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2020Article 71(H)
A

Top Ten Holdings

B

Name of Stock

% Holding in the stock*

Sulaiman Al Habib Medical Services Group

Fee Details

Name

% of Total NAV

10.73%

i

ii The National Shipping Co of Saudi Arabia

9.54%

ii Other Fees with VAT

0.6%

iii Mouwasat Medical Services

7.05%

iii Total Expenses Ratio

2.5%

iv Al RAJHI BANK

5.49%

v Southern Province Cement Co

5.18%

i

Management Fees with VAT

2.0%

Amount

%

vi City Cement Co

5.13%

C

Profit Distribution

vii Al Moammar Information Systems Co.

4.96%

D

Dealing Expenses in the Fund

viii Seera Group Holding

4.90%

E

Fund Manager Investment in
the Fund

Nil

0.00%

ix The MediterraneanGulf InsuranceRe

4.89%

H

Fund Borrowing %

Nil

0.00%

x Bupa Arabia for Cooperative Insurance

4.81%
G

Fund & Index Performance (2020)

F

Standard Measure of Risk

i

Standard Deviation – Fund

ii Standard Deviation -Benchmark

Nil
22,495.46

0.00%
0.38%

20.60%

YTD

Benchmark

Alpha

26.87%

13.50%

11.75%

1.76%

*the top 10 stock holdings are as at October 01, 2020
The other information are based on December 31, 2020.

Annex 5
i

Name of the Fund

MEFIC Saudi Freestyle Equity 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).

ii Investment Objective

Terms & Conditions Available on Tadawul Website
No Distribution of Dividend

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

Fund Annual Financial Report as of December 31, 2020 is available on Tadawul and MEFIC website
and available on request to investors at free of charge.

B Fund Performance Table

Return

NAV
Unit Price
NAV per unit High
NAV per unit Low
Number of Units
Annual Return (YTD)
Expense Ratio
Income distribution
Annual Voting

1 Year
13.50%
2018
6,753,842
116.7793
119.3039
99.9103
57,834
16.78%
2.40%
0.00%

3 Year
53.97%
2019
7,251,431
135.6508
135.8615
116.5626
53,457
16.16%
2.40%
0.00%
No voting has been done

5 Year
NA
2020
8,489,164
153.9666
154.2156
103.6977
55,136
13.50%
2.53%
0.00%

C Fund Fees and Expenses

Management Fee with VAT
Other Expense with VAT
Total Expense Ratio
Cases of waiving or reduecing
expensines

2018
121,646
34,756
2.40%

2019
133,458
38,131
2.40%

2020
116,327
33,236
2.53%

The fund board approved that the fund targets Governments and private
employee by offering MEFIC products with a discount on Management fees.

D Fund Manager Information
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Inception
53.97%
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2020Name & Address
Investment Activities
Investment Fund Performance

MEFIC Capital, 7758 King Fahed Road Olaya Riyadh 12333
MEFIC Capital is an Authorized and regulated by CMA with License # 37-06029
Response to the COVID-19 pandemic was unprecedented as the record high monetary and fiscal stimulus were announced across the
globe to counter the effects of the pandemic.
During 2020, the fund was mainly invested in banking, materials, and insurance sector, which showed superior performance and as a
consequences of that the fund outperformed the benchmark.

None
None

Changes in the T&C
Material Changes

There is no other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund’s activities during the period.
MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund is not invests substantially in other investment funds.
There is no special commission received by the fund manager during the period.
There was a wrong evaluation or pricing of the units of MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund as a result of the failure to record the amounts of dividends due against
the reduced shares from the City Cement Company on 01-11-2020 and we republish the correct price on 02-11-2020, the resultant effect of that is the increase in
the unit price from (141.6112) to (142.6042) Saudi riyals.
There is no impact to the fund unit holders as there were no transactions on the fund units during the period.

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

Auditor Opinion

BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co. P.O. Box 8736, Riyadh 11492, Kingdom of Saudi Arabia
The financial statements have been prepared and audited in accordance with
SOCPA standards, the Investment Funds Regulations ,the fund's terms and
conditions and the information memorandum, the financial statements give a true and fair view of the net income and the net
gains or losses of the investment fund’s assets in that accounting period; and the financial statements give a true and fair view
of the financial position of the investment fund at the end of the period.

mefic.com.sa
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MEFIC SAUDI FREESTYLE EQUITY FUND
Annual Performance Report
As of 31 Dec 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 – 2H 2020


By the end of 2nd Half 2020 Tadawul All Share Index (TASI) closed at 8,689.53 points, increased
by 300.30 points 3.6% over the same period of the previous year. Highest close level for the
index during the period was 8,760.08 point on 30/12/2020. The Saudi stock exchange Saudi
stock market, TASI, reached high level by the end of this year. Seventeen market sectors ended
the year on a positive note, topped by Software & Services with gains of 186%. Consumer
Durables came second with 63%, followed by Materials (11%). Meanwhile, four sectors
declined, led by Commercial & Professional Services which dropped by 15%, followed by Banks
(6%).

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







Comparing MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund to S&P Shariah index in the past month, the
fund had underperform the benchmark with a 11.83% return compared to 11.86%.
MEFIC Saudi Freestyle Equity Fund had no breaches since the last Fund Board Meeting.
The fund targets Governments and private employee by offering MEFIC products with a
discount on Management fees.
Asset Management Team recently re‐built (Portfolio Manager and Equity Research), it will be
an important driver for equity performance for next year.
It is confirmed to the fund board, in accordance with the Article 13 of IFR, that the fund has no
conflict of interest.

APPROVALS



Management approved a Margin lending to the Fund Unit holders by 25% of the fund AUM.
Asset Management system budget was approved by board and it will be implemented Q1
2021, this will enhance managing funds and DPMs, and will positively enhance the
performance by reducing time and cost.

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
القوائم املالية للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
و تقرير املراجع املستقل

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م

الفهرس

صفحة

تقرير املراجع املستقل
قائمة املركز املا'ي
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
قائمة التغ?>ات <ي صا<ي املوجودات العائدة لحام8ي الوحدات
قائمة التدفقات النقدية
إيضاحات حول القوائم املالية

٤- ٢
٥
٦
٧
٨
٢١-٩

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
قائمة املركز املا'ي
كما -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(

إيضاح
املوجودات
النقد وما <ي حكمه
توزيعات أرباح مستحقة
االستثمارات
إجما'ي املوجودات

٧
٨

املطلوبات
أتعاب اإلدارة املستحقة
مصروفات أخرى مستحقة
إجما'ي املطلوبات

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
٣٦٬٠١٣
١٣٬٦٧٩
٨٬٤٥٧٬٧٩٩
٨٬٥٠٧٬٤٩١

 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
٢٦٠٬٦٤٨
٧٬٠٠٥٬٠٢٧
٧٬٢٦٥٬٦٧٥

١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

صا-ي املوجودات العائدة لحام@ي الوحدات

٨٬٤٨٩٬١٦٤

٧٬٢٥١٬٤٣١

وحدات مصدرة )عدد(

٥٥٬١٣٦٫٣٩٧٥

٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠

صا<ي قيمة املوجودات – للوحدة

١٥٣٫٩٦٦٦

١٣٥٫٦٥٠٨

١٠و١١
١٠و١١

٩

االل·¶امات واالرتباطات املحتملة

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  ١إلى  ١٧جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
٥

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
للسنة املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(

إيضاحات

٢٠١٩م

٢٠٢٠م

اإليرادات
األرباح املحققة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
األرباح غ?> املحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيعات األرباح
إيرادات أخرى
إجما'ي الدخل

٨
٨

١٥٥٬١١٠
٧٨١٬٧٠٧
١٧٢٬٩١٤
١١٦

٣٦٤٬٠٢٣
٧٨٣٬٧٣٦
١٨٦,٦٦٥
٥٩

١٬١٠٩٬٨٤٧

١٬٣١٦٬٤٨٣

املصروفات
أتعاب إدارة

١٠و١١

١٠٥٬٠٧٩

١٢٧٬١٠٢

مصروفات أخرى

١٠و١١

٤٤٬٤٨٥

٤٤٬٤٨٦

٢٨٬٠٠٣

١٢٬٩١٠

١٧٧٬٥٦٧

١٨٤٬٤٩٨

ربح السنة

٩٣٢٬٢٨٠

١٬١٣١٬٩٨٥

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

إجما'ي الدخل الشامل للسنة

٩٣٢٬٢٨٠

١٬١٣١٬٩٨٥

تكاليف املعامالت

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  ١إلى  ١٧جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
٦

