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A Top Ten Holdings B Fee Details 

i i

ii ii

iii iii

iv

v Amount % 

vi C Nil 0.00%
vii D 27,262         0.3%

viii E 4,861,841    100%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

F Standard Measure of Risk G Fund & Index Performance(Nov 29, 2018)
i  YTD Benchmark Alpha

ii 10.82% 7.21% 3.61%

* Stock holdings as at Oct 01, 2018.
The other information are based on Nov 29, 2018 as of last valuation of the Fund.

A Investment fund information

i

ii

iii

iv

v

B   Fund Performance Table

C   Fund Fees and Expenses

Other Expense
Total Expense Ratio

144,593
144,593

3%

4,861,841
97.24

105.35
87.22

50,000
10.82%
2.91%
0.00%

2018

Number of Units 109,633

3%
0.00%

143,006

3%
0.00%

12,547,463

Fund Annual Financial Report as of 31 Dec 2018 is available on MEFIC's website and available on request 
to investors at free of charge

87.74
90.54
82.95

143,006

NAV

NAV Low

Return

Unit Price

74.97

12,256,652
85.71
86.02
65.38

14.68%

Standard Deviation -
Benchmark 19.00%

Name of the Fund

2016 2017

Fund Manager Investment in the Fund

Yanbu National Petrochemical Company 3.45%

Statement of Fund Report

The Fund aims to provide long-term capital growth by investing in shares of saudi companies listed on the saudi 
stock market and which are compliant with Shariah investment guidelines of the Fund manager’s Shariah 
Committee.

Investment Objective

Policy & Procedure

Distribution of Income & Gain Policy

2018

Annex 5

NAV High
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Article 71(H)

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

2.91%

Al RAJHI BANK

Total Expenses Ratio 

Bank AlJazira

Mouwasat Medical Services 7.84%

15.00% Management Fees  with VAT 1.46%

8.82% Other Fees with VAT 1.46%

Alinma Bank 4.59% Dealing Expenses in the Fund

Saudi basic Industries Corp 6.53%

Herfy Foods 3.27%

Saudi Arabia Fertilizers Co 5.74%

Jarir Marketing Co 4.92%

Leejam Sports Co 4.15%

Profit Distribution 

MEFIC Local Equity FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 

No Distribution of Dividend 

1 Year
10.82%

3 Year
27.11%

5 Year
NA

Inception
-2.76%

2015
8,386,507

76.50
101.57

Standard Deviation – Fund

3% 3%

0.00%

Annual Return -23.50% 12.04% 2.37%

2017
188,175
188,175

3%

3%

Management Fee 96,850 134,383
96,850 134,383

2015 2016

Income distribution
Expense Ratio
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D   Fund Manager Information

Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance

Material Changes

E   Custodian Information
Name & Address

Custodian Responsibilites

Custodian Opnion

F   Auditor Information
Name & Address

Auditor Opinion

mefic.com.sa

All necessary measures regarding custody and safe keeping of assets for unit holders.
According to the agreement with the custodian, they are not required to provide a statement of opinion on the following:

• issued, transferred and redeemed the units in accordance with the provisions of
the Investment Funds Regulations and the fund's Terms and Conditions;

• valued and calculated the price of units in accordance with the provisions of
the Investment Funds Regulations , the fund's Terms and Conditions and the

information memorandum;
• breached any of the investment restrictions, limitations and borrowing powers

applicable to the Investment fund Regulations.

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

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

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

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund 
as at 31 December 2018, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and other standards and versions endorsed 

by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”).

MEFIC Capital, 7758 King Fahed Road Olaya Riyadh 12333

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

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

MEFIC Local Equity Fund yielded a YTD return of 10.82% as compared to benchmark Index of 7.21%, Alpha of +3.61%.

None

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.



٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

  �سهم�ا�حليةلميفك�صندوق�

  مدار�بواسطة  

  شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي

  م٢٠١٨ديسم,+��٣١ )ي�للسنة�ا�اليةالقوائم�ا�الية�

 ا�ستقل?نمع�تقرير�فحص�مراج7ي�الحسابات�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������������������������	
���	
���	
���	
�	��������א�	�������א�	�������א�	�������א �� �� �� �
��א����������
�א����א���������א� !�"��#���א$ �

� �� �� �� �
��	���*�א$)!&�(���)���א$�!�	��'�א�&�א%��א$��2�٣١��5&�0��1/.�
�א-,#�א+)�16٢٠١٨)�:� �

 

١ 

 

� �
  الفهرس

  صفحـة

  ٥- ��������٢  ا#ستقل نتقرير�فحص�مراج�ي�الحسابات� -

  ���������٦  قائمة�ا#ركز�ا#ا'ي� -

  ���������٧  �الشامل�قائمة�الدخل -

  ��������٨  توجودات�العائدة�لحام8ى�الوحداا#قائمة�التغ 4ات�2ي�صا2ي� -

  ��������٩  قائمة�التدفقات�النقدية� -

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  











  صندوق�ميفك�ل�سهم�ا�حلية

  مدار�بواسطة�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي

  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�

  م٢٠١٨ديسم٣١��4Yكما�2ي�

  )الريال�السعودي�(ب

 ) يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً  ١٥-١تعتبر ا�يضاحات المرفقة من 
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 إيضاح

ديسم,+�٣١  

  ٢٠١٨ م

�ديسم,+�٣١

م٢٠١٧  

  ١ يناير 

م٢٠١٧  

   وجوداتا�
     

  
     

 ٦  هالنقد�وما2ي�حكم
-� �� �� �� � 

٠٦٦}٤٦١� �
 

٥٥٠}٢٢٥}١� �
 z٧  ستثماراتا 

-� �� �� �� � 
٩١٨}١٤٩}١٢� �

 
٣٠٠}٠٨١}١١� �

 Kرباحتوزيعات�ا   
-� �� �� �� � 

� J� �
 

٠٠٠}٦� �
  ا�وجودات���إجما�ي

-� �� �� �� � 
٩٨٤}٦١٠}١٢� �

 
٨٥٠}٣١٢}١٢� �

  
     

   ا�طلوبات�
     

   
     

١٠و٩ أتعاب�اaدارة�ا#ستحقة  � J� J� J� J� �� �� �� �
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�  صا)ي�ا�وجودات�العائدة�لحامCي�الوحدات� J� J� J� J� �� �� �� �
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�   وحدات�مصدرة�(بالعدد) J� J� J� J� �� �� �� �
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  ميفك�ل�سهم�ا�حليةصندوق�

  مدار�بواسطة�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي

  قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠١٨ديسم٣١��4Yكما�2ي�

  )بالريال�السعودي�(

 ) يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً  ١٥-١تعتبر ا�يضاحات المرفقة من 
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م�٢٠١٨ديسم,+�٣١ إيضاح ا�يرادات   م�٢٠١٧ديسم,+�٣١  

     

أرباح�/�(خسائر)�محققة�من�بيع�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�

 أو�الخسارة
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F٩٣٥}٣٥٠E 

   بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�أو�الخسارةأرباح�غ �4محققة�من�استثمارات�

-  ٩٥١}٦٤٤� �
 ٩٧٤}٤٠٣  ٦٢٠}٦٢٠٣٨٧}٦٢٠٣٨٧}٦٢٠٣٨٧}٣٨٧   رباحتوزيعات�اK �من�دخلال

�٤٨٤٨٤٨٤٨   إيرادات�أخرى�� �� �� �� � ٢٤� �
�٠١٤}٦٩٨  ٥٨٠}٢٣٦}٥٨٠٢}٢٣٦}٥٨٠٢}٢٣٦}٥٨٠٢}٢٣٦}٢   جما�ي��الربح��إ �

   ا�صروفات�
   

 ١٧٥E}٧٠٨EEEE  F١٨٨}٧٠٨١٣٧}٧٠٨١٣٧}٧٠٨١٣٧}FFFF١٣٧ ٩�١٠ أتعاب�إدارة
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  قائمة�الدخل�الشامل
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م٢٠١٨  م٢٠١٧  
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  � �� �� �� � � �
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    وحدةالالتغي?+ات�من�معام�ت�

  إصدار�الوحدات�متحصHت�من
 - 

 -  

 ٥٧٤EEEE}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}FFFF١٤  مدفوعات�مقابل�اس�4داد�الوحدات
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  بالوحدات  
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٠٠٦}١٤٣� �
�  خHل�السنةوحدات�مصدرة� J� J� J� J 

