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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 52,863.61    0.25%

viii E -              0.00%

ix H Fund Borrowing % Nil 0.00%

x

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

ii -2.26% -11.81% 9.55%

*the top 10 stock holdings are as at Oct 01, 2018.
The other information are as on Dec 31, 2018.

A Investment fund information
i

ii

iii
iv

v

B   Fund Performance Table

2018
5,958,355

117.94
133.69
103.09
50,521
-2.26%
2.39%
0.00%

C   Fund Fees and Expenses
2018

386,521
Other Expense 110,435
Total Expense Ratio 2.39%

Annual Return 22.49% -3.91% 15.24% -11.03%

2014 2015 2016
Management Fee 1,151,264

328,933
2.28%

441,6701,092,659524,140
1,545,8443,824,3051,834,490

2.29%2.28%2.84%

17.95%

2.28%
0.00%

2.29%
0.00%

Inception
NA

5 Year
0.2%

3 Year

308,751

147.81 135.72 136.82
113.46

2.28%
0.00%

2015 2016 2017
86,222,864 78,928,832 37,254,135

122.49 117.69 135.63 120.66

99.15 114.83
732,601 581,958

2017

AL Hammadi Company For Development 3.78%

2.84%
0.00%

Return

1,444,536

NAV High 138.56

NAV
2014

NAV Low 98.84

176,936,937
Unit Price

Number of Units

Expense Ratio
Income distribution

-2.26%
1 Year

Standard Deviation – Fund 11.73%

Standard Deviation -
Benchmark 12.63%

MEFIC IPO FUND

Terms & Conditions Available on Tadawul Website 
No Distribution of Dividend 

Statement of Fund Report

The objective of the Fund is to achieve a long-term capital growth investing mainly in the shares of 
listed companies during the first five years of listing and during their Initial Public Offering (IPO) in the 

Kingdom of Saudi Arabia.
Investment Objective

Policy & Procedure
Distribution of Income & Gain Policy

Name of the Fund

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

Annex 5

Saudi Ground Services Co. 6.09%

Alandalus Property Company 5.46%

AL Maather REIT Fund 4.91% Fund Manager Investment in 
the Fund

Zahrat Al Waha for Trading Co. 4.12%

Profit Distribution 

Raydan Co. 5.29% Dealing Expenses in the Fund

MEFIC IPO Fund Annual Report 2018

Article 71(H)

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

2.39%

Leejam Sports Co.

Baazeem Trading Co. 6.85% Total Expenses Ratio 

التقرير السنوي لصندوق ميفك للطروحات األولية 2018

Mouwasat Medical Services 6.82%

Middle East Paper Company 7.06% Management Fees with VAT 1.86%

6.92% Other Fees with VAT 0.5%
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D   Fund Manager Information
Name & Address

Investment Activities

Investment Fund Performance
Material Changes
E   Custodian Information
Name & Address
Custodian Responsibilites

F   Auditor Information
Name & Address

mefic.com.sa

Custodian Opnion

Auditor Opinion

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

We have audited the financial statements of MEFIC IPO Fund (the “Fund”) managed by Middle East Financial 
Investment Company (the “Fund Manager”) which comprise the statement of financial position as at 31 December 

2018 and the statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unit holders and cash flows 
for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of 
the Fund as at 31 December 2018, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance 

with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and other 
standards and versions endorsed by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”).

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 IPO Fund yielded a YTD return of -2.26% as compared to benchmark Index by -11.81%, Alpha of 9.55%.
None

Albilad Capital, King Fahd Branch Rd, Riyadh 12313.
All necessary measures regarding custody and safe keeping of assets for unit holders.

According to the agreement with the custodian, they are not required to provide a statement of opinion on the following:
• issued, transferred and redeemed the units in accordance with the provisions of

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

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

applicable to the Investment fund Regulations.
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  صندوق�ميفك�للطروحات�ا�ولية

  بواسطةمدار�

  شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي

  م�٢٠١٨ديسم.-�٣١ا�ن*(ية�)ي�للسنة�القوائم�ا�الية�

  ا�ستقلالحسابات��يمراج;� فحص�تقرير  مع
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  صفحـة

  ٥- ٢  الحسابات�ا�ستقلي�تقرير�مراج�

  ٦  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  ٧  قائمة�الدخل�الشامل

  ٨  قائمةالتغ01ات�.ي�صا.ي�ا�وجودات�العائدة�لحام*ي�الوحدات

  ٩  قائمة�التدفقات�النقدية

  ٢٠- ١٠  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية











  صندوق ميفك للطروحات ا�ولية
  شركة الشرق ا�وسط ل�ستثمار المالي بواسطة مدار

  قائمة المركز المالي 
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  )سعوديالريال (بال

  جزءاً : يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٥-١ا0يضاحات المرفقة من تعتبر 

٦ 

 

 

 إيضاح 

  ديسم.-�٣١

٢٠١٨ 
 

  ديسم.-�٣١

٢٠١٧ 
  

  يناير�١

٢٠١٧ 

          ا�وجودات

� ٣٥٥}٦٥٧}٣٠  ٨٦٩}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٥ ٦ اvستثمارات ٧٠٦}٥٧٨}�٥٣ 

�    توزيعات�نقدية�–دينة�ا�ذمم�ال J� J� J� J  � J � ٠٠٠}�٤٥ 

� ٠٧٧}٦٨٢}٦  ٧٠٥}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٨٢٩ ٧ هاوما.ي�حكمية�نقدال ٦٣٥}٤٥٨}�٢٥ 

�٥٧٤}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥  ا�وجودات��إجما�ي �� �� �� � ٤٣٢}٣٣٩}٣٧ � ٣٤١}٠٨٢}�٧٩ 

 
      

       ا�طلوبات�

�٠٥٢}٠٥٢٩}٠٥٢٩}٠٥٢٩}٩  ١٠و٨ ستحقة��ا��ا\دارةأتعاب� �� �� �� � ٣٤٢}٦٦ � ٣٩٦}�١١٩ 

� ٩٥٥}١٨  ١٦٨}١٦٨٣}١٦٨٣}١٦٨٣}٣ ١٠و٨  ستحقةا�خرى�اG صروفات�ا� ١١٣}�٣٤ 

� ٢٩٧}٨٥  ٢٢٠}٢٢٠١٢}٢٢٠١٢}٢٢٠١٢}١٢   ا�طلوبات��إجما�ي ٥٠٩}�١٥٣ 

  
      

  صا)ي�ا�وجودات�العائده

� ١٣٥}٢٥٤}٣٧  ٣٥٤}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٥  الوحداتلحامFي� ٨٣٢}٩٢٨}�٧٨� �

� ٧٥١}٣٠٨  ٥٢١}٥٢١٥٠}٥٢١٥٠}٥٢١٥٠}٥٠  )بالعددوحدات�مصدرة��( ٩٥٨}�٥٨١ 

�٦٦٠٩}١٢٠  ٩٣٨٢}٩٣٨٢١١٧}٩٣٨٢١١٧}٩٣٨٢١١٧}١١٧  وحدةلل- صا)ي�قيمة�ا�وجودات �� ٦٢٦٣}�١٣٥ 

  ا�حتملة�اcل^oامات
٩          



  صندوق ميفك للطروحات ا�ولية
  شركة الشرق ا�وسط ل�ستثمار المالي بواسطة مدار

   الدخل الشاملقائمة 
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المالية المنتھية

  )سعوديالريال (بال

  جزءاً : يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٥-١ا0يضاحات المرفقة من تعتبر 

٧ 

 

  

 
 إيضاح

ديسم.-��٣١

  م٢٠١٨
 

٣١�0Rديسم  

 م�٢٠١٧

         ا\يرادات

بقيمZaا�العادلة�من�خ{ل��إستثماراتا�تحقق�من�استبعاد��/(الخسارة)الدخل

�٥٥٢}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}٤٨٦  ٦ الربح�أو�الخسارة �� �� �� �� �� �� �� �F٢٨٩}٦٦٥}٥E� �
بقيمZaا�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو��إستثماراتمن�استبعاد��ةغ�01ا�تحقق�الخسارة

�٣٧٨EEEE}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}FFFF٦٢٠  ٦  الخسارة �� �� �� �� �� �� �� �F٩٢٠}٥٠١}٢E� �
�٥٤٧}٠٣٥}٥٤٧١}٠٣٥}٥٤٧١}٠٣٥}٥٤٧١}٠٣٥}١    الدخل�من�التوزيعات� �� �� �� �� �� �� �� ٦١٧}٨٨٤}�١� �

� ٧٢١}٧٢١٩٠١}٧٢١٩٠١}٧٢١٩٠١}٩٠١    إجما�ي�الدخل/(الخسارة) �� �� �� �F٥٩٢}٢٨٢}٦E 

�    ا�صروفات �� �� �� �� �� �� �� �� �
� ١١٥EEEE}١١٥٣٦٨}١١٥٣٦٨}١١٥٣٦٨}FFFF٣٦٨  ١٠و٨  أتعاب�ا\دارة� �� �� �� �F٢٦٤}١٥١}١E 

� ٨٤٠EEEE}٨٤٠١٢٨}٨٤٠١٢٨}٨٤٠١٢٨}FFFF١٢٨  ١٠و٨  اGخرى صروفات�ا� �� �� �� �F٩٣٢}٣٢٨E 
� ٨٦٤EEEE}٨٦٤٥٢}٨٦٤٥٢}٨٦٤٥٢}FFFF٥٢    تكاليف�ا�عام{ت� �� �� �� �F٨٠٤}١٥٠E 