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
قائمة التغ^0ات -ي صا-ي املوجودات العائدة لحام@ي الوحدات
للسنة املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(

صا-ي املوجودات -ي  ١يناير
الربح وإجما'ي الدخل الشامل للسنة
التغ^0ات من معامالت الوحدات
متحصالت من الوحدات املصدرة
مدفوعات مقابل الوحدات املس·>دة
صا-ي التغ^ 0من معامالت الوحدات
صا-ي قيمة املوجودات -ي  ٣١ديسم01

٢٠٢٠م
٧٬٢٥١٬٤٣١
٩٣٢٬٢٨٠

٢٠١٩م
٦٬٧٥٣٬٨٤١
١٬١٣١٬٩٨٥

٣٬٢١٩٬٢٥٤
)(٢٬٩١٣٬٨٠١
٣٠٥٬٤٥٣
٨٬٤٨٩٬١٦٤

١٬٣٦١٬٥٨٩
)(١٬٩٩٥٬٩٨٤
)(٦٣٤٬٣٩٥
٧٬٢٥١٬٤٣١
الوحدات

معامالت الوحدات
٢٠٢٠م
٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠
٢٢٬٤٤٧٫٢١٧٧
)(٢٠٬٧٦٧٫٤١٣٣
٥٥٬١٣٦٫٣٩٧٥

الوحدات -ي  ١يناير
الوحدات املصدرة خالل السنة
الوحدات املس·>دة خالل السنة
الوحدات -ي  ٣١ديسم01

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  ١إلى  ١٧جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
٧

٢٠١٩م
٥٧٬٨٣٤٫٢٢٧٥
١١٬٤١١٫٢٤١٥
)(١٥٬٧٨٨٫٨٧٦٠
٥٣٬٤٥٦٫٥٩٣٠

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة

٢٠٢٠م

٩٣٢٬٢٨٠

٢٠١٩م

١٬١٣١٬٩٨٥

تسويات لـ:
األرباح املحققة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
األرباح غ?> املحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

٨

)(١٥٥٬١١٠

)(٣٤٦٬٠٢٣

٨

)(٧٨١٬٧٠٧
)(٤٬٥٣٧

)(٧٨٣٬٧٣٦
٢٬٢٢٦

التغ^0ات -ي املوجودات واملطلوبات التشغيلية
٨
٨

متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مستحقة
أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات مستحقة أخرى
صا-ي النقد املستخدم -ي األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من الوحدات املصدرة
مدفوعات مقابل الوحدات املس·>دة
صا-ي النقد الناتج عن ) /املستخدم -ي( األنشطة التمويلية
صا<ي النقص <ي النقد وما <ي حكمه
النقد وما -ي حكمه -ي بداية السنة
النقد وما -ي حكمه -ي  ٣١ديسم01

٧

٨٬١٥٨٬٣٩٦
)(٨٬٦٧٤٬٣٥١
)(١٣٬٦٧٩
١٬٨٤٤
٢٬٢٣٩
)(٥٣٠٬٠٨٨

٣٬٢١٩٬٢٥٤
)(٢٬٩١٣٬٨٠١
٣٠٥٬٤٥٣
)(٢٢٤٬٦٣٥
٢٦٠٬٦٤٨
٣٦٬٠١٣

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم  ١إلى  ١٧جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
٨

٣٬٦٧٠٬٩٤٩
)(٥٬٢٧١٬٤٧١
٥٩٠
٢٠٧
)(١٬٥٩٧٬٤٩٩

١٬٣٦١٬٥٨٩
)(١٬٩٩٥٬٩٨٤
)(٦٣٤٬٣٩٥
)(٢٬٢٣١٬٨٩٤
٢٬٤٩٢٬٥٤٢
٢٦٠٬٦٤٨

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية )"الصندوق"( وهو صندوق استثماري مفتوح مؤسس ومدار بواسطة اتفاق ب?ن شركة الشرق األوسط لالستثمار
املا'ي )"مدير الصندوق"( ومستثمري الصندوق )"مالكي الوحدات"(.
هدف الصندوق هو تحقيق عائدات رأسمالية من خالل تنمية رأس املال ع8ى املدى الطويل باالسثمار <ي سوق األسهم السعودي ،والصناديق املدرجة
العامة ،وصناديق الطروحات األولية ،وأيضا صناديق أسواق النقد .جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع املعاي?> الشرعية.
ق
بدأ الصندوق نشاطه <ي  ١٤ربيع الثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ١يناير ٢٠١٨م( .وتمت املوافقة من هيئة السوق املالية السعودي لتأسيس الصندو بخطاب
رقم  ٣/٥/٣٤٠٣/١٧بتاريخ  ١٨رمضان ١٤٣٨هـ )املوافق  ١٣يونيو ٢٠١٧م(.
ن
يتوجب ع8ى الصناديق املسجلة <ي إطار هيئة السوق املالية ،الحفاظ ع8ى الحد األدنى من صا<ي املوجودات البالغ  ١٠مليو ريال سعودي .إال أن
الصندوق حصل ع8ى إعفاء لتلبية هذا املتطلب ح\©  ٣١ديسم^> ٢٠٢٠م وذلك بخطاب بتاريخ  ٢٩نوفم^> ٢٠١٨م .تم تمديد اإلعفاء ح\©  ١مايو
٢٠٢١م من قبل هيئة السوق املالية الصادرة <ي  ٢٩ديسم^> ٢٠٢٠م.
وبعد السنة املنfgية <ي  ٣١ديسم^> ٢٠٢٠م ،أصدر الصندوق  ١٩٬٤٨٤٫٧٤٥٢وحدة بمبلغ  ١٥٣٫٩٦٦٦ريال سعودي للوحدة <ي  ٤يناير ٢٠٢١م ،ورفع
صا<ي قيمة املوجودات من  ٨٬٥مليون ريال سعودي إ'ى  ١١٬٥مليون ريال سعودي.
<ي التعامل مع مالكي الوحدات ،يعت^> مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة.
<ي ¡fاية ديسم^> ٢٠١٩م ،أعلنت منظمة الصحة العاملية عن وجود ف?>وس كورونا العالم[ )كوفيد ،(١٩-و<ي مارس ٢٠٢٠م ،صنفت منظمة الصحة
العاملية تف [ªÈكوفيد ١٩-ع8ى أنه جائحة؛ حيث استمر باالنتشار <ي أنحاء العالم بما <ي ذلك اململكة العربية السعودية ،ونتج عن ذلك فرض قيود ع8ى
السفر ،وحظر التجول <ي املدن ،ومن ثم ركود األنشطة االقتصادية ،وإغالق العديد من القطاعات العاملية واملحلية.
إن مدى تأث?> جائحة كورونا ع8ى أعمال الصندوق ،وعملياته ،ونتائجه املالية غ?> مؤكد ،ويعتمد ع8ى العديد من العوامل والتطورات املستقبلية ،ال\[ قد
ال يتمكن الصندوق من تقديرها بشكل موثوق خالل السنة الحالية .وتشمل هذﻩ العوامل معدل انتقال الف?>وس ،ومدة تف [ªÈاملرض ،واإلجراءات
الوقائية ال\[ قد تتخذها الهيئات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأث?> تلك اإلجراءات ع8ى النشاط االقتصادي.
وح\© تاريخ إعداد القوائم املالية للسنة املنfgية <ي  ٣١ديسم^> ٢٠٢٠م ،فإن تف [ªÈف?>وس كوفيد ١٩-ال يؤثر جوهريا ع8ى عمليات الصندوق .وسيواصل
الصندوق تقييم طبيعة ومدى األثر ع8ى أنشطته التجارية ونتائجه املالية.
 .٢اللوائح النظامية
ق
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السو املالية بموجب قرارها بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو
٢٠١٦م( وال\[ توضح املتطلبات ال\[ يتع?ن ع8ى جميع الصناديق العاملة <ي اململكة العربية السعودية اتباعها.
 .٣االش0اك /االس0داد )يوم التعامل ويوم التقييم(
يتم قبول طلبات االش·>اك  /االس·>داد خالل أيام عمل سوق األسهم السعودية )تداول(.
يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق مرت?ن أسبوعيا يومي اإلثن?ن والخميس )كلfما يمثالن "يوم تقييم"( .يتم تحديد صا<ي قيمة موجودات الصندوق
ألغراض شراء وحدات الصندوق وبيعها عن طريق قسمة صا<ي قيمة املوجودات )القيمة العادلة ملوجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات الصندوق
مfا( ع8ى إجما'ي عدد وحدات الصندوق القائمة <ي يوم التقييم.
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صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
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)بالريال السعودي(
 .٤أسس اإلعداد