 
� J� �

�٠٠٦EEEE}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}FFFF١٤٣ خHل�السنة�وحدات�مس�4دة �� �� �� �
 

� J 

�  ديسم,+�٣١الوحدات�)ي� J� J� J� J 
 

٠٠٦}١٤٣ 
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  تدفقات�النقديةقائمة�ال

  م٢٠١٨ديسم٣١��4Yكما�2ي�

)بالريال�السعودي(  

 ) يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً  ١٥-١تعتبر ا�يضاحات المرفقة من 
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م�٢٠١٨ديسم,+�٣١    م�٢٠١٧ديسم,+�٣١  
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  التغ?+ات�)ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية
   

 ٩٣٤}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}٢٠  شراء�موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�والخسارة
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متحصHت�من�استبعاد�موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�
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 دخل�توزيعات�اzرباح
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 ٤٦٤EEEE}٤٦٤٤٧}٤٦٤٤٧}٤٦٤٤٧}FFFF٤٧  خرى أمصروفات�
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 صا)ي�النقد�ا�ستخدم�)ي�ا�نشطة�التشغيلية
   

  
   

 التمويليةنشطة�ا�التدفقات�النقدية�من�
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 الصندوق�وأنشطته� .١

�لHستثمار مفتوح�مؤسس�ومدار�بواسطة�اتفاق�ب ن�شركة�الشرق�اKوسط��إستثماري ("الصندوق")�هو�صندوق��لHسهم�ا#حلية�صندوق�ميفك�

  ا#ا'ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("حام8ي�الوحدات").

سوق�اKسهم� ة�رئيسية�2يالطويل�عن�طريق�اzستثمار�بصور هدف�الصندوق�هو�تحقيق�عائدات�من�خHل�تنمية�رأس�ا#ال�ع8ى�ا#دى�ا#توسط�إ'ى�

�
ً
�،وأيضا �اKولية �الطروحات �وصناديق ،� �العامة �ا#درجة �والصناديق ،� �ا#الالسعودي  �اسواق

ً
�وفقا �تمت �الصندوق �استثمارات �جميع �ان �حيث

  التابعة�#دير�الصندوق.�الشرعيةجنة�للال�رشادات�اzستثمار�الشرعية�الصادرة�عن�

لتعامل�مع�حام8ي�الوحدات،�يعت�4Yمدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�وبناء�ع8ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�مالية�عند�ا

  منفصلة�للصندوق.�

بخطاب�م)�تمت�ا#وافقة�من�هيئة�السوق�ا#الية�السعودي�لتأسيس�الصندوق�٢٠١٥مايو��٠٣هـ�(ا#وافق�١٤٣٦جب�ر ��١٥بدأ�الصندوق�نشاطه�2ي

  ).م�٢٠١٥ف4Yاير�١٠(ا#وافقه��١٤٣٦ربيع�الثاني���٢١بتاريخ��١٥/٢٠٠١/٥/٣رقم

�تم�إشعار�هيئة�السوق�ا#الية�ع�4Yرسالة�٢٠١٨نوفم٢٩��4Yتم�اس�4داد�آخر�وحدة�من�وحدات�الصندوق�2ي� ،�ولقد�قرر�مدير�الصندوق�إغHقه.

وذلك�بعد�مرور�ف�4ة�اaشعار�ا#طلوبة��٢٠١٨ديسم٣١��4Yمع��_اية�السنة�ا#الية�2ي��وبناء�ع8ى�ذلك�،�تم�إ�_اء�الصندوق �٢٠١٨ديسم٢��4Yمؤرخة�2ي�

  .�zتوجد�موجودات�أو�مطلوبات�كما�2ي�تاريخ�التقرير .تم�إعداد�هذه�البيانات�ا#الية�ع8ى�أساس�التصفية�.بموجب�zئحة�صناديق�اzستثمار

  

� �إيضاح �2ي �هو�موضح �مدير�الصندوق��١٠كما �يمتلك ،١٠٠� �2ي�٪ �القائمة �الوحدات �مدير��٢٠١٧يناير��١و��٢٠١٧ديسم٣١��4Yمن �لذلك�فإن ؛

  .الشركة�اKم�للصندوق الصندوق�هو�

 

 اللوائح�النظامية .٢

�(ا#وافق�١٤٣٧شعبان��١٦("الHئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا#الية�بموجب�قرارها�بتاريخ��اzستثمار يخضع�الصندوق�لHئحة�صناديق� �٢٣هـ

  م)�وال�UVتوضح�ا#تطلبات�ال�UVيتع ن�ع8ى�جميع�الصناديق�العاملة�2ي�ا#ملكة�العربية�السعودية�اتباعها.�٢٠١٦مايو�

  

 ا[ش_+اك/�اpس_+داد�(يوم�التعامل�ويوم�التقييم) .٣

  /�اzس�4داد�خHل�أيام�عمل�سوق�اKسهم�السعودية�(تداول).��اaش�4اكيتم�قبول�طلبات�

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

�عن�طريق� �وبيع�وحدات�الصندوق �الصندوق�Kغراض�شراء �(القيمة�العادلة�#وجودات�الصندوق�بعد�موجودات �قيمة�ا#وجودات �صا2ي قسمة

  خصم�مطلوبات�الصندوق�م�_ا)�ع8ى�إجما'ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�2ي�يوم�التقييم.

 أسس�ا[عداد .٤
  

  اpل_|امأسس��٤٫١

�
ً
ـــاي �4التقــــارير�ا#اليـــــة�الدوليـــــتــــم�إعـــــداد�هـــــذه�القــــوائم��ا#اليـــــة�وفقـــــا ا#عتمـــــدة�2ـــــي�ا#ملكـــــة�العربيــــة�الســـــعودية�والبيانـــــات�اKخـــــرى�ة�("ا#عـــــاي �4الدوليــــة")�#عــ

الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا#اليـــة�2ـــي��ووفقـــا�#تطلبـــات�zئحـــة�صـــناديق�اzســـتثمار("الهيئـــة")�الصـــادرة�عـــن�الهيئـــة�الســـعودية��للمحاســـب ن�القـــانوني ن�

القوائم�ا#الية.ا#ملكة�العربية�السعودية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ا#تعلقة�بإعداد�هذه�
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  ا�اليةلتقارير�اpنتقال�إ�ى�ا�عاي?+�الدولية�ل

�للمعـــاي �4الســـعودية�وا#بـــادئم،�أعـــد�الصـــندوق�بياناتـــه�ا#اليـــة�وفقـــا�٢٠١٧ديســـم٣١��4Yبالنســـبة�لجميـــع�الســـنوات�الســـابقة�وحVـــ£�الســـنه�ا#نf_يـــة�2ـــي�

 
ً
z2ــي�ا#ملكــة�العربيــة�الســعودية�"�ا#حاســبية�ا#قبولــة�قبــو�

ً
ديســم٣١��4Yا#حاســبة�الســعودية".�تعــد�هــذه�البيانــات�ا#اليــة�للف�ــ4ة�ا#نf_يــة�2ــي��عــاي 4 معامــا

�التقريـر"اعتمـاد�معـاي �4(��١ا#ـا'ي،�وبالتـا'ي�فإ�_ـا�تشـمل�بعـض�اaفصـاحات�اaضـافية�ا#طلوبـة�بموجـب�ا#عيـار��للتقريـر م�وفقا�للمعاي �4الدولية�٢٠١٨

ـــابقا�،�تفاصـــــيل�اzنتقـــــال�لتمكــــ ن�ا#ســـــتخ�)الدوليـــــة�Kول�مـــــره"ا#ــــا'ي� دم ن�مـــــن�فهــــم�تـــــأث �4اzنتقـــــال�إ'ــــى�ا#عـــــاي �4الدوليـــــة�ع8ــــى�ا#بـــــالغ�ا#فصـــــح�ع�_ــــا�ســ

  .١٣للمعاي �4الدولية�موجودة�2ي�اaيضاح�رقم�

 أسس�القياس�واف_+اض�اpستمرارية�٤٫٢

�#بـدأ�التكلفـة�ال
ً
�#بـدأ�التصـفية�ا#حاسـ§U.��القـوائم�ا#اليـة�للسـنوات�السـابقة�تـم�إعـدادها�وفقـا

ً
تاريخيـة،�باسـتثنناء�تم�إعداد�هذه�القـوائم�ا#اليـة�وفقـا

�#بــدأ�القيمــة�العادلــة.�هــذه�القــوائم�ا#اليــة�تــم�إعــدادها�وفقــا�Kســاس�اzســتحقاق�ا#حاzســتثمارات
ً
اســ§U،�باســتثناء�معلومــات�،�حيــث�يــتم�قياســها�وفقــا

  التدفقات�النقدية.