� FFFF٨١٨١٨١٨١EEEE    رسوم�مصرفية �� �� �� �F٦٤٣E 

� ٩٠١EEEE}٩٠١٥٤٩}٩٠١٥٤٩}٩٠١٥٤٩}FFFF٥٤٩    إجما�ي�ا�صروفات� �� �� �� �F٦٤٣}٦٣١}١E 

�٨٢٠}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٣٥١    للف^-ةالربح/�(الخسارة)�التشغيلية� �� �� �� �� �� �� �� �F٢٣٥}٩١٤}٧E� �
�    الدخل�الشامل�اtخر�للف^-ة J� J� J� J� �� �� �� �� �� �� �� �� J� �

�٨٢٠}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٣٥١    إجما�ي�الدخل�الشامل�/�(الخسارة)�للف^-ة �� �� �� �� �� �� �� �F٢٣٥}٩١٤}٧E� �



  صندوق ميفك للطروحات ا�ولية
  شركة الشرق ا�وسط ل�ستثمار المالي بواسطة مدار

  الموجودات العائدة لحاملي الوحداتالتغيرات في صافي قائمة 
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ للسنة المالية المنتھية في

  )سعوديالريال (بال

  جزءاً : يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٥-١ا0يضاحات المرفقة من تعتبر 

٨ 

 

 

 

  م٢٠١٨ديسم.-��٣١

  

٣١��0Rم٢٠١٧ديسم  

 

      

 ٨٣٢}٩٢٨}٧٨  ١٣٥}٢٥٤}١٣٥٣٧}٢٥٤}١٣٥٣٧}٢٥٤}١٣٥٣٧}٢٥٤}٣٧  يناير�١صا)ي�ا�وجودات�)ي�

 ٢٣٥E}٩١٤}F٧  ٨٢٠}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٣٥١  للف^-ةخسارة)�الصا)ي�الدخل�الشامل�/(
     

     التغa-ات�)ي�معام�ت�الوحدات

 ٩٩٩}٤٨٤}١  ٩٧٧}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٣  وحداتالمتحص{ت�من�إصدار�

 ٤٦١E}٢٤٥}٥٧٨EEEE  F٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}FFFF٣٥  وحداتالمدفوعات�مقابل�اس�0داد�

 ٤٦٢E}٧٦٠}٦٠١EEEE  F٣٣}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}FFFF٣١ صا)ي�التغa-�)ي�معام�ت�الوحدات

 ١٣٥}٢٥٤}٣٧  ٣٥٤}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٣٥٤٥}٩٥٨}٥  ديسم.-�٣١صا)ي�قيمة�ا�وجودات�)ي�

  

  

  عدد  عدد  الوحدات�التغa-��)ي

 ٩٥٨}٥٨١  ٧٥١}٧٥١٣٠٨}٧٥١٣٠٨}٧٥١٣٠٨}٣٠٨  يناير�١وحدات�.ي�

 ٣٤٧}١١  ٧٤٣}٧٤٣٣٢}٧٤٣٣٢}٧٤٣٣٢}٣٢  وحدات�مصدرة�خ{ل�السنة

 ٥٥٤E}٩٧٣EEEE  F٢٨٤}٩٧٣٢٩٠}٩٧٣٢٩٠}٩٧٣٢٩٠}FFFF٢٩٠  وحدات�مس�0دة�خ{ل�السنة

 ٧٥١}٣٠٨  ٥٢١}٥٢١٥٠}٥٢١٥٠}٥٢١٥٠}٥٠ ديسم.-�٣١الوحدات�)ي�



  صندوق ميفك للطروحات ا�ولية
  شركة الشرق ا�وسط ل�ستثمار المالي بواسطة مدار

  النقديةالتدفقات قائمة 
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ للسنة المالية المنتھية في

  )سعوديالريال (بال

  جزءاً : يتجزأ من ھذه القوائم المالية ١٥-١ا0يضاحات المرفقة من تعتبر 

٩ 

 

  

 
 م٢٠١٧ديسم.-��٣١  م�٢٠١٨ديسم.-�٣١  

      

�    التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية �
�٢٣٥E}٩١٤}F٧  ٨٢٠}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٨٢٠٣٥١}٣٥١ �للف^-ةخسارة)�الصا)ي�الربح�التشغيFي/( �

     

  تسويات�لـ:

 ٢٨٩}٦٦٥}٥  ٥٥٢EEEE}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}FFFF٤٨٦  �ا�ستبعدة�ل{ستثماراتا�تحققة��/�الخسارة�(الربح)

 ٩٢٠}٥٠١}٢  ٣٧٨}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}٦٢٠  من�اvستثماراتالخسارة�غ�01ا�تحققة�

  ٩٧٤}٢٥٢  ٦٤٦}٦٤٦٤٨٥}٦٤٦٤٨٥}٦٤٦٤٨٥}٤٨٥ 

     التغa-ات�)ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

 ٣٨٠}١٧١}٧٨  ٦٣٨}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}٣٩  استثماراتمتحص{ت�من�بيع�

 ٢٣٨E}٤١٧}٩٧٨EEEE  F٦٣}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}FFFF١٤ �استثماراتشراء�
�  توزيعات�نقدية�–دينة�ا�ذمم�ال J� J� J� J� �� �� �� � ٠٠٠}٤٥ 

 ٠٥٤E}٢٩٠EEEE  F٥٣}٢٩٠٥٧}٢٩٠٥٧}٢٩٠٥٧}FFFF٥٧ ستحقةا��ا\دارةأتعاب�
 ١٥٨E}٧٨٧EEEE  F١٥}٧٨٧١٥}٧٨٧١٥}٧٨٧١٥}FFFF١٥  ستحقةا�خرى�اG صروفات�ا�

 ٩٣٠}٧٣٠}١٤  ٥٨٣}٣٠٩}٥٨٣٢٥}٣٠٩}٥٨٣٢٥}٣٠٩}٥٨٣٢٥}٣٠٩}٢٥ صا)ي�التغa-ات�)ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية�

  

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

 ٩٩٩}٤٨٤}١  ٩٧٧}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٩٧٧٣}٩٤٨}٣  متحص{ت�من�اصدار�وحدات

 ٤٦١E}٢٤٥}٥٧٨EEEE  F٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}٥٧٨٣٥}٥٩٦}FFFF٣٥  مقابل�اس�0داد�وحدات�مدفوعات
 ٤٦٢E}٧٦٠}٦٠١EEEE  F٣٣}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}٦٠١٣١}٦٤٧}FFFF٣١ ا�نشطة�التمويلية��)ي�ا�ستخدمصا)ي�النقد�

    

 ٥٥٨E}٧٧٦}٣٧٢EEEE  F١٨}٨٥٢}٣٧٢٥}٨٥٢}٣٧٢٥}٨٥٢}٣٧٢٥}٨٥٢}FFFF٥  اوما�)ي�حكمه�ية)ي�النقد�التغa- صا)ي�
 ٦٣٥}٤٥٨}٢٥  ٠٧٧}٦٨٢}٠٧٧٦}٦٨٢}٠٧٧٦}٦٨٢}٠٧٧٦}٦٨٢}٦ يناير�١.ي��اوما�.ي�حكمه�يةالنقد

 ٠٧٧}٦٨٢}٦  ٧٠٥}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٨٢٩  ديسم.-�٣١)ي��اوما�)ي�حكمه�يةالنقد
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 الصندوق�وأنشطته� .١

�ل{ستثمار مفتوح�مؤسس�ومدار�بواسطة�اتفاق�ب1ن�شركة�الشرق�اGوسط��إستثماري صندوق��هو صندوق�ميفك�للطروحات�اGولية�("الصندوق")�

  ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")�ومستثمري�الصندوق�("حام*ي�الوحدات").

�أسهم� �رئيسية�.ي �الطويل�عن�طريق�اvستثمار�بصورة �ا�دى�ا�توسط�إ�ى هدف�الصندوق�هو�تحقيق�عائدات�من�خ{ل�تنمية�رأس�ا�ال�ع*ى

  Gو�ي�.ي�أسواق�ا�ملكة�العربية�السعودية.ا\كتتاب�العام�اوات�اGو�ى�من�ا\دراج�ومن�خ{ل�الشركات�العامة�خ{ل�الخمس�سن

عند�التعامل�مع�حام*ي�الوحدات،�يعت�0Rمدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�وبناء�ع*ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�مالية�

  منفصلة�للصندوق.�

ن�هيئة�السوق�ا�الية�السعودي�لتأسيس�الصندوق�بخطاب�م)�تمت�ا�وافقة�م٢٠١٤مايو��١٥هـ�(ا�وافق�١٤٣٥رجب��١٦بدأ�الصندوق�نشاطه�.ي�

  م).٢٠١٤مايو��١٥هـ�(ا�وافق�١٤٣٥رجب��١٦بتاريخ�٥/٤٤٨٦/٢٠١٤رقم/

�لرغبة�مدير�الصندوق�.ي�إغ{ق�الصندوق�خ{ل�عام�
ً
  التصفية.�مبدأ�وفقم�فقد�تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�٢٠١٩نظرا

 اللوائح�النظامية .٢

�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦("ال{ئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بموجب�قرارها�بتاريخ��اvستثمار يخضع�الصندوق�ل{ئحة�صناديق� �٢٣هـ

  �جميع�الصناديق�العاملة�.ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�اتباعها.�وال�MNتوضح�ا�تطلبات�ال�MNيتع1ن�ع*ى�م)٢٠١٦مايو�

  

 (يوم�التعامل�ويوم�التقييم)ا\ش^-اك/�اcس^-داد� .٣

  /�اvس�0داد�خ{ل�أيام�عمل�سوق�اGسهم�السعودية�(تداول).��ا\ش�0اكيتم�قبول�طلبات�

�مح �قيمة �صا.ي �تحديد �أسبوعيةيتم �بصورة �مرت1ن �الصندوق ��يوم�فظة �يوم �يمث{ن �والخميس�(كل]Zما �قيمة�تقييماvثن1ن �صا.ي �تحديد �يتم .(

� �قيمة�ا�وجودات�(القيمة�العادلة��وجودات�الصندوق�بعد�موجودات�الصندوق�Gغراض�شراء وبيع�وحدات�الصندوق�عن�طريق�قسمة�صا.ي

  خصم�مطلوبات�الصندوق�م�Zا)�ع*ى�إجما�ي�عدد�وحدات�الصندوق�القائمة�.ي�يوم�التقييم.