 ٤٫١بيان االلام

ً
أعــدت هــذﻩ القــوائم املاليــة وفقــا للمعــاي?> الدوليــة للتقريــر املــا'ي )"املعــاي?> الدوليــة للتقريــر املــا'ي "( املعتمــدة <ــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ووفقــا ملتطلبــات
الئحـة صــناديق االســتثمار الصــادرة عـن هيئــة الســوق املاليــة <ـي اململكــة العربيــة الســعودية وشـروط الصــندوق وأحكامـه املتعلقــة بإعـداد هــذﻩ القــوائم املاليــة
للصندوق وعرضها.

 ٤٫٢أسس القياس

ً
ً
أعــدت هــذﻩ القــوائم املاليــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة .باســتثناء بعــض املوجــودات املاليــة ال\ــ[ تقــاس بالقيمــة العادلــة .وأعــدت هــذﻩ القــوائم املاليــة وفقــا
ملبدأ االستحقاق <ي املحاسبة باستثناء معلومات التدفقات النقدية.
ال يمتلك الصندوق دورة تشغيل قابلة للتحديد بدقـة ،ولـذلك ال تظهـر املوجـودات واالل·¶امـات املتداولـة وغ?ـ> املتداولـة بشـكل منفصـل <ـي قائمـة املركـز املـا'ي،
ً
ولكن يتم عرض املوجودات واملطلوبات وفقا لدرجة سيولfgا.

 ٤٫٣العملة الوظيفية وعملة العرض
تعــرض هــذﻩ القــوائم املاليــة بالريــال الســعودي والــذي يعت^ــ> العملــة الوظيفيــة الرئيســية للصــندوق .تــم تقريــب كافــة املعلومــات املاليــة املعروضــة ألقــرب ريــال
سعودي.

 ٤٫٤السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق <ي  ١يناير وتنت< [Íي  ٣١ديسم^> من كل سنة ميالدية ،مالم ينص ع8ى خالف ذلك.
 .٥املعاي^ 0والتفس^0ات والتعديالت الجديدة ع@ى املعاي^ 0الحالية
أ .املعاي^ 0والتفس^0ات والتعديالت الجديدة السارية -ي السنة الحالية:
فيما ي8ي املعاي?> والتفس?>ات والتعديالت الجديدة ع8ى املعاي?> السارية <ي السنة الحالية.
العنوان
املعيار
عرض القوائم املالية  -تعديالت بشأن تعريف األهمية النسبية
املعيار الدو'ي للمحاسبة ١
السياسات املحاسبية والتغي?>ات <ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
املعيار الدو'ي للمحاسبة ٨
املعيـ ـ ـ ـ ـار ال ـ ـ ـ ــدو'ي للتقري ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ــا'ي  ،٩تصحيح قياس سعر الفائدة
واملعي ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــدو'ي للمحاس ـ ـ ـ ـ ــبة ،٣٩
واملعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ٧
التعديل – ملنح املستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان تخفيظات األجرة املرتبط
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ١٦
ً
بف?>وس )كوفيد (١٩-يعد تعديال لعقد اإليجار
اإلطار املفاهيم[ املعدل للتقارير املالية