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣  �

تــــم�يـــتم�عـــرض�هـــذه�القــــوائم�ا#اليـــة�بالريـــال�الســـعودي�والــــذي�يعتYـــ�4عملـــة�النشـــاط�والعــــرض�الرئيســـية�للصـــندوق.�كافـــة�ا#علومــــات�ا#اليـــة�ا#عروضـــة��

  تقريÄ_ا�Kقرب�ريال�سعودي.

  السنة�ا�الية� ٤٫٤

 ديسم�4Yمن�كل�سنة�ميHدية.�٣١يناير�وتنت2�UÅي��١ا#الية�للصندوق�2ي�تبدأ�السنة�

 الهامة�السياسات�ا�حاسبية .٥

ه�2ـي�تم�اعتماد�السياسات�ا#حاسبية�ا#بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�وتـم��تطبيقهـا�ع8ـى�نحـو�مسـتمر�2ـي�جميـع�السـنوات�باسـتثناء�مـاتم�اzفصـاح�عنـ�

  هذه�القوائم�ا#الية:

 حكمه�النقد�وما�)ي  - أ

قصــ 4ة�اKجــل�عاليــة�الســيولة��اzســتثماراتالنقــد�2ــي�الصــندوق�والنقــد�لــدى�البنــوك�أو�لــدى�أمــ ن�الحفــظ�وغ 4هــا�مــن��مــنيتكــون�النقــد��ومــا2ي�حكمــة�

  وال�UVتستحق�خHل�ثHثة�أشهر�أو�أقل،�وتكون�متاحة�aدارة�الصندوق�دون�أي�قيود.

  رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى   -  ب

  ا#صاريف�اKخرى�واaع�4اف��_ا�كتكاليف�2ي�الف�4ة�ال�UVيتم�تكبدها�ف`_ا.�و يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�

  �ا�خصصات�- ج

لتسـوية�يتم�إثبات�ا#خصصات�إذا�ما�كان�هناك�ال�°ام�حا'ي�(قانوني�أو�استدz'ي)�نتيجـة�لحـدث�سـابق�مـن�ا#حتمـل�أن�يـؤدي�إ'ـى�تـدفق�مـوارد�للخـارج�

  بشكل�موثوق�به.��اzل�°امو�يمكن�تقدير�قيمة�هذا��اzل�°امهذا�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل�- د

  حام8ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�_ا�2ي�هذه�القوائم�ا#الية.كاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�°ام�ع8ى�الز 

  صا)ي�قيمة�ا�وجودات��- هـ

ع�_ـا�2ــي�قائمـة�ا#ركــز�ا#ـا'ي�عــن�طريــق�قسـمة�صــا2ي�موجـودات�الصــندوق�ع8ـى�عــدد�الوحــدات��واaفصــاحيـتم�احتســاب�صـا2ي�قيمــة�ا#وجـودات�للوحــدة�

  ا#صدرة�2ي��_اية�الف�4ة.

  ا�دوات�ا�الية�- و

�2ـــي�اKحكـــام�التعاقديـــة�لـــ�داة.�اKداة�ا#اليـــة��ـــي�أي�عقـــد�ينـــتج�عنـــه�زيـــادة�أصـــل�مـــ
ً
أة�ا'ي�#نشـــيـــتم�إثبـــات�اKدوات�ا#اليـــة�عنـــدما�يصـــبح�الصـــندوق�طرفـــا

  ومطلوبات�مالية�أو�أداة�حقوق�ملكية�#نشأة�أخرى.
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة�–�ا�دوات�ا�الية�(تتمة)

  ا�وجودات�ا�الية�- ١

ط�يحــدد�الصــندوق�تصــنيف�موجوداتــه�ا#اليــة�عنــد�اzع�ــ4اف��_ــا.��ويعتمــد�التصــنيف�ع8ــى�نمــوذج�أعمــال�الصــندوق�aدارة�ا#وجــودات�ا#اليــة�والشــرو 

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  �)�التصنيف�١٫١

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

  تلك�ال�UVيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�(إما�من�خHل�الدخل�الشامل�اÆخر،�أو�من�خHل�الربح�أوالخسارة)،�و��- أ�

 تلك�ال�UVتقاس�بالتكلفة�ا#طفأة.��- ب�

ة�الـدخل�الشـامل�اÆخـر.�بالنسبة�للموجودات�ال�UVيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة،�يتم�تسجيل�ا#كاسب�والخسائر�2ي�قائمـة�الـربح�أو�الخسـارة�أو�2ـي�قائمـ

ــــرت�انتخـــــاب�2ـــــي�وقـــــت�التســـــجيل�ا#بـــــدئي� ــــيعتمد�ذلـــــك�ع8ـــــى�مـــــا�إذا�كـــــان�إدارة�الصـــــندوق�قـــــد�أجـ ــــي�أدوات�حقـــــوق�ا#لكيـــــة،�سـ وبالنســـــبة�لHســـــتثمارات�2ـ

  بالحساب�عن�استثمارات�اKسهم�بالقيمة�العادلة��من�خHل�الدخل�الشامل�اÆخر.�

  )�القياس١٬٢

الصـــندوق�اKصـــل�ا#ـــا'ي�بالقيمـــة�العادلـــة،�باaضـــافة�إ'ـــى�أنـــه�2ـــي�حـــال�أن�اKصـــل�ا#ـــا'ي�غ ـــ�4مـــدرج��بالقيمـــة�العادلـــة�يـــتم�عنـــد�التســـجيل�ا#بـــدئي،�يقـــيس�

ـــا#وجودات .�ويـــــتم�إدراج�تكـــــاليف�ا#عـــــامHت�ا#تصـــــلة�بــ
ً
ـــه�مـــــن�خـــــHل�الـــــربح�أو�الخســـــارة�والتكـــــاليف�ا#تصـــــلة�باقتنـــــاء�اKصـــــل�ا#ـــــا'ي�مباشـــــرة ا#اليـــــة��قياســ

  ة�العادلة�من�خHل�الربح�أو�الخسارة�2ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.ا#درجة�بالقيم

  أدوات�الدين��

ــــل.�يصــــــنف� ــــدفقات�النقديــــــة�ل�صــ ــــوذج�العمــــــل�الخــــــاص�بالصــــــندوق�aدارة�ا#وجــــــودات�وخصــــــائص�التــ ــــد�القيــــــاس�الHحــــــق�Kدوات�الــــــدين�ع8ــــــى�نمــ يعتمــ

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا#طفأة�بناًء�ع8ى�ما�ي8ي:

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

  الشروط�التعاقدية�ال�UVتؤدي�2ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�رأس�ا#ال�والعمولة�ع8ى�ا#بلغ�الرئي�U©Éا#علق.�- ب�

 تبــار�أي�خصــم�أو�قســط�عنــد�اzســتحواذ�والرســوم�أو�التكــاليف�الVــ�Uتشــكل�جــزءيــتم�احتســاب�التكلفــة�ا#طفــأة�مــن�خــHل�اKخــذ�2ــي�اzع
ً
�zيتجــزأ�مــن��ا

  معدل�الفائدة�الفعلية.�ـ

  أدوات�حقوق�ا�لكية

 
ً
�Kربـاح�إذا�قام�الصـندوق�بإختيـار�عـرض�أربـاح�وخسـائر�القيمـة�العادلـة�zسـتثمارات�اKسـهم�2ـي�الـدخل�الشـامل�اÆخـر،�فـ�Hيمكـن�إعـادة�تصـنيفها�zحقـا

ق�2ـي�وخسائر�القيمة�العادلة.��يتم�تسـجيل�أربـاح�توزيعـات�اKسـهم�2ـي�قائمـة�الـدخل�الشـامل�اÆخـر�كـإيرادات�أخـرى�عنـدما�يـتم�تحديـد�أحقيـة�الصـندو 

