠٬٦٤٨   ١٬٣٧١٬٦٢٦ 



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  مراجعةة�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

٩ 

  

  ستثماراتا .٨

  
  سوق�ا#سهم�السعودية�كما�ي7ي:�>ي�قطاعات�الصناعة�ال{|�تنتم|�لها�الخسارة�إ�ى��أو بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح��اwستثماراتب)�يتم�تصنيف�

  

  ن�القيمة�السوقية%�م    القيمة�السوقية      القطاع

  م٢٠٢٠يونيو�٣٠      

 ٪٩٫٣٦  ٤١٤٬٣٠٩     البنوك

 ٪٦٫٤٢  ٢٨٤٬٤٦٦     التأم?ن

 ٪١٦٫١٦   ٧١٥٬٥٧١     ا�واد�ا#ساسية

 ٪٢٧٫٦٢   ١٬٢٢٣٬٢٢٥     الرعاية�الصحيةمعدات�وخدمات�

 ٪١١٫٠٤   ٤٨٩٬٠٣٩     �التجزئة

 ٪٥٫١٢   ٢٢٦٬٨٥٩     لنقلا

 ٪٨٫٣١   ٣٦٧٬٩٨٩     ا#غذية

 ٪٧٫٦٧   ٣٣٩٬٥١١     الخدمات�اcس]Z كية

 ٪٢٫٤٦   ١٠٨٬٩٠٠     اwتصاwت�خدمات

 ٪٥٫٨٤   ٢٥٨٬٤٨٤     الطاقة

     ١٠٠   ٤٬٤٢٨٬٣٥٣٪ 

 

   

  م٢٠١٩ديسم£<��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  إيضاح  

          

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

  ٧٬٠٠٥٬٠٢٧    ٤٬٤٢٨٬٣٥٣  أ  ا#وراق�ا�الية�ا�درجة

          :ا#وراق�ا�الية�ا�درجة��ةحرك�فيما�ي7ي�)أ

          

 ٤٬٢٧٤٬٧٤٦   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧    اwفتتا«ي�الرصيد

 ٥٬٢٧١٬٤٧١   ٧٥٧٬٢٠٤    مش^<يات�خ ل�السنة

)٣٬٦٧٠٬٩٤٩(  مبيعات�خ ل�السنة   )٣٬٠٢٦٬٦٣٨(  

)٢٣٠٬٠٨٠(    أرباح�متحققة�من�استبعادات�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة�    ٣٤٦٬٠٢٣ 

)٧٧٬١٥٩(    أرباح�غ?<�متحققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ ل�الربح�أو�الخسارة    ٧٨٣٬٧٣٦  

  ٧٬٠٠٥٬٠٢٧   ٤٬٤٢٨٬٣٥٣ ب  الرصيد�الختامي



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  مراجعةة�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف6)ة�الستة�أشهر�ا�ن34ية�2ي��

  )(بالريال�السعودي

١٠ 

  (تتمة)�اnستثمارات

  %�من�القيمة�السوقية    القيمة�السوقية      القطاع

  م٢٠١٩ديسم^)��٣١      

 ٪١٨٫٩٤  ١٬٣٢٦٬٩١٩     البنوك

 ٪٦٫٣٣  ٤٤٣٬٢٥٠     التأم?ن

 ٪١٥٫٢٥   ١٬٠٦٨٬٤٣١     الرعاية�الصحيةمعدات�وخدمات��

 ٪٨٫٥٨   ٦٠١٬٣٤٤     لتجزئةا

 ٪٦٫٢٨   ٤٣٩٬٩٧١     النقل

 ٪١٠٫٤٠   ٧٢٨٬٣٥٢     ا#غذية

 ٪٣٫٠٢   ٢١١٬٨٣٣     الخدمات�اcس]Z كية

 ٪٣٫٩٧   ٢٧٧٬٨٧٩     ا�رافق�العامة

 ٪١٧٫٤٠   ١٬٢١٩٬١٣٩     ا�واد�ا#ساسية

 ٪٩٫٨٢   ٦٨٧٬٩٠٩     الطاقة

     ١٠٠   ٧٬٠٠٥٬٠٢٧%  

 

 ا�حتملة�واnرتباطات��اnلm6امات .٩

wالتقرير�تاريخ�ح{��محتملة�ارتباطات��أو�ال^¾امات�أي�يوجد�.  

  

  اخرى �ومصروفات�اnدارة�أتعاب� .١٠

�#حكام�وشروط�الصندوق�:تيتقا¿���مدير�الصندوق�ا#
ً
  عاب�التالية�وفقا

  

  كتتابإرسوم�

جمـا�ي�إكتتـاب�لتغطيـة�التكـاليف�اcداريـة،�يـتم�اقتطاعهـا�مـن�%�مـن�مبلـغ�ا٢cمن�كل�مستثمر�بما��wيتجاوز�نسبة��إكتتابيقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�

  ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.

  

  دارةأتعاب�ا~ 

 %�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�وتدفع�١٬٧٥بنسبة��اcدارةأتعاب��تحتسب
ً
  .شهريا

  

 مصاريف�أخرى 
 %�من�صا>ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�وتدفع�٠٬٥ا�صاريف�ا#خرى�بنسبة�رسوم��تحتسب�

ً
 .شهريا

   



  صندوق�ميفك�ا�رن�ل�سهم�السعودية

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

  مراجعةة�ا$ولية�ا�ختصرة�غ()�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الي
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  م٢٠١٩ديسم^)��٣١  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  طبيعة�ا�عاملة  ا$طراف�ذات�الع"قة�

  شركة�الشرق�ا#وسط�ل ستثمار�ا�ا�ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ١٠,٥٥١  ٧٬٧٢٣  أتعاب�إدارة��

 ٣,٦٩٣   ٢٬٧٠٣  مصروفات�أخرى 

  

 القيمة�العادلة�وإدارة�ا�خاطر�–ا�الية��اتا$دو  .١٢
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