تاريخ السريان
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م

 ١يونيو ٢٠٢٠م

 ١يناير ٢٠٢٠م

املعيار الدو'ي للمحاسبة  – ١عرض القوائم املالية
تعديالت ع8ى تعريـف األهميـة النسـبية للمـواد؛ لتسـهيل إصـدار األحكـام النسـبية ع8ـى الشـركات ،وتعتمـد األهميـة النسـبية ع8ـى طبيعـة املعلومـات ،أو حجمهـا،
أو كلfماّ .
وتقيم املنشأة ما إذا كانت املعلومات ،سواء فردية أو باالق·>ان بمعلومات أخرى جوهرية< ،ي سياق قوائمها املالية ككل.
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)بالريال السعودي(
املعاي^ 0والتفس^0ات والتعديالت الجديدة ع@ى املعاي^ 0الحالية )تتمة(
املعيار الدو'ي للمحاسبة  – ٨السياسات املحاسبية والتغ^0ات -ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
f³دف التعديالت إ'ى تسهيل فهم تعريف الجوهري ،وال f³دف إ'ى تغي?> املفهوم األسا [ªÏلألهمية النسبية <ي املعاي?> الدولية للتقرير املا'ي .باإلضافة إ'ى
ً
ً
ذلك ،أصدر مجلس املعاي?> الدولية للمحاسبة أيضا إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض العامة وفقا للمعاي?>
الدولية للتقرير املا'ي.
تعديالت ع@ى املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ،٧واملعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ،٩واملعيار الدو'ي للمحاسبة - ٣٩تصحيح قياس سعر الفائدة
توفر التعديالت ع8ى املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي  ،٩واملعيار الدو'ي للمحاسبة  ،٣٩األدوات املالية :اإلثبات والقياس لعدد من اإلعفاءات ال\[ تنطبق ع8ى
جميع عالقات التحوط ال\[ تتأثر بشكل مباشر بتصحيح قياس سعر الفائدة .وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إ'ى حالة من عدم التأكد بشأن
توقيت و  /أو مبلغ التدفقات النقدية ع8ى أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.
تعديالت ع@ى املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي  - ١٦بشأن تخفيضات األجرة املتعلقة بكوفيد١٩-
<ــي  ٢٨م ــايو ٢٠٢٠م ،أصــدر مجل ــس املع ــاي?> الدوليــة للمحاس ــبة تخفيظ ــات األج ــرة بش ــأن امتي ــازات اإليج ــار املتعل ــق بكوفي ــد - ١٩-تع ــديل ع 8ــى املعي ــار ال ــدو'ي
للتقريــر املــا'ي رق ــم " ١٦عقــود اإليجــار" .وتــوفر التعــديالت إعفـ ًـاء للمســتأجرين م ــن تطبيــق املعيــار الــدو'ي للتقريــر امل ــا'ي رقــم  ١٦بشــأن محاســبة تعــديل عقــد
اإليج ــار لتخفيظ ــات األج ــرة الناش ــئة كنتيج ــة مباش ــرة لف? ــ>وس )كوفي ــد  (١٩-كوس ــيلة عملي ــة ،ق ــد ال يخت ــار املس ــتأجر تقي ــيم م ــا إذا ك ــان لتحفظ ــات األج ــرة
ً
املرتبطـة بــف?>وس )كوفيــد (١٩-مــن املـؤجر يعــد تعــديال لعقــد اإليجـار .ويحســب املســتأجر الــذي يقـوم ¯fــذا االختيــار بالحســابات ألي تغي?ـ> <ــي مــدفوعات اإليجــار
نــاتج عــن تخفيضــات األجرةاملرتبط ـة بف?ــ>وس )كوفيــد (١٩-بــنفس الطريقــة ال\ــ[ يفســر ¯fــا التغي?ــ> بموجــب املعيــار الــدو'ي للتقريــر املــا'ي رقــم  ،١٦إذا لــم يكــن
ً
التغي?> تعديال لعقد اإليجار .ينطبق التعديل ع8ى ف·>ات التقارير السنوية ال\[ تبدأ <ي  ١يونيو ٢٠٢٠م أو بعدﻩُ .ويسمح بالتطبيق املبكر.
اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادرة -ي  ٢٩مارس ٢٠١٨م
ً
اإلطار املفاهيم[ ليس معيارا ،وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيـه املفـاهيم أو املتطلبـات <ـي أي معيـار .والغـرض مـن اإلطـار املفـاهيم[ هـو مسـاعدة مجلـس
املعــاي?> الدوليــة للمحاســبة <ــي وضــع املعــاي?> ،ومســاعدة املعــدين ع8ــى وضــع سياســات محاســبية متســقة <ــي حالــة عــدم وجــود معيــار قابــل للتطبيــق ،ومســاعدة
جميع األطراف ع8ى فهم املعاي?> وتفس?>ها.
ً
وس ــيؤثر ذلـ ــك ع 8ــى املنش ــآت ال\ ــ[ ط ــورت سياس ــاf³ا املحاسـ ــبية بن ــاء ع 8ــى اإلطـ ــار املف ــاهيم[ .ويتض ــمن اإلط ــار املف ــاهيم[ املع ــدل بع ــض املفـ ــاهيم الجديـ ــدة،
والتعاريف املحدثة ،ومعاي?> إثبات املوجودات واملطلوبات ،ويوضح بعض املفاهيم املهمة.
ليس للصندوق تأث?> جوهري ع8ى قوائمه املالية مما ورد أعالﻩ.
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)بالريال السعودي(
ب .معاي^ 0والتفس^0ات والتعديالت الجديدة غ^ 0السارية ح Yاآلن:
هناك عدد من املعاي?> ،والتفس?>ات ،والتعديالت ع8ى املعاي?> والتفس?>ات ال\[ أصدرها مجلس املعاي?> الدولية للمحاسبة وال\[ تعت^> سارية املفعول <ي
الف·>ات املحاسبية املستقبلية ال\[ قرر الصندوق عدم اعتمادها <ي وقت مبكر .وأهمها كما ي8ي:
تاريخ السريان
العنوان
املعيار
 ١يناير ٢٠٢١م
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي  ،٩واملعيار تصحيح قياس سعر الفائدة – املرحلة الثانية
الدو'ي للمحاسبة  ،٣٩واملعيار الدو'ي
للتقرير املا'ي ٤،١٦،٧
 ١يناير ٢٠٢٢م
تجميع األعمال -تعديالت تحديث املرجع إ'ى اإلطار املفاهيم[
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ٣
املخصصات واالل·¶امات املحتملة واملوجودات املحتملة  -التعديالت املتعلقة بالتكاليف  ١يناير ٢٠٢٢م
املعيار الدو'ي للمحاسبة ٣٧
املتضمنة عند تقييم ما إذا كان العقد ملزم
 ١يناير ٢٠٢٢م
املمتلكات واآلالت واملعدات  -تعديالت تمنع الشركة من خصم مبالغ من تكلفة
املعيار الدو'ي للمحاسبة ١٦
املمتلكات واآلالت واملعدات املستلمة من بيع املواد املنتجة أثناء إعداد الشركة األصل
لالستخدام املقصود منه
 ١يناير ٢٠٢٢م
التحسينات السنوية ع8ى املعاي?> الدولية للتقرير املا'ي ٢٠١٨م٢٠٢٠-م
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ١
عقود التأم?ن – التعديالت بشأن تأجيل تاريخ انfgاء التعديل.
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ٤
 ١يناير ٢٠٢٣م
 ١يناير ٢٠٢٣م
عرض القوائم املالية  -التعديالت بشأن تصنيف املطلوبات.
املعيار الدو'ي للمحاسبة ١
 ١يناير ٢٠٢٣م
التعديالت بشأن التداخل ب?ن املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي  ٤واملعيار الدو'ي للتقرير
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ٩
املا'ي٩
 ١يناير ٢٠٢٣م
عقود التأم?ن  -تعديالت ملعالجة املخاوف والتحديات املتعلقة بالتنفيذ املحددة بعد
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي١٧
املعيار الدو'ي للتقرير املا'ي ١٧
 .٦السياسات املحاسبية املهمة
اعتمد الصندوق السياسات املحاسبية املبينة أدناﻩ وتم تطبيقها ع8ى نحو مستمر <ي جميع السنوات:
أ -النقد وما -ي حكمه
يتكـون النقـد ومـا<ي حكمـة مـن النقـد <ـي الصـندوق ،والنقـد لـدى البنــوك ،أو لـدى أمـ?ن الحفـظ ،وغ?>هـا مـن االسـتثمارات قصـ?>ة األجـل عاليـة السـيولة وال\ــ[
تستحق 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 وإثباf³ا كتكاليف <ي الف·>ة ال\[ يتم تكبدها فfا.
ج -املخصصات
يــتم إثبــات املخصصــات إذا كــان هنــاك ال·ـ¶ام حــا'ي )قــانوني أو اســتدال'ي( نتيجــة لحــدث ســابق ،ومــن املحتمــل أن يــؤدي إ'ــى تــدفق مــوارد للخــارج لتســوية هــذا
االل·¶ام .ويمكن عمل تقدير موثوق بمبلغ هذا االل·¶ام.
د -الزكاة و ضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل ي ال·¶ام ع8ى حام8ي الوحدات ولم يتم تضميfا <ي هذﻩ القوائم املالية.
هـ -صا-ي قيمة املوجودات
ق
يتم احتساب صا<ي قيمة املوجودات للوحدة واإلفصاح عfا <ي قائمة املركز املـا'ي عـن طريـق قسـمة صـا<ي موجـودات الصـندو ع8ـى عـدد الوحـدات املصـدرة
<ي ¡fاية الف·>ة.
و -األدوات املالية
ً
يـتم إثبـات األدوات املاليــة عنـدما يصــبح الصـندوق طرفــا <ـي األحكــام التعاقديـة لــألداة .األداة املاليـة ــي أي عقـد ينــتج عنـه زيــادة أصـل مــا'ي ملنشـأة ومطلوبــات
مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 -١املوجودات املالية
يحــدد الصــندوق تصــنيف موجوداتــه املاليــة عنــد اإلثبــات املبــدئي ¯fــا .ويعتمــد التصــنيف ع8ــى نمــوذج أعمــال الصــندوق إلدارة املوجــودات املاليــة والشــروط
التعاقدية للتدفقات النقدية.
١٢
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 ( ١٫١التصنيف
يتم تصنيف املوجودات املالية <ي فئات القياس التالية:
أ  -تلك ال\[ تقاس الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو من خالل الربح أوالخسارة( ،و
ب  -تلك املقاسة بالتكلفة املطفأة.
ق
بالنســبة للموجــودات املقيمــة بالقيمــة العادلــة ،يــتم تســجيل املكاســب والخســائر <ــي قائمــة الــدخل الشــامل .وبالنســبة لالســتثمارات <ــي أدوات حقــو امللكيــة،