  تلقي�ا#دفوعات.�

بــات�التغ ــ4ات�2ــي�القيمــة�zتوجــد�متطلبــات�هبــوط�zســتثمارات�حقــوق�ا#لكيــة�الVــ�Uيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلــة�مــن�خــHل�الــربح�أو�الخســارة.�يجــب�إث

اخـــرى�2ـــي�قائمـــة�الـــدخل�الشـــامل�عنـــدما�ينطبـــق��)خســـائر(العادلـــة�للموجـــودات�ا#اليـــة�بالقيمـــة�العادلـــة�مـــن�خـــHل�الـــربح�أو�الخســـارة�ضـــمن�مكاســـب/�

  ذلك.�

 اpع_+اف�با�وجودات�ا�الية�إلغاء)�١٬٣

التعاقديـــة�للتـــدفقات�النقديــــة�مـــن�هـــذه�ا#وجــــودات،�أو�عنـــد�تحويـــل�ا#وجــــودات�عنـــد�انقضــــاء�الحقـــوق�ا#وجــــودات�ا#اليـــة��يقـــوم�الصـــندوق�باســـتبعاد

تمر�2ــــي�ا#اليـــة�وكافــــة�مخــــاطر�ومزايــــا�ملكيf_ــــا�إ'ــــى�طـــرف�آخــــر.�إذا�لــــم�يقــــم�الصــــندوق�بتحويــــل�أو�اzحتفــــاظ�بكافـــة�مخــــاطر�ومزايــــا�ا#لكيــــة�الجوهريــــة�واســــ

ي�ا#وجــودات�ا#اليــة�وا#ســؤولية�ذات�الصــلة�عــن�ا#بــالغ�الVــ�Uيجــب�عليــه�دفعهــا.�إذا�الســيطرة�ع8ــى�ا#وجــودات�ا#حولــة،�يع�ــ4ف�بحصــته�ا#حــتفظ��_ــا�2ــ

رهـــون�احـــتفظ�الصـــندوق�بكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ملكيـــة�ا#وجـــودات�الجوهريـــة�ا#حولـــة،�يســـتمر�2ـــي�اzع�ـــ4اف�بـــا#وجودت�ا#اليـــة�كمـــا�يع�ـــ4ف�بالتمويـــل�ا#

 .للعائدات�ا#ستلمة
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  ا�دوات�ا�الية�(تتمة)�–السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  )�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية١٬٤

ا#وجـــودات�ا#اليـــة�والتعـــرض�#خـــاطر�اzئتمـــان�الVـــ�UتعتYـــ�4قيمـــة�يطبـــق�الصـــندوق�نمـــوذج��خســـارة�اzئتمـــان�ا#توقـــع�للقيـــاس�واzع�ـــ4اف�بخســـارة�هبـــوط�

  أدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا#طفأة،�ع8ى�سبيل�ا#ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا#دينة�التجارية�والذمم�ا#دينة�ب ن�الشركات.�

ميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع8ــى�العمــر�ا#توقــع�ل�صــل�ا#ــا'ي.�الخســائر�اzئتمانيــة�ا#توقعــة��ــي�اzحتمــال�ا#ــرجح�للخســائر�اzئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لج

�للعقــد�والتــدفقات�النقديــة�الVــ�Uيتوقــع�الصــندوق�تلق`_ــا.�تتنــاول�الخســائر�
ً
اzئتمانيــة�والعجــز�النقــدي�هــو�الفــرق�بــ ن�التــدفقات�النقديــة�ا#ســتحقة�وفقــا

�عند�موعد�استحقاقها.ا#توقعة�مبلغ�وتوقيت�الدفعات،�وبالتا'ي�تنشأ�خسارة�اzئتمان�حV£�إذ
ً
  ا�كان�الصندوق�يتوقع�استHم�الدفعة�بالكامل�zحقا

شـهر�أو�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعـة�ل�بـد،�بنـاًء�ع8ـى�مـا�إذا�كـان�هنــاك��١٢يـتم�قيـاس�هبـوط�قيمـة�ا#وجـودات�ا#اليـة�إمــا�كخسـائر�ائتمانيـة�متوقعـة�#ـدة�

  ئي.زيادة�ذات�أهمية�2ي�مخاطر�اzئتمان�بعد�اzع�4اف�ا#بد

شــهر�مــن�تــاريخ��١٢خســائر�اzئتمــان�الناتجــة�عــن�اKحــداث�اzف�4اضــية�الVــ�Uتكــون�ممكنــة�2ــي�غضــون��تمثــل شــهر"�١٢"خســائر�اzئتمــان�ا#توقعــة�خــHل�

4اÍــــ©�UاaبــــHغ.�"خســــائر�اzئتمــــان�ا#توقعــــة�ع8ــــى�مــــدى�العمــــر"�تلــــك�الخســــائر�الناتجــــة�عــــن�جميــــع�اKحــــداث�اzف�4اضــــية�ا#حتملــــة�ع8ــــى�مــــدى�العمــــر�اzف�

  ل�صل�ا#ا'ي.

لقيـــاس�خســـارة�اzئتمـــان�ا#توقعـــة�للمـــدين ن�وذلـــك�باســـتخدام�مصـــفوفة�تقـــدير���٩يســـتخدم�الصـــندوق�الطريقـــة�العمليـــة�2ـــي�ا#عيـــار�ا#حاســـ§�Uالـــدو'ي��

ة�الســابقة،�يــتم�تعـــديل�أعمــار�ا#ــدين ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ4Yتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا#توقعــة�بنــاًء�ع8ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســن

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

  ا�طلوبات�ا�الية- ٢

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

  )�التصنيف٢٬١

  Kحد�التصنيفات�التالية:يتم�تصنيف�ا#طلوبات�ا#الية�

  تلك�ال�UVيتم�قياسها�كمطلوبات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�أوالخسارة،�و��- أ�

  تلك�ال�UVتقاس�بالتكلفة�ا#طفأة.��- ب�

 )�القياس٢٬٢

�بالقيمــة�العادلــة.�يــتم�حســاب�ا#طلوبــات�ا#اليــة�بالتكلفــة�ا#ط
ً
فــأة�مثــل�القــروض�ورســوم�التمويــل�بالقيمــة�كافــة�ا#طلوبــات�ا#اليــة�يــتم�تســجيلها�مبــدئيا

  العادلة�ال�UVيتم�تحديدها�ع8ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع8ي�بعد�خصم�تكاليف�ا#عاملة�ا#باشرة.

معـــدل�تقــوم�طريقـــة�معــدل�الفائـــدة�الفع8ـــي�بحســاب�التكلفـــة�ا#طفـــأة�Kداة�الــدين�و�تحميـــل�تكــاليف��العمولـــة�ع8ـــى�مــدى�ف�ـــ4ة�معـــدل�الفائــدة�الفعليـــة.�

ة�الفائـــدة�الفع8ــــي�هــــو�ا#عـــدل�الــــذي�يقــــوم�بالضــــبط�بتخفـــيض�التــــدفقات�النقديــــة�ا#ســــتقبلية�ا#قـــدرة�(�بمــــا�2ــــي�ذلــــك�جميـــع�الرســــوم�والنقــــاط�ا#دفوعــــ

 وا#ستلمة�وال�UVتشكل�جز
ً
Kداة�الـدين��zيتجزأ�من�معدل�الفائدة�الفع8ي�وتكـاليف�ا#عاملـة�واKقسـاط�اKخـرى�أو�الخصـومات)�خـHل�العمـر�ا#توقـع��ءا

،�إ'ــى�صــا2ي�القيمــة�الدف�4يــة�عنــد�التســجيل�ا#بــدئي.�تنطبــق�هــذه�الطريقــة�بشــكل�عــام�ع8ــى�القــروض�والــد
ً
ائن ن�أو�ف�ــ4ة�أقــل،�عنــدما�يكــون�ذلــك�مناســبا

  التجاري ن�وغ 4ها.