 أسس�ا\عداد .٤
  

  اcل^oامأسس��٤٫١

�
ً
ا�عتمـــدة�.ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�والبيانـــات�اGخـــرى�("ا�عـــاي�01الدوليـــة")�ة�ا�اليـــة�الدوليـــ�عـــاي�01التقـــارير�تـــم�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم��ا�اليـــة�وفقـــا

الصــادرة�عـــن�هيئــة�الســـوق�ا�اليــة�.ـــي��ووفقــا��تطلبـــات�vئحــة�صــناديق�اvســـتثمار("الهيئـــة")�ة�الســعودية��للمحاســـب1ن�القــانوني1ن�الصــادرة�عــن�الهيئـــ

  .ا�تعلقة�بإعداد�هذه�القوائم�ا�الية�كام�الصندوق ا�ملكة�العربية�السعودية�وشروط�وأح

  ا�اليةلتقارير�قال�إ�ى�ا�عايa-�الدولية�لاcنت

�للمعــاي�01الســعودية�وا�بــادئ،�أعــد�الصــندوق�بياناتــه�ا�اليــة�وفقــا�م٢٠١٧ديســم٣١��0Rا�نZaيــة�.ــي��حNــ �الســنهو �الســنوات�الســابقةبالنســبة�لجميــع�

 ا�حاسبية�ا�قبولة�
ً
vقبو� 

ً
ديسـم٣١��0Rتعـد�هـذه�البيانـات�ا�اليـة�للف�ـ0ة�ا�نZaيـة�.ـي�ا�حاسـبة�السـعودية".��معـاي01 ودية�".ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـع�عامـا

�التقريـر"اعتمـاد�معـاي�01(��١ا�طلوبة�بموجـب�ا�عيـار��ا\ضافيةتشمل�بعض�ا\فصاحات��فإ�Zا�وبالتا�ي�ا�ا�ي،�للتقرير للمعاي�01الدولية�وفقا��م٢٠١٨

تفاصـــيل�اvنتقـــال�ع�Zـــا�ســـابقا�،��ا�فصـــحا�بـــالغ��ع*ـــى�الدوليـــةفهـــم�تـــأث�01اvنتقـــال�إ�ـــى�ا�عـــاي��01مـــن�ا�ســـتخدم1نلتمكـــ1ن��)Gول�مـــره"�الدوليـــةا�ـــا�ي�

  .١٣للمعاي�01الدولية�موجودة�.ي�ا\يضاح�رقم�
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 أسس�ا\عداد�(تتمة)

 أسس�القياس�واف^-اض�اcستمرارية�٤٫٢

��بدأ�التصفية�القوائم�ا�الية��هذه�تم�إعداد
ً
��بـدأ�التكلفـة�التاريخيـة،�باسـتثنناء���ا�حاس¦M.وفقا

ً
القوائم�ا�الية�للسنوات�السـابقة�تـم�إعـدادها�وفقـا

��بـدأ�القيمـة�العادلـة.�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�تـم�إعـدادها�وفقـا�Gسـاس�اvسـتحقاق�ا�حاسـ¦M،�اvستثمارات
ً
باسـتثناء�معلومـات�،�حيث�يـتم�قياسـها�وفقـا

  التدفقات�النقدية.

 عملة�العرض�والنشاط��٤٫٣  �

الرئيســية�للصــندوق.�كافــة�ا�علومــات�ا�اليــة�ا�عروضــة�تــم��والعــرض�يــتم�عــرض�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�بالريــال�الســعودي�والــذي�يعتRــ�0عملــة�النشــاط�

  تقريZÁا�Gقرب�ريال�سعودي.

  السنة�ا�الية�� ٤٫٤

 ديسم�0Rمن�كل�سنة�مي{دية.�٣١يناير�وتنت�MÂ.ي��١للصندوق�.ي�تبدأ�السنة�ا�الية�

 الهامة�السياسات�ا�حاسبية .٥

سـنوات�باسـتثناء�مـاتم�اvفصـاح�عنـه�.ـي�تم�اعتماد�السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�وتم��تطبيقها�ع*ى�نحو�مسـتمر�.ـي�جميـع�ال�

  هذه�القوائم�ا�الية:

 النقد�وما�)ي�حكمه  - أ

قصــ01ة�اGجـل�عاليــة�الســيولة��اvســتثماراتوغ01هــا�مـن��أمــ1ن�الحفـظأو�لــدى�النقـد�.ــي�الصـندوق�والنقــد�لــدى�البنـوك��مــنيتكـون�النقــد��ومـا.ي�حكمــة�

  الصندوق�دون�أي�قيود.�\دارة�متاحة�وتكون وال�MNتستحق�خ{ل�ث{ثة�أشهر�أو�أقل،�

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

  كتكاليف�.ي�الف�0ة�ال�MNيتم�تكبدها�ف]Zا.��وا\ع�0اف��Zا�ا�صاريف�اGخرى و يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�

  �ا�خصصات �- ج

�ي)�نتيجة�لحدث�سابق�vي�(قانوني�أو�استد�مـوارد�للخـارج�لتسـوية��تـدفق�يؤدي�إ�ى�ا�حتمل�أن�منيتم�إثبات�ا�خصصات�إذا�ما�كان�هناك�ال�³ام�حا

  بشكل�موثوق�به.��اvل�³امهذا�و�يمكن�تقدير�قيمة��اvل�³امهذا�

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��- د

  .ي�هذه�القوائم�ا�الية.�تضمي�Zاولم�يتم�الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�³ام�ع*ى��حام*ي�الوحدات�

  صا)ي�قيمة�ا�وجودات���- هـ

عـن�طريـق�قسـمة�صـا.ي�موجـودات�الصـندوق�ع*ـى�عـدد�الوحـدات�ا�ركـز�ا�ـا�ي��ع�Zـا�.ـي�قائمـة�وا\فصاحيتم�احتساب�صا.ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�

  ا�صدرة�.ي��Zاية�الف�0ة.

  ا�دوات�ا�الية�- و

�.ــي�اGحكــام�التعاقديـــة�لــ�داة.�اGداة�ا�اليــة��ــي�أي�عقــد�ينـــتج�عنــه�
ً
��نشـــأةأصــل�مــا�ي�زيــادة�يــتم�إثبــات�اGدوات�ا�اليــة�عنــدما�يصـــبح�الصــندوق�طرفــا

  أخرى.��نشأةأو�أداة�حقوق�ملكية�ومطلوبات�مالية�

   



��������������������������	
��	
��	
��	
����������������������������א���	�א���	�א���	�א���	���������� �� �� �� �
����@*א�����
�א������א���$��#�"! ���א�����א� �

���A1B���A1B���A1B���A1B�����	��א�+*א()�א��C*�12٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨6666- 12�0- 12�0- 12�0- ��٣٣٣٣١١١١�����0,���,���,���,�				א��"&א��"&א��"&א��"&��-���א���	����-���א���	����-���א���	����-���א���	������*�Cא�+*א()�א���	�*�Cא�+*א()�א���	�*�Cא�+*א()�א���	� �� �� �� �
ED2*E-א��C�1���@FED2*E-א��C�1���@FED2*E-א��C�1���@FED2*E-א��C�1���@F� �� �� �� �

١٢ 

 

  

  (تتمة)ا�دوات�ا�الية��–السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  ا�وجودات�ا�الية�- ١

ط�يحــدد�الصــندوق�تصــنيف�موجوداتــه�ا�اليــة�عنــد�اvع�ــ0اف��Zــا.��ويعتمــد�التصــنيف�ع*ــى�نمــوذج�أعمــال�الصــندوق�\دارة�ا�وجــودات�ا�اليــة�والشــرو 

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  �)�التصنيف�١٫١

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

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

 تلك�ال�MNتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��- ب�

امل�اÄخر.�بالنسبة�للموجودات�ال�MNيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة،�يتم�تسجيل�ا�كاسب�والخسائر�.ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة�أو�.ي�قائمة�الدخل�الش

ل{ســــتثمارات�.ــــي�أدوات�حقــــوق�ا�لكيــــة،�ســــيعتمد�ذلــــك�ع*ــــى�مــــا�إذا�كــــان�إدارة�الصــــندوق�قــــد�أجــــرت�انتخــــاب�.ــــي�وقــــت�التســــجيل�ا�بــــدئي�وبالنســــبة�

  �بالحساب�عن�استثمارات�اGسهم�بالقيمة�العادلة��من�خ{ل�الدخل�الشامل�اÄخر.