ســيعتمد ذل ــك ع 8ــى م ــا إذا كــان إدارة الص ــندوق ق ــد أج ــرت < ــي وقــت اإلثبــات األو' ــي للمحاســبة ع ــن اســتثمارات األســهم بالقيمــة العادلــة م ــن خ ــالل ال ــدخل
الشامل اآلخر.
 (١٬٢القياس
عنــد اإلثبــات األو'ــي ،يقــيس الصــندوق األصــل املــا'ي بالقيمــة العادلــة ،باإلضــافة إ'ــى أنــه <ــي حــال أن األصــل املــا'ي غ?ــ> مــدرج بالقيمــة العادلــة يــتم قياســه مــن
ً
خــالل الـربح أو الخســارة وتكــاليف املعاملــة املتعلقـة باقتنــاء األصــل املــا'ي مباشــرة .ويــتم إدراج تكــاليف املعــامالت املتصــلة بــاملوجودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة <ي قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
أدوات الدين
يعتمــد القيــاس الالحــق ألدوات الــدين ع8ــى نمــوذج العمــل الخــاص بالصــندوق إلدارة املوجــودات وخصــائص التــدفقات النقديــة لألصــل .ويصــنف الصــندوق
أدوات الدين بالتكلفة املطفأة ً
بناء ع8ى ما ي8ي:
أ  -املوجودات املحتفظ ¯fا ضمن نموذج عمل الصندوق ¯fدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
ب  -الشروط التعاقدية ال\[ تؤدي <ي تواريخ محددة للتدفقات نقدية ي مدفوعات رأس املال والعمولة ع8ى املبلغ الرئي [ªÔالقائم.
ً
يــتم احتســاب التكلفــة املطفــأة مــن خــالل األخــذ <ــي االعتبــار أي خصــم أو قســط عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكــاليف ال\ــ[ تشــكل جــزءا ال يتجـزأ مــن معــدل
الفائدة الفعلية .ـ
أدوات حقوق امللكية
ً
إذا ق ــام الص ــندوق باختي ــار ع ــرض أرب ــاح وخس ــائر القيم ــة العادل ــة الس ــتثمارات األس ــهم < ــي ال ــدخل الش ــامل اآلخ ــر ،ف ــال يمك ــن إع ــادة تص ــنيفها الحق ــا ألرب ــاح
وخس ــائر القيم ــة العادل ــة .ي ــتم تس ــجيل توزيع ــات أرب ــاح األس ــهم < ــي قائم ــة ال ــدخل الش ــامل ك ــإيرادات أخ ــرى عن ــدما ي ــتم تحدي ــد أحقي ــة الص ــندوق < ــي تلق ــي
امل ــدفوعات .التوج ــد متطلب ــات هب ــوط < ــي قيم ــة اس ــتثمارات حق ــوق امللكي ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــالل ال ـربح أو الخس ــارة .يج ــب إثب ــات التغ? ـ>ات < ــي القيم ــة
العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن مكاسب /خسائر اخرى <ي قائمة الدخل الشامل عندما ينطبق ذلك.
 (١٬٣إلغاء اإلثبات باملوجودات املالية
يقــوم الصــندوق بإلغــاء إثبــات املوجــودات املاليــة عنــد انقضــاء الحقــوق التعاقديــة للتــدفقات النقديــة مــن هــذﻩ املوجــودات ،أو عنــد تحويــل املوجــودات املاليــة
وكافة مخاطر ملكيfgا ومزاياها إ'ى طرف آخر .إذا لم يقم الصندوق بتحويـل بكافـة مخـاطر ومزايـا امللكيـة الجوهريـة أو االحتفـاظ ¯fـا واسـتمر <ـي السـيطرة ع8ـى
املوجــودات املحولــة ،يع·ــ>ف بحصــته املحــتفظ ¯fــا <ــي املوجــودات املاليــة واملســؤولية ذات الصــلة عــن املبــالغ ال\ــ[ يجــب عليــه دفعهــا .إذا احــتفظ الصــندوق
بكافة مخاطر ملكية املوجودات الجوهرية املحولة ومزاياها ،يستمر <ي إثبات املوجودت املالية كما يثبت التمويل املرهون للعائدات املستلمة.
 (١٬٤الهبوط -ي قيمة املوجودات املالية
يطبــق الصــندوق نمــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع للقيــاس وإثبــات خســارة الهبــوط <ــي قيمــة املوجــودات املاليــة والتعــرض ملخــاطر االئتمــان ال\ــ[ تعت^ــ> أدوات
دين وتقاس بالتكلفة املطفأة ،ع8ى سبيل املثال :القروض ،والودائع ،والذمم املدينة.
الخسـائر االئتمانيــة املتوقعــة ــي االحتمــال املـرجح للخســائر االئتمانيــة )القيمــة الحاليــة لجميـع أوجــه العجــز النقــدي( ع8ــى العمـر املتوقــع لألصــل املــا'ي .والعجــز
ً
النقــدي هــو الفــرق بــ?ن التــدفقات النقديــة املســتحقة وفقــا للعقــد والتــدفقات النقديــة ال\ــ[ يتوقــع الصــندوق تلقfــا .تتنــاول الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة مبلــغ
ً
وتوقيت الدفعات ،وبالتا'ي تنشأ خسارة االئتمان ح\© إذا كان الصندوق يتوقع استالم الدفعة بالكامل الحقا عند موعد استحقاقها.
١٣
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وتتطلب طريقة الخسارة االئتمانية املتوقعة تقييم مخاطر االئتمان ،والتع×> عن السداد ،وتوقيت التحصيل منذ اإلثبات األو'ـي .ويتطلـب اإلثبـات بمخصـص
الخسائر االئتمانية املتوقعة <ي قائمة الدخل الشامل ح\© بالنسبة للمستحقات ال\[ نشأت حديثا أو املستحوذة.
يــتم قيــاس هبــوط قيمــة املوجــودات املاليــة إمــا كخســائر ائتمانيــة متوقعــة ملــدة  ١٢شــهر أو كخســائر ائتمانيــة متوقعــة لألبــد ،بنـ ًـاء ع8ــى مــا إذا كــان هنــاك زيــادة
ذات أهمية <ي مخاطر االئتمان بعد اإلثبات األو'ي" .خسـائر االئتمـان املتوقعـة خـالل  ١٢شـهر" تمثـل خسـائر االئتمـان الناتجـة عـن أحـداث التع×ـ> عـن السـداد
ال\ــ[ تكــون ممكنــة <ــي غضــون  ١٢شــهر مــن تــاريخ التقريــر .و"خســائر االئتمــان املتوقعــة ع8ــى مــدى العمــر" ــي الخســائر الناتجــة عــن جميــع أحــداث التع×ــ> عــن
السداد املحتملة ع8ى مدى العمر االف·>ا [ªØلألصل املا'ي.
يســتخدم الصــندوق الطريقــة العمليــة <ــي املعيــار الــدو'ي للمحاســبة  ٩لقيــاس خســارة االئتمــان املتوقعــة للمــدين?ن وذلــك باســتخدام مصــفوفة تقــدير أعمــار
امل ــدين?ن .يس ــتخدم الص ــندوق خ^>ت ــه الس ــابقة؛ لتحدي ــد نس ــبة الخس ــارة املتوقع ــة بن ـ ًـاء ع 8ــى نس ــبة الخس ــارة الفعلي ــة للس ــنة الس ــابقة ،ي ــتم تع ــديل البيان ــات
التاريخية باملعدل الحا'ي لتعكس الظروف الحالية .وتختلف معدالت الخسارة بناء ع8ى أعمار املبالغ املستحقة وي أع8ى عموما ممن أعمارهم أع8ى.
 -٢املطلوبات املالية
يصنف الصندوق مطلوباته املالية عند اإلثبات األو'ي ¯fا.
 (٢٬١التصنيف
يتم تصنيف املطلوبات املالية إلحدى التصنيفات التالية:
أ  -تلك ال\[ يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة ،و
ب  -تلك املقيمة بالتكلفة املطفأة.
 (٢٬٢القياس
ً
يــتم تســجيل كافــة املطلوبــات املاليــة مبــدئيا بالقيمــة العادلــة .يــتم حســاب املطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مثــل القــروض ورســوم التمويــل بالقيمــة العادلــة
ال\[ يتم تحديدها بناء ع8ى طريقة معدل الفائدة الفع8ي بعد خصم تكاليف املعاملة املباشرة.
تقــوم طريقــة معــدل الفائــدة الفع8ــي بحســاب التكلفــة املطفــأة ألداة الــدين وتحميــل تكــاليف العمولــة ع8ــى مــدى ف·ــ>ة معــدل الفائــدة الفعليــة .معــدل الفائــدة
ً
الفع8ـي هـو املعـدل الـذي يقـوم بتخفـيض التـدفقات النقديـة املسـتقبلية املقـدرة ) بمـا <ـي ذلـك جميـع الرسـوم والنقـاط املدفوعـة واملسـتلمة وال\ـ[ تشـكل جـزءا
ال يتجـزأ مــن معــدل الفائــدة الفع8ــي ،وتكــاليف املعاملــة ،واألقســاط األخــرى أو الخصــومات( خــالل العمــر املتوقــع ألداة الــدين أو ف·ــ>ة أقــل ،عنــدما يكــون ذلــك
ً
مناسبا ،إ'ى صا<ي القيمة الدف·>ية عند اإلثبات املبدئي .تنطبق هذﻩ الطريقة بشكل عام ع8ى التمويل ،والدائن?ن ،وغ?>ها.
ً
تشــمل املطلوبــات املاليــة للصــندوق اإلداة والــدائن?ن اآلخ ـرين .يصــنف الصــندوق كافــة املطلوبــات املاليــة ال\ــ[ يــتم قياســها الحقــا بالتكلفــة املطفــأة ،باســتثناء
املطلوبات املالية ال\[ تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 (٢٬٣إلغاء اإلثبات باملطلوبات املالية
يــتم إلغــاء اإلثبــات باملطلوبــات املاليــة عنــد الوفــاء بــاالل·¶ام املحــدد <ــي العقــد أ انقضــاء أجلــه .عنــد اســتبدال ال·ـ¶ام مــا'ي حــا'ي بــال·¶ام آخــر مــن نفــس املقــرض
بشـروط مختلفــة ،أو تعـديل شــروط املطلوبـات الحاليــة بشـكل جــوهري ،يعامـل هــذا التبــادل أو التعـديل ع8ــى أنـه إلغــاء اإلثبـات بــاالل·¶ام األصـ8ي ويــتم اإلثبــات
باالتزام الجديد ،ويتم إثبات الفرق <ي القيمة الدف·>ية <ي الدخل الشامل.
 -٣مقاصة األدوات املالية
ً
تـتم مقاصـة املوجـودات املاليـة واملطلوبـات املاليــة ،ويعـرض صـا<ي املبلـغ <ـي قائمـة املركــز املـا'ي ،عنـدما يكـون هنـاك حـق ملــزم قانونيـا ملقابلـة املبـالغ املع·ـ>ف ¯fــا
ً
ـاف مـن أجـل بيـع املوجـودات وتسـوية املطلوبـات <ـي آن واحـد .يجـب أن ال يكـون اإللـزام القـانوني مشـروطا بأحـداث
أو تكون هناك نية للتسوية ع8ـى أسـاس ص ٍ
ً
مســتقبلية ويجــب أن يكــون قــابال للتنفيــذ <ــي ســياق العمــل االعتيــادي للصــندوق و<ــي حــال التع×ــ> عــن الســداد ،أو اإلعســار ،أو إفــالس الصــندوق أو الطــرف
املقابل.