عقــود�الضــمان�و ى�ا#كشــوف�مــن�البنــك،�تشــمل�ا#طلوبــات�ا#اليــة�للصــندوق�الــدائن ن�التجــاري ن�والــدائن ن�اÆخــرين�والقــروض�بمــا�2ــي�ذلــك�الســحب�ع8ــ

�بالتكلفـــة�ا#طفـــأة��باســـتثناء�ا#طلوبـــات�ا#اليـــة�الVـــ�Uها�يصـــنف�الصـــندوق�كافـــة�ا#طلوبـــات�ا#اليـــة�الVـــ�Uيـــتم�قياســـ�ا#ـــا'ي�واKدوات�ا#اليـــة�ا#شـــتقة.
ً
zحقـــا

  تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خHل�الربح�أو�الخسارة.�

 )�استبعاد�ا�طلوبات�ا�الية�٢٬٣

أو�إلغــاؤه�أو�انf_ــاء�عمـره�أو�عنــدما�يــتم�اســتبدال�ال�ــ°ام�مــا'ي�قــائم�بــال�°ام�آخــر�مــن�نفــس��اzل�ــ°امعنــدما�يــتم�اaعفــاء�مــن�ا#طلوبــات�ا#اليــة��تم�اســتبعاديـ

اســــتعباد�ا#قــــرض�بشــــروط�مختلفــــة،�أو�يــــتم�تعــــديل�شــــروط�ا#طلوبــــات�الحاليــــة�بشــــكل�جــــوهري،�يــــتم�التعامــــل�مــــع�هــــذا�التبــــادل�أو�التعــــديل�ع8ــــى�أنــــه�

  لHل�°ام�اKص8ي�ويتم�اzع�4اف�باzتزام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�2ي�ا#بالغ�ا#درجة�2ي�الربح�أو�الخسارة.
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١٤ 

 

  أهم�السياسات�ا�حاسبية�(تتمة)

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية���-٣

�#قابلــة��يـتم�اجـراء�مقاصـة�بـ ن�ا#وجـودات�ا#اليــة�وا#طلوبـات�ا#اليـة
ً
وا#بلـغ�الصـا2ي�يعــرض�2ـي�قائمـة�ا#ركـز�ا#ـا'ي،�عنـدما�يكــون�هنـاك�حـق�ملـزم�قانونيـا

�اaلــزاميجــب�أن��zيكــون�ا#بــالغ�ا#ع�ــ4ف��_ــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع8ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا#وجــودات�وتســوية�ا#طلوبــات�2ــي�آن�واحــد.�

 
ً
Hبأحـداث�مســتقبلية�ويجـب�أن�يكـون�قـاب�

ً
للصـندوق�و2ـي�حـال�التخلــف�عـن�السـداد�أو�اaعســار��اaعتيــاديللتنفيــذ�2ـي�سـياق�العمـل��القـانوني�مشـروطا

  �أو�إفHس�الصندوق�أو�الطرف�ا#قابل�.

 اpع_+اف�با[يرادات�- ز�

معدل�العمولة�الفع8ي،�و�ي�ا#بالغ�ا#عروضة�2ي�قائمة�الدخل�الشامل.�ستخدام�طريقة�ايتم�إثبات�الدخل�من�العموzت�ع8ى�ا#وجودات�ا#الية�ب

Vا#وجودات�ا#الية�ال� �الفع8ي�ع8ى�القيمة�اaجمالية�للموجودات�ا#الية�باستثناء �يتم�يتم�احتساب�الدخل�من�العموzت�بتطبيق�معدل�الفائدة U

�قيمf_ا �تخفيض �تم UVال� �ا#الية �للموجودات �بالنسبة �قيمf_ا. �الخسارة��تخفيض �حسم �بعد �الفع8ي �الفائدة �معدل �بتطبيق �قيمf_ا �احتساب يتم

  ا#سموح��_ا.

التدفق�عندما�يكون�هناك�هبوط�2ي�قيمة�ا#وجودات�ا#الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف�4ية�إ'ى�القيمة�القابلة�لHس�4داد،�وال�UVتمثل�

�من�معدل�الفائدة�ا
ً
  لفع8ي�ل�داة.النقدي�ا#ستقب8ي�ا#قدر�مخصوما

  ا�حكام�والتقديرات�ا�حاسبية�الهامة�–ح�

ا#تعلقة�بقياس�ا#وجودات�وا#طلوبات�واaيرادات�وا#صروفات.��واaف�4اضاتعند�إعداد�هذه�القوائم�ا#الية،�قامت�اaدارة�بعدد�من�التقديرات�

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

والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ 2�4ي�هذه�اKحكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع8ى�الف�4ة�ال�UVحدث�خHلها�يتم�مراجعة�هذه�اKحكام�

  هذا�التغ 4.

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

 وما)ي�حكمه�يةدالنق .٦

�إيضاح   �� �� �� �٣١٣١٣١٣١�����5�(16�5�(16�5�(16�5�(16٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨::::� �� �� �� � ٣١��5�(16٢٠١٧:� � ١���1��1٢٠١٧:� �

�  النقد�2ي�البنك �� �� �� �� J� J� J� J� �� �� �� � ٠٥٩}٥  ٧١٩}٣� �
� النقد�ا#حتفظ�به�مع�أم ن�الحفظ �� �� �� �� J� J� J� J� �� �� �� �� ٣٤٧}�٤٥٧� � ٤٩١}٢٢٠}١� �

  � �� �� �� �� J� J� J� J� �� �� �� �� ٠٦٦}�٤٦١� �� ٥٥٠}٢٢٥}�١� �
  

 اpستثمارات .٧
  م�٢٠١٧يناير��١    م٢٠١٧ديسم٣١��4Y    م٢٠١٨ديسم,+��٣١  إيضاح  

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

�  أ  درجةا�الية�ا�وراق�ا�  J� J� J� J� �� �� �� �� �� �� �� ٩١٨}١٤٩}�١٢� �� ٣٠٠}٠٨١}�١١� �
   حركة�اKوراق�ا#الية�ا#درجة�خHل�السنة�كما�ي8ي:�- أ�

Ð٩١٨}١٤٩}٩١٨١٢}١٤٩}٩١٨١٢}١٤٩}٩١٨١٢}١٤٩}١٢    يرصيد�إفتتا� �� �� �� � ٨٣٤}٢٤٩}٥  ٣٠٠}٠٨١}١١ 

�١٠٤}٢٠٨}١٠٤٦}٢٠٨}١٠٤٦}٢٠٨}١٠٤٦}٢٠٨}٦    مش�4يات�خHل�السنة �� �� �� �� �� �� �� ٠٦٥}٤٠٣}٢٣  ٤٠١}٣٣٣}�١٤ 

�٩٣٤EEEE}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}٩٣٤٢٠}٢٠٦}FFFF٢٠    مبيعات�خHل�السنة �� �� �� �� �� �� �� �F٧٩٩}٥٥٨}١٣E  F٥٦٨}٩٧٤}١٨E 

أرباح/(خسائر)�متحققة�من�استبعادات�

�٩١٢}٨٤٨}٩١٢١}٨٤٨}٩١٢١}٨٤٨}٩١٢١}٨٤٨}١    اzستثمارات �� �� �� �� �� �� �� �F٩٣٥}٣٥٠E  ٧٩٨}٢٠٨ 

�    اzستثماراتأرباح�غ �4متحققة�من� J� J� J� J� �� �� �� �� �� �� �� ١٧١}١٩٤}١  ٩٥١}�٦٤٤ 

  الرصيد�الختامي
 

� J� J� J� J� �� �� �� �� �� �� �� ٣٠٠}٠٨١}١١  ٩١٨}١٤٩}�١٢ 



��������������������������	
��	
��	
��	
�����	����������א���	�������א���	�������א���	�������א �� �� �� �
��א�����������א�����
�א�������א� !�"��#���א$ �

*�D�E1F*�D�E1F*�D�E1F*�D�E1F�����	���::::16٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨)�16�5)�16�5)�16�5)�٣٣٣٣١١١١�����5��'���'���'���'�				א$�!�א$�!�א$�!�א$�!���)���א$��	����)���א$��	����)���א$��	����)���א$��	�������G�Dא�&�א%��א$��	��G�Dא�&�א%��א$��	��G�Dא�&�א%��א$��	��G�Dא�&�א%��א$ �� �� �� �
EH6�,(א��G�1����FEH6�,(א��G�1����FEH6�,(א��G�1����FEH6�,(א��G�1����F� �� �� �� �

١٥ 

 

 ا�طلوبات�ا�حتملة .٨

  �zتوجد�مطلوبات�محتملة�حV£�تاريخ�صدور�التقرير.