  )�القياس١٬٢

عادلــة،�با\ضــافة�إ�ــى�أنــه�.ــي�حــال�أن�اGصــل�ا�ــا�ي�غ1ــ�0مــدرج��بالقيمــة�العادلــة�يــتم�عنــد�التســجيل�ا�بــدئي،�يقــيس�الصــندوق�اGصــل�ا�ــا�ي�بالقيمــة�ال

.�ويــــتم�إدراج�تكـــاليف�ا�عــــام{ت�ا�تصــــلة�بــــا�وجودات
ً
ا�اليــــة��قياســـه�مــــن�خــــ{ل�الــــربح�أو�الخســـارة�والتكــــاليف�ا�تصــــلة�باقتنــــاء�اGصـــل�ا�ــــا�ي�مباشــــرة

  ارة�.ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخس

  أدوات�الدين��

يعتمــــد�القيــــاس�ال{حــــق�Gدوات�الــــدين�ع*ــــى�نمــــوذج�العمــــل�الخــــاص�بالصــــندوق�\دارة�ا�وجــــودات�وخصــــائص�التــــدفقات�النقديــــة�ل�صــــل.�يصــــنف�

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع*ى�ما�ي*ي:

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

  الشروط�التعاقدية�ال�MNتؤدي�.ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�رأس�ا�ال�والعمولة�ع*ى�ا�بلغ�الرئي�M¬Çا�علق.�- ب�

 اvســتحواذ�والرسـوم�أو�التكــاليف�الNــ�Mتشـكل�جــزءيـتم�احتســاب�التكلفــة�ا�طفـأة�مــن�خــ{ل�اGخـذ�.ــي�اvعتبــار�أي�خصــم�أو�قسـط�عنــد�
ً
�vيتجــزأ�مــن��ا

  معدل�الفائدة�الفعلية.�

  أدوات�حقوق�ا�لكية

 
ً
Gربـاح��إذا�قام�الصندوق�بإختيار�عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�vستثمارات�اGسهم�.ي�الـدخل�الشـامل�اÄخـر،�فـ{�يمكـن�إعـادة�تصـنيفها�vحقـا

كإيرادات�أخـرى�عنـدما�يـتم�تحديـد�أحقيـة�الصـندوق�.ـي�اÄخر�يتم�تسجيل�أرباح�توزيعات�اGسهم�.ي�قائمة�الدخل�الشامل���وخسائر�القيمة�العادلة.

  تلقي�ا�دفوعات.�

لقيمــة�vتوجـد�متطلبــات�هبــوط�vســتثمارات�حقــوق�ا�لكيــة�الNــ�Mيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلـة�مــن�خــ{ل�الــربح�أو�الخســارة.�يجــب�إثبــات�التغ1ــ0ات�.ــي�ا

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

 اcع^-اف�با�وجودات�ا�الية�إلغاء)�١٬٣

عنــد�انقضــاء�الحقــوق�التعاقديــة�للتــدفقات�النقديــة�مــن�هــذه�ا�وجــودات،�أو�عنــد�تحويــل�ا�وجــودات�ا�وجــودات�ا�اليــة��يقــوم�الصــندوق�باســتبعاد

بكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ا�لكيـــة�الجوهريـــة�واســـتمر�.ـــي�ا�اليـــة�وكافـــة�مخـــاطر�ومزايـــا�ملكيZaـــا�إ�ـــى�طـــرف�آخـــر.�إذا�لـــم�يقـــم�الصـــندوق�بتحويـــل�أو�اvحتفـــاظ�

هـا.�إذا�السـيطرة�ع*ـى�ا�وجـودات�ا�حولـة،�يع�ـ0ف�بحصـته�ا�حـتفظ��Zـا�.ـي�ا�وجـودات�ا�اليـة�وا�سـؤولية�ذات�الصـلة�عـن�ا�بـالغ�الNـ�Mيجـب�عليـه�دفع

vع�ــ0اف�بــا�وجودت�ا�اليــة�كمــا�يع�ــ0ف�بالتمويــل�ا�رهــون�احــتفظ�الصــندوق�بكافــة�مخــاطر�ومزايــا�ملكيــة�ا�وجــودات�الجوهريــة�ا�حولــة،�يســتمر�.ــي�ا

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

  )�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية١٬٤

ا�وجــودات�ا�اليــة�والتعــرض��خــاطر�اvئتمــان�الNــ�MتعتRــ�0قيمــة�يطبــق�الصــندوق�نمــوذج��خســارة�اvئتمــان�ا�توقــع�للقيــاس�واvع�ــ0اف�بخســارة�هبــوط�

  أدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،�ع*ى�سبيل�ا�ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب1ن�الشركات.�

لجميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع*ـى�العمــر�ا�توقــع�ل�صــل�ا�ــا�ي.�الخسـائر�اvئتمانيــة�ا�توقعــة��ــي�اvحتمـال�ا�ــرجح�للخســائر�اvئتمانيــة�(القيمــة�الحاليـة�

�للعقـد�والتـدفقات�النقديـة�الNـ�Mيتوقـع�الصـندوق�تلق]Zـا.�تتنـاول�الخسـائر�
ً
اvئتمانيـة�والعجز�النقدي�هو�الفرق�ب1ن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقـا

� Nئتمان�حvي�تنشأ�خسارة�ا��عند�موعد�استحقاقها.ا�توقعة�مبلغ�وتوقيت�الدفعات،�وبالتا
ً
  إذا�كان�الصندوق�يتوقع�است{م�الدفعة�بالكامل�vحقا

شـهر�أو�كخسـائر�ائتمانيـة�متوقعـة�ل�بـد،�بنـاًء�ع*ـى�مـا�إذا�كـان�هنـاك��١٢يتم�قياس�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�إما�كخسـائر�ائتمانيـة�متوقعـة��ـدة�

  بدئي.زيادة�ذات�أهمية�.ي�مخاطر�اvئتمان�بعد�اvع�0اف�ا�

شـهر�مـن�تـاريخ��١٢خسـائر�اvئتمـان�الناتجـة�عـن�اGحـداث�اvف�0اضـية�الNـ�Mتكـون�ممكنـة�.ـي�غضـون��تمثـل شـهر"�١٢"خسـائر�اvئتمـان�ا�توقعـة�خـ{ل�

 vف�0اضـــية�ا�حتملـــة�ع*ـــى�مـــدى�العمـــر�اvحـــداث�اGئتمـــان�ا�توقعـــة�ع*ـــى�مـــدى�العمـــر"�تلـــك�الخســـائر�الناتجـــة�عـــن�جميـــع�اvا\بـــ{غ.�"خســـائر�ا�M¬ـــËف�0ا

  ل�صل�ا�ا�ي.

لقيــاس�خســارة�اvئتمــان�ا�توقعــة�للمــدين1ن�وذلــك�باســتخدام�مصــفوفة�تقــدير���٩يســتخدم�الصــندوق�الطريقــة�العمليــة�.ــي�ا�عيــار�ا�حاســ¦�Mالــدو�ي��

ســنة�الســابقة،�يــتم�تعــديل�أعمــار�ا�ــدين1ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ0Rتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع*ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�لل

  البيانات�التاريخية�با�عدل�الحا�ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت�³ايد�حسب�تقادم�عمر�الديون�لزيادة�إحتمالية�عدم�تحصيلها.

  ا�طلوبات�ا�الية��- ٢

  عند�اvع�0اف��Zا.ة�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�الي

  )�التصنيف٢٬١

  لية�Gحد�التصنيفات�التالية:يتم�تصنيف�ا�طلوبات�ا�ا

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

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

 )�القياس٢٬٢

�بالقيمـة�كافة�ا�طلوبات�ا�ال
ً
ا�طفـأة�مثـل�القـروض�ورسـوم�التمويـل�بالقيمـة�العادلـة.�يـتم�حسـاب�ا�طلوبـات�ا�اليـة�بالتكلفـة�يـة�يـتم�تسـجيلها�مبـدئيا

  العادلة�ال�MNيتم�تحديدها�ع*ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع*ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.

ة.�معــدل�تقـوم�طريقــة�معــدل�الفائــدة�الفع*ــي�بحســاب�التكلفــة�ا�طفــأة�Gداة�الــدين�و�تحميــل�تكــاليف��العمولــة�ع*ــى�مــدى�ف�ــ0ة�معــدل�الفائــدة�الفعليــ

دفوعـــة�الفائــدة�الفع*ــي�هـــو�ا�عــدل�الــذي�يقـــوم�بالضــبط�بتخفــيض�التـــدفقات�النقديــة�ا�ســـتقبلية�ا�قــدرة�(�بمــا�.ـــي�ذلــك�جميــع�الرســـوم�والنقــاط�ا�

 وا�ستلمة�وال�MNتشكل�جز
ً
قع�Gداة�الـدين��vيتجزأ�من�معدل�الفائدة�الفع*ي�وتكاليف�ا�عاملة�واGقساط�اGخرى�أو�الخصومات)�خ{ل�العمر�ا�تو �ءا

،�إ�ـى�صـا.ي�القيمـة�الدف�0يـة�عنـد�التسـجيل�ا�بـدئي.�تنطبـق�هـذه�الطريقـة�بشـكل�عـام�ع*ـى�القـروض�والـد
ً
ائن1ن�أو�ف�0ة�أقل،�عندما�يكـون�ذلـك�مناسـبا

  التجاري1ن�وغ01ها.