١٤

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية املهمة)تتمة(
ز  -اإلثبات باإليرادات
األرباح والخسائر الناتجة عن التغ?>ات <ي القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم إثباf³ا <ي قائمة
الدخل الشامل .ويتم القياس األو'ي والالحق للقيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عfا <ي اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية.
األرباح والخسائر الناتجة عن بيع املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم إثباf³ا <ي قائمة الدخل الشامل <ي اليوم الذي
يتم فيه البيع.
ح – األحكام والتقديرات املحاسبية املهمة
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية ،قامت اإلدارة بعمل أحكام ،وتقديرات ،واف·>اضات تؤثر ع8ى تطبيق الصندوق للسياسات واملبالغ املدرجة للموجودات،
واملطلوبات ،واإليرادات ،واملصروفات .وقد تختلف النتيجة الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
يتم مراجعة هذﻩ األحكام والتقديرات ع8ى أساس مستمر .ويتم اإلثبات بمراجعة التقديرات املحاسبية <ي ف·>ة املراجعة .بعض هذﻩ التقديرات قد تؤدي
إ'ى هبوط املوجودات أو املطلوبات املالية وقد تم إيضاح ذلك <ي اإليضاحات املتعلقة باألدوات املالية.
 .٧النقد وما -ي حكمه
 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
٣٦٬٠١٣

النقد املحتفظ به لدى أم^ن الحفظ

 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
٢٦٠٬٦٤٨

 .٨االستثمارات
إيضاح
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األوراق املالية املدرجة

أ

الحركة -ي األوراق املالية املدرجة خالل السنة كما ي@ي:
الرصيد االفتتاÙي
مش·>يات خالل السنة
مبيعات خالل السنة
أرباح)/خسائر( محققة من بيع استثمارات
أرباح غ?> محققة من االستثمارات
الرصيد الختامي

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
٨٬٤٥٧٬٧٩٩

٧٬٠٠٥٬٠٢٧
٨٬٦٧٤٬٣٥١
)(٨٬١٥٨٬٣٩٦
١٥٥٬١١٠
٧٨١٬٧٠٧
٨٬٤٥٧٬٧٩٩

١٥

 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
٧٬٠٠٥٬٠٢٧

٤٬٢٧٤٬٧٤٦
٥٬٢٧١٬٤٧١
)(٣٬٦٧٠٬٩٤٩
٣٤٦٬٠٢٣
٧٨٣٬٧٣٦
٧٬٠٠٥٬٠٢٧

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
االستثمارات) تتمة(
ب( يتم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إ'ى القطاع الصناÛي كما هو محدد <ي سوق األسهم السعودية كما ي8ي:
القيمة السوقية

قطاع الصناعة

١٬٧٧٧٬٠٤٥
٢٢٧٬٢١٦
١٬٢٠١٬٨٨٥
٢٤٠٬٥٠٠
١٬٤٨٥٬٦٠٠
١٬٠٩٧٬٠٣٢
١٦١٬٣٣٠
١٬٨٨٤٬٥٦٣
٣٨٢٬٦٢٨
٨٬٤٥٧٬٧٩٩

البنوك
التأم?ن
معدات وخدمات الرعاية الصحية
ال^>مجيات والخدمات
خدمات االتصاالت
التغذية
الخدمات االسfgالكية
املواد
الطاقة

قطاع الصناعة

 %من القيمة السوقية

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
٢١٫٠١٪
٢٫٦٩٪
١٤٫٢١٪
٢٫٨٤٪
١٧٫٥٧٪
١٢٫٩٧٪
١٫٩١٪
٢٢٫٢٨٪
٤٫٥٢٪
١٠٠٪

 %من القيمة السوقية
القيمة السوقية
 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
١٨٫٩٤٪
١٬٣٢٦٬٩١٩
٦٫٣٣٪
٤٤٣٬٢٥٠
١٥٫٢٥٪
١٬٠٦٨٬٤٣١
٨٫٥٨٪
٦٠١٬٣٤٤
٦٫٢٨٪
٤٣٩٬٩٧١
١٠٫٤٠٪
٧٢٨٬٣٥٢
٣٫٠٢٪
٢١١٬٨٣٣
٣٫٩٧٪
٢٧٧٬٨٧٩
١٧٫٤٠٪
١٬٢١٩٬١٣٩
٩٫٨٢٪
٦٨٧٬٩٠٩
%١٠٠
٧٬٠٠٥٬٠٢٧

البنوك
التأم?ن
معدات وخدمات الرعاية الصحية
بيع التجزئة
النقل
التغذية
الخدمات االسfgالكية
املرافق العامة
املواد
الطاقة
 .٩االلامات واملطلوبات املحتملة
ال يوجد أي ال·¶امات أو مطلوبات محتملة ح\© تاريخ التقرير.
 .١٠أتعاب اإلدارة ومصروفات أخرى
ً
يتقا ©ªØمدير الصندوق األتعاب التالية وفقا ألحكام الصندوق وشروطه:

رسوم االش0اك
يقــوم مــدير الصــندوق بتحصــيل رســوم االشــ·>اك مــن كــل مســتثمر بمــا ال يتجــاوز نســبة  %٢مــن مبلــغ االشــ·>اك لتغطيــة التكــاليف اإلداريــة ،يــتم اقتطاعهــا مــن
إجما'ي املبلغ املحصل من إصدار الوحدات.