  خرى أومصروفات��ا[دارةأتعاب�� .٩

Kمدير�الصندوق�ا�£©Íحكام�وشروط�الصندوق�:تيتقاK�
ً
  عاب�التالية�وفقا

  كتتابإرسوم�

ـــا��zيتجـــــاوز�نســـــبة��إكتتـــــابيقـــــوم�مـــــدير�الصـــــندوق�بتحصـــــيل�رســـــوم� كتتـــــاب�لتغطيـــــة�التكـــــاليف�اaداريـــــة،�يـــــتم�%�مـــــن�مبلـــــغ�ا١٬٥aمـــــن�كـــــل�مســـــتثمر�بمــ

  جما'ي�ا#بلغ�ا#حصل�من�إصدار�الوحدات.إاقتطاعها�من�

  دارةأتعاب�ا[ 

  .شهريةكل�يوم�تقييم�وتدفع�بصورة��%�من�صا2ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن١٬٥وق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة�يقوم�مدير�الصند

 مصاريف�أخرى 
�رسو  �اKخرى�بنسبة�يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل �ا#صاريف �وتدفع�١٬٥م�لتغطية �كل�يوم�تقييم �عن �الصندوق �موجودات %�من�صا2ي�قيمة

 .بصورة�شهرية

 ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة� .١٠

اKخرى�ا#دارة�بواسطة�مدير�الصندوق.�2ي�سياق�النشاط�الوحدات�ومدير�الصندوق�والصناديق�حام8ي�تتضمن�اKطراف�ذات�العHقة�للصندوق�

 Hحكام�وشروط�الصندوق.�تتم�كافة�ا#عامK�
ً
ت�مع�ا#عتاد�يتعامل�الصندوق�مع�أطراف�ذات�عHقة.�تتم�ا#عامHت�مع�اKطراف�ذات�العHقة�وفقا

  اKطراف�ذات�العHقة�بأسعار�متفق�عل`_ا�بموجب�إتفاقية�رسمية.

  تفاصيل�ا#عامHت�واKرصدة�مع�اKطراف�ذات�العHقة�خHل�الف�4ة�كما�ي8ي:�

  م٢٠١٧ديسم٣١��4Y   م٢٠١٨ديسم,+��٣١   طبيعة�ا�عاملة  ا�طراف�ذات�الع�قة�

  شركة�الشرق�اKوسط�لHستثمار�ا#ا'ي

  ("مدير�الصندوق")�

 ١٧٥}١٨٨  ٧٠٨}٧٠٨١٣٧}٧٠٨١٣٧}٧٠٨١٣٧}١٣٧   أتعاب�إدارة�

�٤٧٨}٤٧٨١٥١}٤٧٨١٥١}٤٧٨١٥١}١٥١    مصروفات�أخرى  �� �� �� � ١٧٥}١٨٨ 

تحت��آخر صندوق�ميفك�ا#رن�ل�سهم�ا#حلية�(صندوق�

  إدارة�مدير�الصندوق)

�٥٧٤}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}٥٧٤١٤}٤٦٧}١٤    بيع�وحدات �� �� �� � � J� J� J� J 

�    شراء��وحدات J� J� J� J� �� �� �� � ٠٠٠}٠٠٠١٠٠}٠٠٠١٠٠}٠٠٠١٠٠}١٠٠ 

�٩٧٤}٩٧٤١١٤}٩٧٤١١٤}٩٧٤١١٤}١١٤    بيع�وحدات �� �� �� � � J� J� J� J 

� �ميفك �صندوق �اKولية �للطروحات تحت��آخر (صندوق

  إدارة�مدير�الصندوق)

�٠٠٠}٠٠٠٤٧٠}٠٠٠٤٧٠}٠٠٠٤٧٠}٤٧٠    شراء��وحدات �� �� �� � � J� J� J� J 

�٢١٥}٢١٥٤٣٨}٢١٥٤٣٨}٢١٥٤٣٨}٤٣٨    بيع�وحدات �� �� �� � � J� J� J� J 

 

ديسم,+��٣١  طبيعة�الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة�

  م٢٠١٨

ديسم,+��٣١  

  م٢٠١٧

  م٢٠١٧يناير��١  

ا#ا'ي�("مدير��ل�ستثمار شركة�الشرق�اKوسط�

  الصندوق")

�  دارةا[ أتعاب� J� J� J� J� �� �� �� �� ٠٥٦}�١٦ � ٦٧٠}�١٥� �
�  خرى ا� صروفات�ا� J� J� J� J� �� �� �� �� ٤٦٤}�٤٧� �� ٥٢٨}�٤٠� �

صندوق�ميفك�ا#رن�ل�سهم�ا#حلية�(صندوق�
�  اتاpستثمار   تحت�إدارة�مدير�الصندوق)�آخر  J� J� J� J� �� �� �� �� ٠٠٠}�١٠٠� �� �� J� �
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١٦ 

 

 تتمة) (ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة

  يتضمن�حساب�مالكي�الوحدات�ع8ى�وحدات�يحتفظ��_ا�مدير�الصندوق،�فيما�ي8ي�تفاصيل�هذه�الوحدات:

  محتفظ���ا�بواسطة�مدير�الصندوق 

  الوحدات

  )عدد(

  القيمةصا)ي� 

  ريال�سعودي

  إجما�ي�الوحدات� 

�%  

  -   -    -   م٢٠١٨ديسم,+��٣١

٣١��4Y٠٠٦}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}١٤٣  م٢٠١٧ديسم� �� �� �� �� ٤٦٤}٥٤٧}�١٢� � ١٠٠٪� �
� ٠٠٦}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}٠٠٦١٤٣}١٤٣  م٢٠١٧يناير��١ ٦٥٢}٢٥٦}�١٢� �� �١٠٠٪� �
  

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية� .١١

اzئتمـــان�ومخـــاطر�الســـيولة�ومخـــاطر�الســـوق�(بمـــا�2ـــي�ذلـــك�مخـــاطر�أســـعار�مخـــاطر� :يتعـــرض�الصـــندوق�إ'ـــى�مجموعـــة�متنوعـــة�مـــن�ا#خـــاطر�ا#اليـــة�وم�_ـــا

ويركـز�برنـامج�إدارة�ا#خـاطر�الشـامل�للصــندوق�ع8ـى�القـدرة�ع8ـى�التنبـؤ�بالســوق�ا#اليـة�ويسـ�ى�إ'ـى�تقليــل� .العمولـة�ومخـاطر�العمـHت�ومخـاطر�اKســعار)

وعمومــا�،�فــإن�ا#خــاطر�الناشــئة�عــن�ا#وجــودات�وا#طلوبــات� .Kداء�ا#ــا'ي�للصــندوق أثــر�ا#خــاطر�إ'ــى�أدنــى�حــد�ممكــن�مــن�التــأث �4الســل§�Uا#حتمــل�ع8ــى�ا

  ا#الية�للصندوق�محدودة.�أدار�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا#الية�2ي�السنوات�السابقة�دون�أي�تأث �4جوهري�كما�هو�موضح�أدناه.

  مخاطر�اpئتمان

أداة�ماليـــــة�2ــي�الوفـــــاء�بال�°امـــــه�ممــا�يــؤدي�إ'ــى�تكبـــــد�طــرف�اخــر��خســارة�ماليــة،�يتعــرض�الصــندوق�إن�مخــاطر�اaئتمــان�تتمثــل�2ــي�تعÔــ�4أحــد�اKطــراف�2ــي�

ى�#خـــاطر�اzئتمـــان�ع8ـــى�أرصـــدته�لـــدى�البنـــوك،�دخـــل�العمـــوzت�ا#ســـتحقة�و�الـــذمم�ا#دينـــة�بموجـــب�اتفاقيـــة�بيـــع�مؤجلـــة.�يحـــتفظ�الصـــندوق�بأموالـــه�2ـــ

  دية،�وبالتا'ي�يعتقد�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�إئتمان�جوهرية.بنك�مح8ي�2ي�ا#ملكة�العربية�السعو 

  ترك?|�مخاطر�اpئتمان

ريــا�2ــي�ت�4كــز�مخــاطر�اzئتمــان�عنــد�وجــود�تغ ــ4ات�2ــي�العوامــل�اzقتصــادية�أو�2ــي�الصــناعة،�ممــا�يــؤثر�ع8ــى�قــدرة�طــرف�جــوهري�مــن�اKطــراف�ا#رتبطــة�تجا

ت�4كـــز�ا#خـــاطر� .يقصـــد�بـــذلك�اKطـــراف�الVـــ�Uيكـــون�تعاملهـــا�اzئتمـــاني�هاًمـــا�بالنســـبة�إ'ـــى�إجمـــا'ي�تعـــامHت�الصـــندوق�اzئتمانيـــة�الوفـــاء�بال�°اماتـــه�ا#اليـــة،