عقـود�الضـمان�و ع*ـى�ا�كشـوف�مـن�البنـك،��تشمل�ا�طلوبات�ا�اليـة�للصـندوق�الـدائن1ن�التجـاري1ن�والـدائن1ن�اÄخـرين�والقـروض�بمـا�.ـي�ذلـك�السـحب

�بالتكلفــة�ا�طفــأة��باســتثناء�ا�طلوبــات�ا�اليــة�الNــ�Mها��طلوبــات�ا�اليــة�الNــ�Mيــتم�قياســيصــنف�الصــندوق�كافــة�ا�ا�ــا�ي�واGدوات�ا�اليــة�ا�شــتقة.
ً
vحقــا

  تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخسارة.�

 )�استبعاد�ا�طلوبات�ا�الية�٢٬٣

أو�إلغـاؤه�أو�انZaـاء�عمـره�أو�عنـدما�يـتم�اسـتبدال�ال�ـ³ام�مـا�ي�قـائم�بـال�³ام�آخـر�مـن�نفـس��اvل�ـ³امعنـدما�يـتم�ا\عفـاء�مـن�ا�طلوبات�ا�الية��يتم�استبعاد

ع�هـــذا�التبـــادل�أو�التعـــديل�ع*ـــى�أنـــه�اســـتعباد�ا�قـــرض�بشـــروط�مختلفـــة،�أو�يـــتم�تعـــديل�شـــروط�ا�طلوبـــات�الحاليـــة�بشـــكل�جـــوهري،�يـــتم�التعامـــل�مـــ

  ل{ل�³ام�اGص*ي�ويتم�اvع�0اف�باvتزام�الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�.ي�ا�بالغ�ا�درجة�.ي�الربح�أو�الخسارة.
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  أهم�السياسات�ا�حاسبية�(تتمة)

  مقاصة�ا�دوات�ا�الية���-٣

��قابلـة��ا�اليةيتم�اجراء�مقاصة�ب1ن�ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�
ً
وا�بلغ�الصا.ي�يعرض�.ـي�قائمـة�ا�ركـز�ا�ـا�ي،�عنـدما�يكـون�هنـاك�حـق�ملـزم�قانونيـا

�ا\لـزاميجـب�أن��vيكـون�ا�بالغ�ا�ع�0ف��Zـا�أو�تكـون�هنـاك�نيـة�للتسـوية�ع*ـى�أسـاس�صـاٍف�مـن�أجـل�بيـع�ا�وجـودات�وتسـوية�ا�طلوبـات�.ـي�آن�واحـد.�

 
ً
�بأحداث�مستقبلية�ويجب�أن�يكون�قاب{

ً
للصـندوق�و.ـي�حـال�التخلـف�عـن�السـداد�أو�ا\عسـار��ا\عتيـاديللتنفيـذ�.ـي�سـياق�العمـل��القانوني�مشروطا

  �أو�إف{س�الصندوق�أو�الطرف�ا�قابل�.

 اcع^-اف�با\يرادات�- ز�

معدل�العمولة�الفع*ي،�و�ي�ا�بالغ�ا�عروضة�.ي�قائمة�الدخل�الشامل.�ستخدام�طريقة�العموvت�ع*ى�ا�وجودات�ا�الية�بيتم�إثبات�الدخل�من�ا

Nالفع*ي�ع*ى�القيمة�ا\جمالية�للموجودات�ا�الية�باستثناء�ا�وجودات�ا�الية�ال� �يتم�يتم�احتساب�الدخل�من�العموvت�بتطبيق�معدل�الفائدة M

�تخفيض�قيمZaا �تم MNال� �ا�الية �للموجودات �بالنسبة �الخسارة��تخفيض�قيمZaا. �حسم �بعد �الفع*ي �الفائدة �بتطبيق�معدل �احتساب�قيمZaا يتم

  ا�سموح��Zا.

التدفق�عندما�يكون�هناك�هبوط�.ي�قيمة�ا�وجودات�ا�الية،�يقوم�الصندوق�بتخفيض�القيمة�الدف�0ية�إ�ى�القيمة�القابلة�ل{س�0داد،�وال�MNتمثل�

�من�معدل�الفائدة�ا
ً
  لفع*ي�ل�داة.النقدي�ا�ستقب*ي�ا�قدر�مخصوما

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

ا�تعلقة�بقياس�ا�وجودات�وا�طلوبات�وا\يرادات�وا�صروفات.��وا\ف�0اضاتعند�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية،�قامت�ا\دارة�بعدد�من�التقديرات�

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

والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ�01.ي�هذه�اGحكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع*ى�الف�0ة�ال�MNحدث�خ{لها�يتم�مراجعة�هذه�اGحكام�

  هذا�التغ01.

  بعض�هذه�التقديرات�قد�تؤدي�إ�ى�هبوط�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�ا�الية�وقد�تم�إيضاح�ذلك�.ي�ا\يضاحات�ا�تعلقة�باGدوات�ا�الية.

 اcستثمارات .٦

  

  م�٢٠١٧يناير��١    م٢٠١٧ديسم٣١��0R    م٢٠١٨ديسم.-��٣١  إيضاح  

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

�٨٦٩}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٥  أ  درجةا�الية�ا�وراق�ا�  �� �� �� �� �� �� �� ٣٥٥}٦٥٧}�٣٠� �� ٧٠٦}٥٧٨}�٥٣� �
   حركة�اGوراق�ا�الية�ا�درجة�خ{ل�السنة�كما�ي*ي:  ) أ

Î٣٥٥}٦٥٧٦٥٧٦٥٧٦٥٧}٣٠    يرصيد�إفتتا� �� �� �� � ٥١٧}٢٨٧}٦٣  ٧٠٦}٥٧٨}٥٣ 

�٩٧٨}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}٩٧٨١٤}٠٤٦}١٤    مش�0يات�خ{ل�السنة �� �� �� �� �� �� �� �F٢٣٨}٤١٧}٦٣E  ٣١٥}٢٦٤}٢١٩ 

�٦٣٨EEEE}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}٦٣٨٣٩}٤٢٩}FFFF٣٩    مبيعات�خ{ل�السنة �� �� �� �� �� �� �� �F٣٨٠}١٧١}٧٨E  F٥١١}٥٥١}٢٤٢E 

أرباح/(خسائر)�متحققة�من�استبعادات�

�٥٥٢}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}٥٥٢٤٨٦}٤٨٦    اvستثمارات �� �� �� �� �� �� �� �F٢٨٩}٦٦٥}٥E  ٦٦٩}٤٩٠}٦ 

�٣٧٨EEEE}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}٣٧٨٦٢٠}FFFF٦٢٠    اvستثماراتأرباح�غ�01متحققة�من� �� �� �� �� �� �� �� �F٩٢٠}٥٠١}٢E  ٧١٦}٠٨٧}٧ 

�٨٦٩}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٥   الرصيد�الختامي �� �� �� �� �� �� �� ٧٠٦}٥٧٨}٥٣  ٣٥٥}٦٥٧}�٣٠ 
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  (تتمة)�اcستثمارات

 سوق�اGسهم�السعودية�كما�ي*ي:�القطاع�كما�هو�محدد�.يالخسارة�إ�ى�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ{ل�الربح��اvستثماراتيتم�تصنيف�ب)�

    التكلفة  لقطاعا
  القيمة�السوقية

  م�٢٠١٨ديسم.-�٣١
  

%�من�القيمة�

  السوقية

�٢٠٧}٢٠٧٦٤٣}٢٠٧٦٤٣}٢٠٧٦٤٣}٦٤٣  اGساسية�ا�واد �� �� �� �� �� �� �� ١٠  ٣٨١}٣٨١٥٣٨}٣٨١٥٣٨}٣٨١٥٣٨}�٥٣٨٪� �
�١٠٧}٠٢٩}١٠٧١}٠٢٩}١٠٧١}٠٢٩}١٠٧١}٠٢٩}١  الرعاية�الصحية �� �� �� �� �� �� �� ٠٠٠}٠٠٠٩٤٢}٠٠٠٩٤٢}٠٠٠٩٤٢}�٩٤٢� �� �� �� � ١٨٪� �

�٩٦٧}٩٦٧٤٩٣}٩٦٧٤٩٣}٩٦٧٤٩٣}٤٩٣  �تجزئة�السلع�الكمالية �� �� �� �� �� �� �� ٥٢٨}٥٢٨٥٢٤}٥٢٨٥٢٤}٥٢٨٥٢٤}�٥٢٤� �� �� �� �� �� �� �� �١٠٪� �
�٦٨٨}٦٧٣}٦٨٨١}٦٧٣}٦٨٨١}٦٧٣}٦٨٨١}٦٧٣}١  الصناديق�العقارية�ا�تداولة �� �� �� �� �� �� �� ٣٧٣}٣٧٢}٣٧٣١}٣٧٢}٣٧٣١}٣٧٢}٣٧٣١}٣٧٢}�١� �� �� �� �� �� �� �� �٢٧٪� �

�٨١٠}٨١٠٥٨٠}٨١٠٥٨٠}٨١٠٥٨٠}٥٨٠  النقل �� �� �� �� �� �� �� ٩٠٨}٩٠٨٤٧٩}٩٠٨٤٧٩}٩٠٨٤٧٩}�٤٧٩� �� �� �� �� �� �� �� �٩٪� �
�٣٦١}٣٦١}٣٦١}٣٦١}١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠}}}}١١١١  الخدمات�ا\سZa{كية �� �� �� �� �� �� �� ٣٥٠}١٤٥}٣٥٠١}١٤٥}٣٥٠١}١٤٥}٣٥٠١}١٤٥}�١� �� �� �� �� �� �� �� �٢٢٪� �
�١٠٨}١٠٨٢١٠}١٠٨٢١٠}١٠٨٢١٠}٢١٠  السلع�طويلة�اGجل �� �� �� �� �� �� �� ٣٢٩}٣٢٩١٣٨}٣٢٩١٣٨}٣٢٩١٣٨}�١٣٨� �� �� �� �� �� �� �� �٣٪� �

  
٢٤٧}٧٦١}٢٤٧٥}٧٦١}٢٤٧٥}٧٦١}٢٤٧٥}٧٦١}٥� �� �� �� �� �� �� �� ٨٦٩}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}�٥� �� �� �� �� �� �� �� �١٠٠٪� �

  
  م٢٠١٧ديسم.-��٣١  

�٢٠٤}٢١٠}٨  الرعاية�الصحية � ٢٥  ٤٨١}٥٥٠}٧٪� �
�٢١٦}٤٧٦}٦  تجزئة�السلع�الكمالية �� ٣٥٥}٨٦٤}�٦� � ٢٢٪� �
�٥٤٠}٢٩٢}٦  �الخدمات�ا\سZa{كية �� ١٩٧}٢٥٥}�٤� �� �١٤٪� �

�٢٩٤}٣٠٣}٤  النقل �� ٣٣٧}٧٤١}�٣� �� �١٢٪� �
�٧٦١}١٩٥}٣  إدارة�وتطوير�العقارات �� ٠٢١}٣٩٧}�٣� �� �١١٪� �

�٤١٠}٦١٠}٢  اGساسية�ا�واد �� ٨٤٠}٧٩٧}�٢� �� �٩٪� �
�٤٥٠}٣٩٩}١  التأم1ن �� ٩٥٠}٤٤٧}�١� �� �٥٪� �
�٤٠٠}٦٧١  طويلة�اGجلالسلع� �� ١٧٤}�٦٠٣� �� �٢٪� �

  ٢٧٥}١٥٩}٣٣� �� ٣٥٥}٦٥٧}�٣٠� �� �١٠٠٪� �
  
  م٢٠١٧يناير��١  

�٨٧٧}٠٩٢}٢١  الرعاية�الصحية� � ٤٤  ٥٦٦}٥٥٨}٢٣٪� �
�٧٦٢}٥٩٨}٦  اGساسية�ا�واد �� ٠٩٠}٩٢٥}�٧� � ١٥٪� �

�٩٨٩}٠١٢}٥  �الخدمات�ا\سZa{كية �� ٩٤٢}٦٨٦}�٥� �� �١١٪� �
�٥٣٧}٦٠٩}٣  التجارية�وا�هنيةالخدمات� �� ٤٧٣}٧٦٥}�٣� �� �٧٪� �

�٨٦٦}١١٥}٣  التأم1ن �� ٩٤١}٧٣٣}�٣� �� �٧٪� �
�٨٣١}٢١٨}٢  النقل �� ٦٨١}٣٨٩}�٣� �� �٦٪� �
�١٦٦}٧٦٤}٢  الطاقة �� ٤٢١}١٦٦}�٣� �� ٧}�٥٪� �

�١٧٨}٦٨٠}١  إدارة�وتطوير�العقارات� �� ٥٩٢}٩٠١}�١� �� ٥}�٣٪� �
�٦٦٧}٤٦٣  السلع�الرأسمالية �� ٠٠٠}�٤٥١� �� ٨}�٠٪� �

  ٨٧٣}٥٥٦}٤٦� �� ٧٠٦}٥٧٨}�٥٣� �� �١٠٠٪� �
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 اوما)ي�حكمه�يةالنقد .٧

  ٣١٣١٣١٣١����0 -120 -120 -120 -12����٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨6666� �� �� �� � ٣١��0 -12٢٠١٧6� � ١���1��1٢٠١٧6� �

�  البنكالنقد�.ي� J� J� J� J� �� �� �� � ٣١٠}٤٨٤  ٧٢٢}٩٣� �
�٧٠٥}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٨٢٩ الحفظ�أم1نا�حتفظ�به�مع�النقد� �� �� �� �� ٣٥٥}٥٨٨}�٦� � ٣٢٥}٩٧٤}٢٤� �

  ٧٠٥}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٨٢٩� �� �� �� �� ٠٧٧}٦٨٢}�٦� �� ٦٣٥}٤٥٨}�٢٥� �
  

  خرى أومصروفات��ا\دارةأتعاب�� .٨

Gمدير�الصندوق�ا� ¬Ëحكام�وشروط�الصندوق�:تيتقاG�
ً
  عاب�التالية�وفقا

  كتتابإرسوم�

اليف�ا\داريــــة،�يــــتم�لتغطيــــة�التكــــ�كتتــــاب%�مــــن�مبلــــغ�ا\�١٬٥بمــــا��vيتجــــاوز�نســــبةمــــن�كــــل�مســــتثمر��إكتتــــابيقـــوم�مــــدير�الصــــندوق�بتحصــــيل�رســــوم�

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

  دارةأتعاب�ا\ 

  وتدفع�بصورة�شهرية.�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�من�صا.ي�قيمة�موجودات%�١٬٧٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�إدارية�بنسبة�

 مصاريف�أخرى 
�ا�صاريف�اGخرى�بنسبة� %�من�صا.ي�قيمة�موجودات�الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم�وتدفع�٠٬٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�رسوم�لتغطية

  بصورة�شهرية

 ا�طلوبات�ا�حتملة�� .٩

  �vتوجد�مطلوبات�محتملة�حN �تاريخ�صدور�التقرير.

 

 ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة� .١٠

الوحدات�ومدير�الصندوق�والصناديق�اGخرى�ا�دارة�بواسطة�مدير�الصندوق.�.ي�سياق�النشاط�حام*ي�تتضمن�اGطراف�ذات�الع{قة�للصندوق�

�Gحكام�وشروط�
ً
الصندوق.�تتم�كافة�ا�عام{ت�مع�ا�عتاد�يتعامل�الصندوق�مع�أطراف�ذات�ع{قة.�تتم�ا�عام{ت�مع�اGطراف�ذات�الع{قة�وفقا

  اGطراف�ذات�الع{قة�بأسعار�متفق�عل]Zا�بموجب�إتفاقية�رسمية.

  تفاصيل�ا�عام{ت�واGرصدة�مع�اGطراف�ذات�الع{قة�خ{ل�الف�0ة�كما�ي*ي:�

  م٢٠١٧ديسم٣١��0R   م٢٠١٨ديسم.-��٣١   طبيعة�ا�عاملة  الع�قة��ا�طراف�ذات

  ل{ستثمار�ا�ا�يشركة�الشرق�اGوسط�

  ("مدير�الصندوق")�

 ١٬١٥١٬٢٦٤  ٣٦٨٬١١٥   أتعاب�إدارة�

 ٣٢٨٬٩٣٣   ١٢٨٬٨٤٠    مصروفات�أخرى 

تحت�إدارة�مدير��آخر صندوق�ميفك�ل�سهم�ا�حلية�(صندوق�

  الصندوق)

 -    ٤٧٠٬٠٠٠    شراء��وحدات

 -    ٤٣٨٬٢١٥    بيع�وحدات

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

  مدير�الصندوق)

 -    ٨٣٠٬٠٠٠    شراء��وحدات

 -    ٧٩٦٬٧٣٦    بيع�وحدات
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 ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�(تتمة)

  نتج�عن��ا�عام{ت�ا�ذكورة�أع{ه�إ�ى�اGرصدة�التالية�ا�ستحقة�للطرف�ذو�الع{قة�خ{ل�الف�0ة:

  م٢٠١٧يناير��١    م٢٠١٧ديسم.-��٣١    م٢٠١٨ديسم.-��٣١  طبيعة�الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة�

ا�ا�ي��لDستثمار شركة�الشرق�اGوسط�

  ("مدير�الصندوق")

  ١١٩٫٣٩٦   ٦٦٫٣٤٢    ٩٬٠٥٢  دارةا\ أتعاب�

  ٣٤٫١١٣    ١٨٫٩٥٥    ٣٬١٦٨  خرى ا� صروفات�ا�

  

  :تفاصيل�هذه�الوحدات�ي*ي�فيما�،يتضمن�حساب�مالكي�الوحدات�ع*ى�وحدات�يحتفظ��Zا�مدير�الصندوق 

  محتفظ��(ا�بواسطة�مدير�الصندوق 

  الوحدات

  )عدد(

  القيمةصا)ي� 

  ريال�سعودي

  إجما�ي�الوحدات� 

�%  

٣١�0Rم�٢٠١٨ديسم   -    -   -  

٣١��0Rم٢٠١٧ديسم   -     -    -  

  %٢٥    ١٩٬٩٦٣٬٧٨٧   ١٤٧٬١٩٣  م٢٠١٧يناير��١

  

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية� .١١

مخــاطر�اvئتمــان�ومخــاطر�الســيولة�ومخــاطر�الســوق�(بمــا�.ــي�ذلــك�مخــاطر�أســعار� :مــن�ا�خــاطر�ا�اليــة�وم�Zــايتعــرض�الصــندوق�إ�ــى�مجموعــة�متنوعــة�

ويركـز�برنـامج�إدارة�ا�خـاطر�الشـامل�للصـندوق�ع*ـى�القـدرة�ع*ـى�التنبـؤ�بالسـوق�ا�اليـة�ويسـ�ى�إ�ـى�تقليـل� .العمولة�ومخاطر�العم{ت�ومخاطر�اGسعار)

وعمومــا�،�فــإن�ا�خــاطر�الناشــئة�عــن�ا�وجــودات�وا�طلوبــات� .مــن�التــأث�01الســل¦�Mا�حتمــل�ع*ــى�اGداء�ا�ــا�ي�للصــندوق �أثــر�ا�خــاطر�إ�ــى�أدنــى�حــد�ممكــن

  ا�الية�للصندوق�محدودة.�أدار�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�الية�.ي�السنوات�السابقة�دون�أي�تأث�01جوهري�كما�هو�موضح�أدناه.