١٦

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
أتعاب اإلدارة ومصروفات أخرى)تتمة(
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة  %١٬٧٥من صا<ي قيمة موجودات الصندوق عن كل يوم تقييم وتدفع بصورة ربع سنوية.
مصاريف أخرى
ق
ى
ق
يقوم مدير الصندو بتحصيل رسوم لتغطية املصاريف األخر بنسبة  %٠٬٥من صا<ي قيمة موجودات الصندو عـن كـل يـوم تقيـيم .فيمـا عـدا املصـاريف
الزائدة يتحملها مدير الصندوق.
 .١١املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
يجري الصندوق< ،ي سياق أعماله العادية ،معامالت مع مختلف األطراف ذات العالقة .وتتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق حام8ي الوحدات،
ً
ومدير الصندوق ،والصناديق األخرى املدارة بواسطة مدير الصندوق .تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ألحكام الصندوق وشروطه .تتم كافة
املعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق علfا بموجب اتفاقية رسمية.
املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة كما ي8ي:
األطراف ذات العالقة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
)"مدير الصندوق"(

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

طبيعة املعاملة
أتعاب إدارة
مصروفات أخرى

٢٠١٩م

٢٠٢٠م
١٠٥٬٠٧٩

١٢٧٬١٠٢

٤٤٬٤٨٥

٤٤٬٤٨٦

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
طبيعة املعاملة
ذمم دائنة  -أتعاب إدارة ١٢٬٣٩٥

 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
١٠٬٥٥١

ذمم دائنة  -مصروفات
أخرى

٣٬٦٩٣

٥٬٩٣٢

 .١٢إدارة املخاطر املالية
يتعـرض الصـندوق إ'ـى مجموعـة متنوعـة مـن املخـاطر املاليـة ومfـا :مخـاطر االئتمـان ،ومخـاطر السـيولة ،ومخـاطر السـوق )بمـا <ـي ذلـك مخـاطر أسـعار العمولـة،
ومخـاطر العمـالت ،ومخـاطر األسـعار( .ويركـز برنـامج إدارة املخـاطر الشـامل للصـندوق ع8ـى القـدرة ع8ـى التنبـؤ بالسـوق املاليـة ويسـ¬ى إ'ـى تقليـل أثـر املخـاطر إ'ـى
أدنى حد ممكن من التأث?> السل [Þاملحتمل ع8ى األداء املا'ي للصندوق .وعمومـا ،فـإن املخـاطر الناشـئة عـن املوجـودات واملطلوبـات املاليـة للصـندوق محـدودة.
أدار الصندوق تعرضه للمخاطر املالية <ي السنوات السابقة دون أي تأث?> جوهري كما هو موضح أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
تتمثــل مخــاطر االئتمــان <ــي تع×ــ> أحــد األط ـراف <ــي أداة ماليـ ــة <ــي الوفـ ــاء بال·¶امـ ــه ممــا يــؤدي إ'ــى تكبـ ــد طــرف اخــر خســارة ماليــة ،يتعــرض الصــندوق ملخــاطر
االئتمــان ع8ــى أرصــدته لــدى البنــوك ،ويحــتفظ الصــندوق بأموالــه <ــى بنــك مح8ــي <ــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وبالتــا'ي يعتقــد مــدير الصــندوق أن الصــندوق
ليس لديه أي مخاطر ائتمان جوهرية.

١٧

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
إدارة املخاطر املالية)تتمة(
ترك^ مخاطر االئتمان
ت·>كــز مخ ــاطر االئتمــان عن ــد وجــود تغ? ـ>ات <ــي العوامــل االقتصــادية أو < ــي الصــناعة .وعن ــدما تــؤثر ع8ــى مجموعــات مــن األط ـراف املقابل ــة ال\ــ[ يك ــون تعرض ــها
ً
اإلجمــا'ي ع8ــى االئتمــان كب?ـ>ا بالنســبة إ'ــى تعــرض الصــندوق لالئتمــان .تتمثــل املخــاطر االئتمانيــة ال\ــ[ يتعــرض لهــا الصــندوق فيمــا يتعلــق بــاألدوات املاليــة يــتم
حفظه <ي بنك مح8ي ذو تقييم ائتماني عا'ي.
مخاطر السيولة
مخــاطر الســيولة ــي مخــاطر أن الصــندوق قــد يواجــه صــعوبة <ــي تــوف?> األمــوال الالزمــة لســداد ال·¶اماتــه املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة ،وال\ــ[ تتكــون مــن الرســوم
اإلداريـ ــة وغ?>هـ ــا مـ ــن النفقـ ــات املسـ ــتحقة .ويقـ ــوم مـ ــدير الصـ ــندوق بمراقبـ ــة متطلبـ ــات السـ ــيولة ع8ـ ــى أسـ ــاس منـ ــتظم ويقـ ــوم بـ ــاإلجراءات الالزمـ ــة ليضـ ــمن
توفراألمــوال الكافيــة ملواجهــة أي ال·¶امــات عنــد نشــوfßا بــدون املخــاطرة بســمعة الصــندوق أو تعريضــه لخســائر غ?ــ> متوقعــة .إ'ــى وقــت تــاريخ القــوائم املاليــة ال
يوجد تباين كب?> ب?ن املوجودات املالية واملطلوبات قد يعرض الصندوق إ'ى مخاطر سيولة.

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة
أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات أخرى مستحقة
كما -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م

القيمة الدف0ية
١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

عنـ ـ ـ ــد الطلـ ـ ـ ــب أو أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن  ١٢ – ٦ ٦شهر
أشهر
١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

أك  0من سنة
-

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة
أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات أخرى مستحقة
كما <ي  ٣١ديسم^> ٢٠١٩م

القيمة الدف·>ية
١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

 ١٢ – ٦شهر
-

أك×> من سنة
-

عند الطلب أو أقل من  ٦أشهر
١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق <ي مخاطر تقلب القيمة السوقية أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغ?>ات <ي أسعار السوق.
تشتمل مخاطر السوق ع8ى ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر سعر العمولة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار.

مخاطر سعر العمولة
مخاطر سعر العمولة تنشأ من احتمالية أن تؤثر التغ?>ات <ي أسعار العمولة ع8ى القيمـة أو التـدفقات النقديـة املسـتقبلية لـألدوات املاليـة .مبلـغ العمولـة ع8ـى
ً
وفقا التفاقية البيع املؤجلً .
وبناء ع8ى ذلك  ،ال يتعرض الصندوق ألي مخاطر أسعار عمولة .ـ
املوجودات املالية للصندوق هو مبلغ ثابت

مخاطر العملة
مخــاطر العملــة ــي مخــاطر أن قيمــة األداة املاليــة قــد تتغ?ــ> نتيجــة للتغ?ــ> <ــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ،األدوات املاليــة املســتخدمة مــن قبــل الصــندوق
مثل النقد <ي البنوك و ذمم مدينة تحت اتفاقية بيع مؤجلة والذمم الدائنة والعموالت املستحقة تحسب بالريال السعودي ً
وبناء ع8ـى ذلـك ،الصـندوق غ?ـ>
معرض ألي مخاطر عمالت أجنبية.