ــــي�بنـــــك�مح8ـــــي�2ـــــي�ا#ملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية.�تتمثـــــل�ا#خـــــاطر�اaتمانيـــــة� ــــيد�البنكـــــي�والـــــذي�يـــــتم�حفظـــــه�2ـ ــــي�اzئتمانيـــــة�للصـــــندوق�فيمـــــا�يتعلـــــق�بالرصـ 2ـ

  صيد�البنكي�الذي�يتم�حفظه�2ي�بنك�مح8ي�ذو�تقييم�إتماني�عا'ي.الصندوق�2ي�الر 

  مخاطر�السيولة

�UــVزمــة�لســداد�ال�°اماتــه�ا#تعلقـــة�با#طلوبــات�ا#اليــة،�والHمــوال�الKتتكــون�مـــن�مخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصـــندوق�قــد�يواجــه�صــعوبة�2ــي�تـــوف �4ا

مـــدير�الصـــندوق�بمراقبـــة�متطلبـــات�الســـيولة�ع8ـــى�أســـاس�منـــتظم�ويقـــوم�بـــاaجراءات�الHزمـــة���الرســـوم�اaداريـــة�وغ 4هـــا�مـــن�النفقـــات�ا#ســـتحقة.�ويقـــوم

يخ�ليضـــمن�توفراKمـــوال�الكافيـــة�#واجهـــة�أي�ال�°امـــات�عنـــد�نشـــوÕ_ا�بـــدون�ا#خــــاطرة�بســـمعة�الصـــندوق�أو�تعريضـــه�لخســـائر�غ ـــ�4متوقعـــة.�إ'ـــى�وقـــت�تــــار 

  وا#طلوبات�قد�يعرض�الصندوق�إ'ى�مخاطر�سيولة.التقرير��zيوجد�تباين�كب �4ب ن�ا#وجودات�ا#الية�

  مخاطر�السوق 

  .تتمثل�مخاطر�السوق�2ي�مخاطر�تقلب�القيمة�السوقية�أو�التدفقات�النقدية�ا#ستقبلية�ل�دوات�ا#الية�بسبب�التغ 4ات�2ي�أسعار�السوق 

 Hثة�أنواع�من�ا#خاطر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�العمHسعار.تشتمل�مخاطر�السوق�ع8ى�ثKت�ومخاطر�ا  

  مخاطر�سعر�العمولة:

ــ ة.�مبلــــغ�مخـــاطر�ســــعر�العمولــــة�تنشــــأ�مــــن�احتماليــــة�أن�تــــؤثر�التغ ــــ4ات�2ــــي�أســـعار�العمولــــة�ع8ــــى�القيمــــة�أو�التــــدفقات�النقديــــة�ا#ســــتقبلية�لــــ�دوات�ا#اليــ

�zتفاقيــــة�البيــــع�ا#ؤجــــل.�وبنــــاًء�ع8ــــى�ذلــــك�،��zيتعــــرض�الصــــندوق�Kي�مخــــاطر 
ً
أســــعار��العمولــــة�ع8ــــى�ا#وجــــودات�ا#اليــــة�للصــــندوق�هــــو�مبلــــغ�ثابــــت�وفقــــا

  عمولة.�
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  (تتمة)�إدارة�ا�خاطر�ا�الية

 مخاطر�العملة:

اKدوات�ا#اليــــة�ا#ســــتخدمة�مــــن�قبــــل��مخـــاطر�العملــــة��ــــي�مخــــاطر�أن�قيمـــة�اKداة�ا#اليــــة�قــــد�تتغ ــــ�4نتيجــــة�للتغ ـــ2�4ــــي�أســــعار�صــــرف�العمــــHت�اKجنبيـــة،�

ذمم�الدائنــة��والعمــوzت�ا#ســتحقة�تحســب�بالريــال�الســعودي�وبنــاًء�ع8ــى�الصــندوق�مثــل�النقــد�2ــي�البنــوك�و�ذمــم�مدينــة�تحــت�اتفاقيــة�بيــع�مؤجلــة�والــ

  عمHت�أجنبية.��ذلك،�الصندوق�غ �4معرض�Kي�مخاطر

  مخاطر�اKسعار:

ـــي�أســـــعار�الســـــوق�(بخـــــHف�تلـــــك �مخـــــاطر�اKســـــعار��ـــــي�مخـــــاطر�تقلـــــب�القيمـــــة�العادلـــــة�للتـــــدفقات�النقديـــــة�ا#ســـــتقبلية�مـــــن�أداة�ماليـــــة�نتيجـــــة�للتغ ـــــ4ات�2ــ

ى�اليــة�أو�مــن�مصــدرها�،�أو�أي�عوامــل�تــؤثر�ع8ــا#�اKداةالناشــئة�عــن�مخــاطر�أســعار�الفائــدة�أو�مخــاطر�العمــHت)�ســواء�كانــت�تلــك�التغ ــ4ات�ناتجــة�عــن�

 zســعار�الســوق�،�فــإن�الصــندوق�Kدوات�ا#اليــة�للصــندوق�ليســت�معرضــة�Kدوات�ا#اليــة�ا#ماثلــة�ا#تداولــة�2ــي�الســوق.�بمــا�أن�قيمــة�اKيتعــرض�جميــع�ا�

  #خاطر�اKسعار.

يـــة�محـــددة�كمـــا�هـــو��محـــدد�2ـــي�يـــتم�إدارة�مخـــاطر�اaســـعار�مـــن�قبـــل�مـــدير�اzســـتثمار�وذلـــك�بتنويـــع�ا#حفظـــة�والحـــد�مـــن�ترك ـــ°�اzســـتثمارات�2ـــي�أدوات�مال

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

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

فيجـــب�ع8ـــى�مـــدير�الصـــندوق�إعـــادة�التـــوازن�إ'ـــى��إذا�لـــم�تتوافـــق�مخـــاطر�اKســـعار�مـــع�سياســـات�الصـــندوق�اaســـتثمارية�أو�أنظمـــة�الصـــناديق�اaســـتثمارية

  ا#حفظة�خHل�خمس�أيام�كحد�أق×©£�من�تاريخ�ذلك.

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

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

  ٢٠١٧يناير��١    ٢٠١٧ديسم,+��٣١    ٢٠١٨ديسم,+��٣١  إيضاح  ا�وجودات�ا�الية

              :بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

� ٧ اzستثمارات J� J� J� J  ٩١٨}١٤٩}١٢ � ٣٠٠}٠٨١}�١١ 

�    :بالتكلفة�ا�طفأة �� �� �� � � �� �� �
�    توزيعات�نقدية�–دينة�ا#ذمم�ال J� J� J� J  ٠٦٦}٤٦١ � ٥٥٠}٢٢٥}�١ 

� ٦ هوما2ي�حكم�يةنقدال J� J� J� J  � J � ٠٠٠}�٦ 

�    ا�الية��ا�وجوداتإجما�ي� J� J� J� J � �� �� �� ٩٨٤}٦١٠}�١٢ � ٨٥٠}٣١٢}�١٢ 

              ا�طلوبات�ا�الية

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

�  ١٠و٩ ستحقة��ا#دارة�اa أتعاب� J� J� J� J  ٠٥٦}١٦ � ٦٧٠}�١٥ 

� ١٠و٩  ستحقةا#خرى�اK صروفات�ا# J� J� J� J  ٤٦٤}٤٧ � ٥٢٨}�٤٠ 

�    ا�اليةا�طلوبات��إجما�ي J� J� J� J  ٥٢٠}٦٣ � ١٩٨}�٥٦ 
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 لقيمة�العادلة�ل�دوات�ا�اليةا .١٢
z فصاح�عن�أي�قيمة�عادلة�2ي�هذه�البيانات�ا#اليةذلك�،�لمالية��مطلوباتأو��موجوداتدوق�أي�للصن يوجد�aيتم�ا�z. 