  مخاطر�اcئتمان

تتمثـل�.ـي�تعÓـ�0أحـد�اGطـراف�.ـي�أداة�ماليــــة�.ـي�الوفــــاء�بال�³امــــه�ممـا�يـؤدي�إ�ـى�تكبــــد�طـرف�اخـر��خسـارة�ماليـة،�يتعـرض�الصـندوق�إن�مخاطر�ا\ئتمـان�

ى��خــاطر�اvئتمــان�ع*ــى�أرصــدته�لــدى�البنــوك،�دخــل�العمــوvت�ا�ســتحقة�و�الــذمم�ا�دينــة�بموجــب�اتفاقيــة�بيــع�مؤجلــة.�يحــتفظ�الصــندوق�بأموالــه�.ــ

  مح*ي�.ي�ا�ملكة�العربية�السعودية،�وبالتا�ي�يعتقد�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�إئتمان�جوهرية.بنك�

  ترك�oaمخاطر�اcئتمان

.ـي�ريـا�ت�0كز�مخاطر�اvئتمان�عند�وجود�تغ1ـ0ات�.ـي�العوامـل�اvقتصـادية�أو�.ـي�الصـناعة،�ممـا�يـؤثر�ع*ـى�قـدرة�طـرف�جـوهري�مـن�اGطـراف�ا�رتبطـة�تجا

ت�0كــز�ا�خــاطر� .الوفــاء�بال�³اماتــه�ا�اليــة،�يقصــد�بــذلك�اGطــراف�الNــ�Mيكــون�تعاملهــا�اvئتمــاني�هاًمــا�بالنســبة�إ�ــى�إجمــا�ي�تعــام{ت�الصــندوق�اvئتمانيــة

ر�ا\تمانيــــة�.ــــي�.ــــي�ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية.�تتمثــــل�ا�خــــاطاvئتمانيــــة�للصــــندوق�فيمــــا�يتعلــــق�بالرصــــيد�البنكــــي�والــــذي�يــــتم�حفظــــه�.ــــي�بنــــك�مح*ــــي�

  الصندوق�.ي�الرصيد�البنكي�الذي�يتم�حفظه�.ي�بنك�مح*ي�ذو�تقييم�إتماني�عا�ي.

  مخاطر�السيولة

�MــNمــوال�ال{زمــة�لســداد�ال�³اماتــه�ا�تعلقــة�با�طلوبــات�ا�اليــة،�والGتتكــون�مــن�مخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�يواجــه�صــعوبة�.ــي�تــوف�01ا

وغ01هــا�مــن�النفقــات�ا�ســتحقة.�ويقــوم��مــدير�الصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع*ــى�أســاس�منــتظم�ويقــوم�بــا\جراءات�ال{زمــة�الرســوم�ا\داريــة�

إ�ــى�وقــت�تـــاريخ��ليضــمن�توفراGمــوال�الكافيـــة��واجهــة�أي�ال�³امــات�عنـــد�نشــوZÔا�بــدون�ا�خـــاطرة�بســمعة�الصــندوق�أو�تعريضـــه�لخســائر�غ1ــ�0متوقعـــة.

  تباين�كب�01ب1ن�ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�قد�يعرض�الصندوق�إ�ى�مخاطر�سيولة.�vيوجد��التقرير

  مخاطر�السوق 

  .تتمثل�مخاطر�السوق�.ي�مخاطر�تقلب�القيمة�السوقية�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ل�دوات�ا�الية�بسبب�التغ01ات�.ي�أسعار�السوق 

  ر:�مخاطر�سعر�العمولة�ومخاطر�العم{ت�ومخاطر�اGسعار.تشتمل�مخاطر�السوق�ع*ى�ث{ثة�أنواع�من�ا�خاط

  مخاطر�سعر�العمولة:

ة.�مبلـــغ�مخــاطر�ســـعر�العمولـــة�تنشـــأ�مـــن�احتماليـــة�أن�تــؤثر�التغ1ـــ0ات�.ـــي�أســـعار�العمولـــة�ع*ـــى�القيمــة�أو�التـــدفقات�النقديـــة�ا�ســـتقبلية�لـــ�دوات�ا�اليـــ

�vتفاقيـــة�البيـــع�ا�ؤجـــل.�وبنـــاًء�ع*ـــى�ذلـــك�،��vيتعـــرض�الصـــندوق�Gي�مخـــاطر 
ً
أســـعار��العمولـــة�ع*ـــى�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�للصـــندوق�هـــو�مبلـــغ�ثابـــت�وفقـــا

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

 مخاطر�العملة:

اGدوات�ا�اليـــة�ا�ســـتخدمة�مـــن�قبـــل��مخـــاطر�العملـــة��ـــي�مخـــاطر�أن�قيمـــة�اGداة�ا�اليـــة�قـــد�تتغ1ـــ�0نتيجـــة�للتغ1ـــ�0.ـــي�أســـعار�صـــرف�العمـــ{ت�اGجنبيـــة،�

ذمم�الدائنـة��والعمـوvت�ا�سـتحقة�تحسـب�بالريـال�السـعودي�وبنـاًء�ع*ـى�الصندوق�مثل�النقـد�.ـي�البنـوك�و�ذمـم�مدينـة�تحـت�اتفاقيـة�بيـع�مؤجلـة�والـ

  عم{ت�أجنبية.��ذلك،�الصندوق�غ�01معرض�Gي�مخاطر

  مخاطر�اGسعار:

�مخـــاطر�اGســـعار��ـــي�مخـــاطر�تقلـــب�القيمـــة�العادلـــة�للتـــدفقات�النقديـــة�ا�ســـتقبلية�مـــن�أداة�ماليـــة�نتيجـــة�للتغ1ـــ0ات�.ـــي�أســـعار�الســـوق�(بخـــ{ف�تلـــك

ى�اليــة�أو�مــن�مصــدرها�،�أو�أي�عوامــل�تــؤثر�ع*ــا��اGداةالناشـئة�عــن�مخــاطر�أســعار�الفائــدة�أو�مخــاطر�العمــ{ت)�ســواء�كانــت�تلـك�التغ1ــ0ات�ناتجــة�عــن�

 vسـعار�السـوق�،�فـإن�الصـندوق�Gدوات�ا�اليـة�للصـندوق�ليسـت�معرضـة�Gدوات�ا�الية�ا�ماثلة�ا�تداولة�.ـي�السـوق.�بمـا�أن�قيمـة�اGيتعـرض�جميع�ا�

  �خاطر�اGسعار.

يــة�محــددة�كمــا�هــو��محــدد�.ــي�.ــي�أدوات�مال�اvســتثماراتيــتم�إدارة�مخــاطر�ا\ســعار�مــن�قبــل�مــدير�اvســتثمار�وذلــك�بتنويــع�ا�حفظــة�والحــد�مــن�ترك1ــ�³

  شروط�وأحكام�الصندوق�و.ي�أنظمة�وقوان1ن�هيئة�السوق�ا�الية.

  تلزم�ا\جراءات�الداخلية�مدير�ا\ستثمار�بمراقبة�تعرض�ا�حفظة��خاطر�اGسعار�بشكل�يومي.

فيجــب�ع*ــى�مــدير�الصــندوق�إعــادة�التــوازن�إ�ــى��مخــاطر�اGســعار�مــع�سياســات�الصــندوق�ا\ســتثمارية�أو�أنظمــة�الصــناديق�ا\ســتثماريةإذا�لــم�تتوافــق�

  ا�حفظة�خ{ل�خمس�أيام�كحد�أقÕ¬ �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�.ي�

�א���	�א���	�א���	�א���	�����א�*G*2א�א�*G*2א�א�*G*2א�א�*G*2א� �� �� �� �H�A1BH�A1BH�A1BH�A1B� �� �� �� �٣١٣١٣١٣١�����0 -12�0 -12�0 -12�0 -12٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨� �� �� �� �� �� �� �� �٣١٣١٣١٣١�����0 -12�0 -12�0 -12�0 -12٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧� �� �� �� �� �� �� �� �١١١١������1��1��1��1��1��1��1��1٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧� �� �� �� �
              :بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

� ٣٥٥}٦٥٧}٣٠  ٨٦٩}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٨٦٩٥}١٤٠}٥ ٦ اvستثمارات ٧٠٦}٥٧٨}�٥٣ 

�    :بالتكلفة�ا�طفأة �� �� �� � � �� �� �
�    توزيعات�نقدية�–دينة�ا�ذمم�ال J� J� J� J  � J � ٠٠٠}�٤٥ 

� ٠٧٧}٦٨٢}٦  ٧٠٥}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٧٠٥٨٢٩}٨٢٩ ٧ هاوما.ي�حكم�يةنقدال ٦٣٥}٤٥٨}�٢٥ 

� ٥٧٤}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥٧٤٥}٩٧٠}٥    ا�الية��ا�وجوداتإجما�ي� �� �� �� ٤٣٢}٣٣٩}�٣٧ � ٣٤١}٠٨٢}�٧٩ 

              ا�طلوبات�ا�الية

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

� ٣٤٢}٦٦  ٠٥٢}٠٥٢٩}٠٥٢٩}٠٥٢٩}٩  ١٠و��٩ ستحقة��ا�دارة�ا\ أتعاب� ٣٩٦}�١١٩ 

� ٩٥٥}١٨  ١٦٨}١٦٨٣}١٦٨٣}١٦٨٣}٣ ١٠و��٩  ستحقةا�خرى�اG صروفات�ا� ١١٣}�٣٤ 

� ٢٩٧}٨٥  ٢٢٠}٢٢٠١٢}٢٢٠١٢}٢٢٠١٢}١٢    ا�اليةا�طلوبات��إجما�ي ٥٠٩}�١٥٣ 
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 لقيمة�العادلة�ل�دوات�ا�اليةا .١٢

.ي�معاملة�طبيعية�ب1ن�طرف1ن�.ي�السوق�.ي�تاريخ��إل�³اممقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل��است{مه�قيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتملا

  :تتم�إما�ا�طلوباتأو�تحويل��ا�وجوداتالقياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع*ى�اف�0اض�أن�ا�عاملة�لبيع�

• ��M¬Çأوا�طلوباتأو��للموجودات.ي�السوق�الرئي�،  

 •M¬Ç�0فائدة�.ي�غياب�السوق�الرئيÓكGا�طلوباتأو��للموجودات،�.ي�السوق�ا.  