١٨

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
إدارة املخاطر املالية)تتمة(

مخاطر األسعار
مخــاطر األســعار ــي مخــاطر تقلــب القيمــة العادلــة للتــدفقات النقديــة املســتقبلية مــن أداة ماليــة نتيجــة للتغ?ـ>ات <ــي أســعار الســوق )بخــالف تلــك الناشــئة عــن
مخــاطر أســعار الفائــدة أو مخــاطر العمــالت( ســواء كانــت تلــك التغ?ـ>ات ناتجــة عــن األداة املاليــة أو مــن مصــدرها ،أو أي عوامــل تــؤثر ع8ــى جميــع األدوات املاليــة
املماثلة املتداولة <ي السوق .بما أن قيمة األدوات املالية للصندوق ليست معرضة ألسعار السوق  ،فإن الصندوق ال يتعرض ملخاطر األسعار.
يــتم إدارة مخــاطر اإلســعار مــن قبــل مــدير االســتثمار وذلــك بتنويــع املحفظــة والحــد مــن ترك?ــ¶ االســتثمارات <ــي أدوات ماليــة محــددة كمــا هــو محــدد <ــي شــروط
الصندوق وأحكامه و<ي أنظمة وقوان?ن هيئة السوق املالية.
تلزم اإلجراءات الداخلية مدير االستثمار بمراقبة تعرض املحفظة ملخاطر األسعار بشكل يومي.
إذا لـم تتوافــق مخــاطر األســعار مـع سياســات الصــندوق االســتثمارية أو أنظمــة الصـناديق االســتثمارية فيجــب ع8ــى مــدير الصـندوق إعــادة التــوازن إ'ــى املحفظــة
خالل خمس أيام كحد أق ©ªàمن تاريخ ذلك.
املوجودات واملطلوبات املالية حسب الفئة
تتعلق املبالغ املدرجة <ي قائمة املركز املا'ي بالفئات التالية من املوجودات واملطلوبات املالية:
إيضاحات
املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٨
االستثمارات
بالتكلفة املطفأة:
٧
النقد وما<ي حكمه
توزيعات األرباح املستحقة
إجما'ي املوجودات املالية
املطلوبات املالية
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
ذمم دائنة  -أتعاب إدارة
ذمم دائنة  -مصروفات أخرى
إجما'ي املطلوبات املالية
 .١٣تحليل االستحقاق للموجودات واملطلوبات
كما -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م

 ١٠و ١١
 ١٠و ١١

خالل  ١٢شهر

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م

 ٣١ديسم٢٠١٩ 01م

٨٬٤٥٧٬٧٩٩

٧٬٠٠٥٬٠٢٧

٣٦٬٠١٣
١٣٬٦٧٩
٨٬٥٠٧٬٤٩١

٢٦٠٬٦٤٨
٧٬٢٦٥٬٦٧٥

١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

بعد  ١٢شهر

١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

إجما'ي

املوجودات
االستثمارات
النقد وما<ي حكمه
توزيعات األرباح املستحقة
إجما'ي املوجودات

٨٬٤٥٧٬٧٩٩
٣٦٬٠١٣
١٣٬٦٧٩
٨٬٥٠٧٬٤٩١

-

٨٬٤٥٧٬٧٩٩
٣٦٬٠١٣
١٣٬٦٧٩
٨٬٥٠٧٬٤٩١

املطلوبات
ذمم دائنة  -أتعاب إدارة
ذمم دائنة  -مصروفات أخرى
إجما'ي املطلوبات

١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

-

١٢٬٣٩٥
٥٬٩٣٢
١٨٬٣٢٧

١٩

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
تحليل االستحقاق للموجودات واملطلوبات)تتمة(
خالل  ١٢شهر

كما -ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 01م
املوجودات
االستثمارات
النقد وما<ي حكمه
إجما'ي املوجودات

٧٬٠٠٥٬٠٢٧
٢٦٠٬٦٤٨
٧٬٢٦٥٬٦٧٥

املطلوبات
ذمم دائنة  -أتعاب إدارة
ذمم دائنة  -مصروفات أخرى
إجما'ي املطلوبات

١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

بعد  ١٢شهر

-

-

اجما'ي

٧٬٠٠٥٬٠٢٧
٢٦٠٬٦٤٨
٧٬٢٦٥٬٦٧٥

١٠٬٥٥١
٣٬٦٩٣
١٤٬٢٤٤

 .١٤القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة ي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو سيتم دفعه لتحويل ال·¶ام <ي معاملة طبيعية ب?ن طرف?ن <ي السوق <ي تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة ع8ى اف·>اض أن املعاملة لبيع املوجودات أو تحويل املطلوبات تتم إما:
•<ي السوق الرئي [ªÔللموجودات أو املطلوبات ،أو
• <ي غياب السوق الرئي< ،[ªÔي السوق األك×> فائدة للموجودات أو املطلوبات.
ً
يجــب أن يكــون الســوق الرئيÔــ [ªأو الســوق األك×ــ> فائــدة متاحــا للصــندوق .يــتم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو املطلوبــات باســتخدام اإلف·>اضــات ال\ــ[
سيستخدمها املشاركون <ي السوق عند تسع?> املوجودات أو املطلوبات ،باف·>اض أن كل أطراف العملية التجا ية يعملون ً
وفقا ملصلحfgم اإلقتصادية.
ر
يستند تعريف القيمة العادلة ع8ـى اف·ـ>اض أن الصـندوق يتبـع مبـدأ االسـتمرارية ولـيس هنـاك نيـة أو حاجـة لتقلـيص حجـم عملياتـه بشـكل جـوهري أو القيـام
بمعامل ــة مجحف ــة تعت^ ــ> األداة املالي ــة ع 8ــى أ¡ fــا مدرج ــة < ــي س ــوق نش ــط إذا كان ــت األس ــعار متاح ــة بس ــهولة وبش ــكل مس ــتمر م ــن ت ــاجر أو سمس ــار أو مجموع ــة
صناعية أو خدمة تسع?> أو وكالة تنظيمية ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنظمة ع8ى أساس تجاري.
يــتم تصــنيف جميــع املوجــودات واملطلوبــات ال\ــ[ يــتم قياســها بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح عfــا <ــي القــوائم املاليــة ضــمن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،
كما هو موضح أدناﻩً ،
بناء ع8ى أدنى مستوى من املدخالت مهم بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل ،وذلك بمستوياf³ا املختلفة ع8ى النحو التا'ي:
• املستوى األول-أسعار السوق املعلنة )غ?> املعدلة( <ي سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
ً
• املستوى الثاني -طرق التقييم ال\[ يكون أدنى مستوى ملدخالf³ا املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للرصد بصورة مباشرة أو غ?> مباشرة.
• املستوى الثالث -طرق التقييم ال\[ تكون أدنى مدخالf³ا املهمة لقياس القيمة العادلة غ?> قابل للرصد بصورة مباشرة أو غ?> مباشرة.
ً
حالي ــا ،االسـ ــتثمار < ــي أس ــهم حقـ ــوق امللكي ــة املدرجـ ــة هـ ــو االسـ ــتثمار الوحيـ ــد الـ ــذي ي ــتم بالقيمـ ــة العادلـ ــة وينـ ــدرج < ــي املس ــتوى األول .الق ــيم الدف·>ي ــة لكافـ ــة
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة األخــرى ال\ــ[ تظهــر <ــي هــذﻩ القــوائم املاليــة تقــارب قيمfgــا 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 <ي هذﻩ القوائم املالية تمثل القيمة العادلة لألصول واملطلوبات املالية بنسبة كب?>ة جدا.
٢٠

صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية
مدار بواسطة شركة الشرق األوسط لالستثمار املا'ي
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املن+,ية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 01م
)بالريال السعودي(
القيمة العادلة لألدوات املالية)تتمة(
التحول ب^ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يتم إدراج نتائج إعادة التصنيف ب?ن مستويات القيمة العادلة املذكورة أعالﻩ <ي ¡fاية ف·ـ>ة إعـداد التقـارير ال\ـ[ حـدثت خاللهـا تلـك التغي?ـ>ات .ومـع ذلـك ،لـم
تكن هناك عمليات إعادة تصنيف ب?ن مستويات القيمة العادلة خالل الف·>ة الحالية أو أي من السنوات السابقة.
 .١٥اليوم األخ^ 0للتقييم
تاريخ اليوم األخ?> للتقييم هو  ٣١ديسم^> ٢٠٢٠م .
 .١٦األحداث الالحقة
التوجد أحداث الحقة مهمة باستثناء ماذكر أعالﻩ <ي االيضاح رقم  ١للسنة املنfgية <ي  ٣١ديسم^> ٢٠٢٠م وال\[ لها أثر جوهري ع8ى قائمة املركز املا'ي
للصندوق كما هو مذكور <ي هذﻩ القوائم املالية.
 .١٧اعتماد القوائم املالية
اعتمدت إدارة الصندوق هذﻩ القوائم املالية <ي  ٢٥شعبان ١٤٤٢هـ املوافق  ٧أبريل ٢٠٢١م.

٢١