 اعتماد�ا�عاي?+�الدولية�[عداد�التقارير�ا�الية�للمرة�ا�و�ى .١٣
�للمعـــاي �4الدوليـــة�للتقريـــر�ا#ـــا'ي�Kول�مـــرة،�لكـــل�الف�ـــ4ات�الســـابقة�وحVـــ£�الســـنة�٢٠١٨ديســـم٣١��4Yتعـــد�التقـــارير�ا#اليـــة�للســـنة�ا#اليـــة�ا#نf_يـــة�2ـــي�

ً
م�وفقـــا

�للمعاي �4الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسب ن�القانوني ن�("الهيئة").٢٠١٧ديسم٣١��4Yا#نf_ية�
ً
  م�أعد�الصندوق�قوائمة�ا#الية�وفقا

_f٣١��4يــة�2ــي�أعــد�الصــندوق�هــذه�القــوائم�ا#اليــة�للســنة�ا#نYضــافة�إ'ــى�ف�ــ4ة�ا#قارنــة�٢٠١٨ديســمaللمعــاي �4الدوليــة�للتقريــر�ا#ــا'ي�با�
ً
ديســم٣١��4Yم�وفقــا

ندوق�م�كمـا�هـو�موضــح�2ـي�إيضــاح�السياسـات�ا#حاسـبية�الهامــة.�عنـد�إعــداد�هـذه�التقـارير�ا#اليــة،�تـم�إعــداد�قائمـة�ا#ركـز�ا#ــا'ي�اaفتتاحيـة�للصــ٢٠١٧

 ٢٠١٧ينـــاير��١كمـــا�2ـــي�
ً
للمعـــاي �4الدوليـــة،�وهـــو�تـــاريخ�تحـــول�الصـــندوق�إ'ـــى�تطبيـــق�ا#عـــاي �4الدوليـــة�للتقريـــر�ا#ـــا'ي.�يبـــ ن�هـــذا�اaيضـــاح�التعـــديHت��م�وفقـــا

�للمعــــاي �4الصــــادرة�عــــن�الهيئــــة،�بمــــا�2ــــي�ذلــــك�قائمــــة�ا#ركــــز�ا#ــــا'ي�ك
ً
ينــــاير��١مــــا�2ــــي�الرئيســــية�الVــــ�Uقــــام��_ــــا�الصــــندوق�لتعــــديل�قوائمــــه�ا#اليــــة�ا#عــــدة�وفقــــا

  م.٢٠١٧ديسم٣١��4Yم�وكما�2ي�٢٠١٧

  تطبيق�إعفاءات�التب����ول�مرة

بإعفـــــاءات�معينـــــة�2ـــــي�التطبيـــــق�بـــــأثر�رج�ـــــي،�بعـــــض�هـــــذه��١ح�ا#عيـــــار�الـــــدو'ي�للتقـــــارير�ا#اليـــــة�ســـــمليـــــة�للتقريـــــر�ا#ـــــا'ي�Kول�مـــــرة،�يعنـــــد�تبØـــــ�Uا#عـــــاي �4الدو 

  ال�UVطبقها�الصندوق�موضحة�كما�ي8ي:�اaلزامية�واaختيارية�اaعفاءات�إلزامية�وبعضها�اختيارية،�اaعفاءات�

  ا[عفاءات�ا[لزامية�ال���اعتمدها�الصندوق 

ـــا��٢٠١٧ديســـم٣١��4Yو��٢٠١٧ينـــاير��١تتوافـــق�التقـــديرات�2ـــي��- �التقـــديرات
ً
.�الســـعوديةا#حاســـبية��للمعـــاي 4 مـــع�التقـــديرات�الخاصـــة�بـــنفس�التـــواريخ�وفق

 قبل�الصندوق�لغرض�هـذه�ا#بـالغ�وفقـ�تعكس�التقديرات�ا#ستخدمة�من
ً
تـاريخ�اzنتقـال�،�٢٠١٧ينـاير��١للمعـاي �4الدوليـة�للتقـارير�ا#اليـة�الظـروف�2ـي��ا

  .٢٠١٧ديسم٣١��4Yكما�2ي�،�و إ'ى�ا#عاي �4الدولية�للتقارير�ا#الية

  ا[عفاءات�ا[ختيارية�ال���اعتمدها�الصندوق 

  ق�ا#عاي �4الدولية�للتقرير�ا#ا'ي�بأثر�رج�ي.لم�يعتمد�الصندوق�أي�إعفاءات�اختيارية�لتطبي

  ا�ثر�عCى�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  م�كما�ي8ي:٢٠١٧ديسم٣١��4Yتم�إعادة�تصنيف�بعض�البنود�لقائمة�الدخل�الشامل�للسنة�ا#الية�ا#نf_ية�2ي�

  قائمة�الدخل�الشامل

�
ً
العرض�وفقا

للمعاي?+�

  السعودية

أثر�التحول�

  للمعاي?+�الدولية

�العرض�
ً
وفقا

  للمعاي?+�الدولية

بقيمf_ا�العادلة�من�خHل�الربح�أو��إستثماراتالدخل�ا#تحقق�من�استبعاد�

�٢٥٨}٦٣٨ الخسارة ٦٩٣}�٦� ٩٥١}٩٥١٦٤٤}٩٥١٦٤٤}٩٥١٦٤٤}�٦٤٤� �� �� �� �

بقيمf_ا�العادلة�من�خHل��إستثماراتمن�استبعاد��ةغ �4ا#تحقق�الخسارة

�٥٤٧E}F٣٧٣  الربح�أو�الخسارة ٦١٢}�٢٢� �FFFF٩٣٥}٩٣٥٣٥٠}٩٣٥٣٥٠}٩٣٥٣٥٠}٣٥٠EEEE� �� �� �� �

�  تكاليف�ا#عامHت� J� �F٣٠٥}٢٩E� ٣٠٥}٣٠٥٢٩}٣٠٥٢٩}٣٠٥٢٩}�٢٩� �� �� �� �

  م.٢٠١٧ديسم�z٣١��4Yيوجد�تغ �4هام�2ي�قائمة�التدفقات�النقدية�للسنة�ا#نf_ية�2ي�

 اخر�تاريخ�تقييم� .١٤

 ).٢٠١٧ديسم٢٠١٧�:٣١��4Yم�(��٢٠١٨نوفم٢٩�4Yودات�الصندوق�للف�4ة�كان�2ي�يوم�آخر�تاريخ�تقييم�لصا2ي�موج

 اعتماد�القوائم�ا�الية�� .١٥

 م.�٢٠١٩مارس��٠٧هـ�ا#وافق��١٤٤٠ةجمادى�اzخر �٣٠تمت�ا#وافقة�ع8ى�هذه�القوائم�ا#الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��2ي�
 



MEFIC LOCAL EQUITY FUND 

Annual Performance Report 

As of 31 Dec 2018 

Fund Board of Directors 

FUND OBJECTIVE  

The main objective of the fund is to achieve capital growth over the long term by investing mainly; in the 
Shariah compliant companies listed on the Saudi Stock Exchange. 

STOCK MARKET REVIEW - 2018 

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

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

FUND PERFORMANCE TABLE (November 2018)* 

Performance 1M 3M YTD 1Y Since 
Inception 

Fund -1.61% -3.24% 10.82% 12.63% -2.76% 

S&P Shariah Index -2.85% -3.33% 7.21% 10.95% -12.72% 

TASI  -2.58% -3.09% 6.60% 9.98% -21.11% 

Fund Performance           
Information Ratio 

      
0.43 

Beta          0.72 

*Fund was closed in November 2018. 

  



FUND FINANCIAL STATEMENTS  

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

BOARD MEETING DISCUSSION – KEY TAKEAWAYS 

 MEFIC Local Equity Fund was ranked the 3rd best performing fund by end of Oct 2018 with 
performance of 12.63%. 

 In 2017 it was ranked the fourth with 2.37%, while during 2016 & 2017 cumulatively it was 
ranked number 1 in terms of cumulative performance with 14.70% return. 

 The fund declined by -1.2% since inception, in 2015 the fund was ranked as number one in the 
market. 

 It has been noted that the Fund has not crossed any breaches for the second half of 2018.  
 It has been mentioned that we are in the process to close the fund, the reason is that we have 

another fund -Freestyle Equity Fund- which is more comprehensive , We will continue working 
on the same strategy which is driven by process based on fundamental approach based on 
Equity research and best practice fund management methodology. 

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

 

APPROVALS 

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

 Fund T&C has been converted into new IFR format and uploaded. 
 The replacement of the board member Amrith Mukkamala with Khloud Al Ghati, and T&C of 

all funds were updated to reflect the replacement and approved by the CMA. 
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