�للصندوق.�يتم�قياس�القيمة�العادلـة�
ً
�ا\ف�0اضـاتباسـتخدام��ا�طلوبـاتأو��للموجـوداتيجب�أن�يكون�السوق�الرئي�M¬Çأو�السوق�اGك�0Óفائدة�متاحا

فًقـــا��صـــلحZaم�الNــ�Mسيســـتخدمها�ا�شـــاركون�.ـــي�الســـوق�عنـــد�تســـع�01ا�وجـــودات�أو�ا�طلوبـــات�،�بـــاف�0اض�أن�كـــل�أطـــراف�العمليـــة�التجاريـــة�يعملـــون�و 

  ا\قتصادية.

يقوم�تعريف�القيمة�العادلة�ع*ـى�اف�ـ0اض�أن�الصـندوق�يتبـع�مبـدأ�اvسـتمرارية�ولـيس�هنـاك�نيـة�أو�حاجـة�لتقلـيص�حجـم�عملياتـه�بشـكل�جـوهري�أو�

ســتمر�مــن�تــاجر�أو�سمســار�أو�تعتRــ�0اGداة�ا�اليــة�ع*ــى�أ�Zـا�مدرجــة�.ــي�ســوق�نشــط�إذا�كانــت�اGســعار�متاحـة�بســهولة�وبشــكل�م�القيـام�بمعاملــة�مجحفــة

  ظمة�ع*ى�أساس�تجاري.اGسعار�معام{ت�سوقية�فعلية�ومن،�وتمثل�تلك�أو�خدمة�تسع�01أو�وكالة�تنظيمية�مجموعة�صناعية

أو�ا\فصــاح�ع�Zـــا�.ــي�البيانـــات�ا�اليــة�ضـــمن�التسلســل�الهرمـــي�للقيمـــة��القيمــة�العادلـــةب�هايــتم�تصـــنيف�جميــع�ا�وجـــودات�وا�طلوبــات�الNـــ�Mيــتم�قياســـ

ا�ختلفــة�ع*ــى��بمســتويا´Zامهــم�بالنســبة�لقيــاس�القيمــة�العادلــة�ككــل،�وذلــك��مــن�ا�ــدخ{تالعادلــة�،�كمــا�هــو�موضــح�أدنــاه�،�بنــاًء�ع*ــى�أدنــى�مســتوى�

  النحو�التا�ي:

 �وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�نشط�سوق أسعار�السوق�ا�علنة�(غ�01ا�عدلة)�.ي�-ا�ستوى�اGول  •

�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�01مباشرة.��يكون�أدنى�مستوى طرق�التقييم�ال��MN-ا�ستوى�الثاني •
ً
 دخ{´Zا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب{

 ى�مدخ{´Zا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ��01قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�01مباشرة.طرق�التقييم�ال�MNتكون�أدن�-ا�ستوى�الثالث •

�،
ً
.�القــيم�الدف�0يــة�لكافــة�ا\ســتثمار�.ــي�أســهم�حقــوق�ا�لكيــة�ا�درجــة�هــو�ا\ســتثمار�الوحيــد�الــذي�يــتم�بالقيمــة�العادلــة�وينــدرج�.ــي�ا�ســتوى�اGول حاليــا

الNــ�Mتظهــر�.ــي�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�تقــارب�قيمZaــا�العادلــة.�لــم�يكــن�هنــاك�أي�أدوات�ماليــة�أخــرى�مــن�ا�ســتوى��ا�وجــودات�وا�طلوبــات�ا�اليــة�اGخــرى 

  اGول�أو�الثاني�أو�الثالث�من�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�خ{ل�السنة�الحالية�والسنة�السابقة.

.جميع�القيم�ا�عروضة�.ي�هذه�القوائم�ا�الية�تمثل�القيمة�العادلة�ل�صول�
ً
  وا�طلوبات�ا�الية�بنسبة�كب01ة�جدا

  اعادة�التصنيف�بaن�ا�ستويات�الث�ثة�للقيمة�العادلة

غي1ـ0ات.�ومـع�يتم�إدراج�نتائج�إعـادة�التصـنيف�بـ1ن�مسـتويات�القيمـة�العادلـة�ا�ـذكورة�أعـ{ه�.ـي��Zايـة�ف�ـ0ة�إعـداد�التقـارير�الNـ�Mحـدثت�خ{لهـا�تلـك�الت

  تصنيف�ب1ن�مستويات�القيمة�العادلة�خ{ل�الف�0ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.ذلك،�لم�تكن�هناك�عمليات�إعادة�

 

 اعتماد�ا�عايa-�الدولية�\عداد�التقارير�ا�الية�للمرة�ا�و�ى .١٣

�للمعـــاي�01الدوليـــة�للتقريـــر�ا�ـــا�ي�Gول�مـــرة،�لكـــل�٢٠١٨ديســـم٣١��0Rتعـــد�التقـــارير�ا�اليـــة�للســـنة�ا�اليـــة�ا�نZaيـــة�.ـــي�
ً
الف�ـــ0ات�الســـابقة�وحNـــ �الســـنة�م�وفقـــا

�للمعاي�01الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسب1ن�القانوني1ن�("الهيئة").٢٠١٧ديسم٣١��0Rا�نZaية�
ً
  م�أعد�الصندوق�قوائمة�ا�الية�وفقا

�للمعــاي�01الدوليــة�للتقريــر�ا�ــا�٢٠١٨ديســم٣١��0Rأعــد�الصــندوق�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�للســنة�ا�نZaيــة�.ــي�
ً
ديســم٣١��0Rي�با\ضــافة�إ�ــى�ف�ــ0ة�ا�قارنــة�م�وفقــا

للصــندوق��ا\فتتاحيـة.�عنـد�إعــداد�هـذه�التقـارير�ا�اليــة،�تـم�إعــداد�قائمـة�ا�ركـز�ا�ــا�ي�م�كمـا�هـو�موضــح�.ـي�إيضــاح�السياسـات�ا�حاسـبية�الهامــة٢٠١٧

�للمعـــاي�01الدوليـــة،�وهـــو�تـــاريخ�تحـــول�الصـــندوق�إ�ـــى�تطبيـــق�ا�عـــا٢٠١٧ينـــاير��١كمـــا�.ـــي�
ً
ي�01الدوليـــة�للتقريـــر�ا�ـــا�ي.�يبـــ1ن�هـــذا�ا\يضـــاح�التعـــدي{ت�م�وفقـــا

�للمعــــاي�01الصــــادرة�عــــن�الهيئــــة،�بمــــا�.ــــي�ذلــــك�قائمــــة�ا�ركــــز�ا�ــــا�ي�ك
ً
ينــــاير��١مــــا�.ــــي�الرئيســــية�الNــــ�Mقــــام��Zــــا�الصــــندوق�لتعــــديل�قوائمــــه�ا�اليــــة�ا�عــــدة�وفقــــا

  م.٢٠١٧ديسم٣١��0Rم�وكما�.ي�٢٠١٧

  تطبيق�إعفاءات�التب����ول�مرة

بإعفــــاءات�معينــــة�.ــــي�التطبيــــق�بــــأثر�رج�ــــي،�بعــــض�هــــذه��١عنــــد�تب£ــــ�Mا�عــــاي�01الدوليــــة�للتقريــــر�ا�ــــا�ي�Gول�مــــرة،�يســــمح�ا�عيــــار�الــــدو�ي�للتقــــارير�ا�اليــــة�

  ال�MNطبقها�الصندوق�موضحة�كما�ي*ي:�ا\لزامية�وا\ختيارية�ا\عفاءات�إلزامية�وبعضها�اختيارية،�ا\عفاءات�
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�-a(تتمة)�الدولية�\عداد�التقارير�ا�الية�للمرة�ا�و�ىاعتماد�ا�عاي  

  ا\عفاءات�ا\لزامية�ال���اعتمدها�الصندوق 

.�الســعوديةا�حاســبية��للمعــاي01 مــع�التقــديرات�الخاصــة�بــنفس�التــواريخ�وفًقــا��٢٠١٧ديســم٣١��0Rو��٢٠١٧ينــاير��١تتوافــق�التقــديرات�.ــي��- �التقــديرات

 الصندوق�لغرض�هذه�ا�بالغ�وفقل�تعكس�التقديرات�ا�ستخدمة�من�قب
ً
تـاريخ�اvنتقـال�،�٢٠١٧ينـاير��١الية�الظروف�.ـي�للمعاي�01الدولية�للتقارير�ا��ا

  .٢٠١٧ديسم٣١��0Rكما�.ي�،�و ولية�للتقارير�ا�اليةإ�ى�ا�عاي�01الد

  ا\عفاءات�ا\ختيارية�ال���اعتمدها�الصندوق 

  عاي�01الدولية�للتقرير�ا�ا�ي�بأثر�رج�ي.لم�يعتمد�الصندوق�أي�إعفاءات�اختيارية�لتطبيق�ا�

  م�كما�ي*ي:٢٠١٧ديسم٣١��0Rللسنة�ا�الية�ا�نZaية�.ي�تم�إعادة�تصنيف�بعض�البنود�لقائمة�الدخل�الشامل�

  قائمة�الدخل�الشامل

�-aللمعاي�
ً
العرض�وفقا

  السعودية
  أثر�التحول�للمعايa-�الدولية

�-aللمعاي�
ً
العرض�وفقا

  الدولية

�إستثماراتالدخل�ا�تحقق�من�استبعاد�

�٤٧٢E}٧٩٦}F٥ بقيمZaا�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخسارة �F١٨٣}١٣١E� �FFFF٢٨٩}٦٦٥}٢٨٩٥}٦٦٥}٢٨٩٥}٦٦٥}٢٨٩٥}٦٦٥}٥EEEE� �� �� �� �

�إستثماراتمن�استبعاد��ةغ�01ا�تحقق�الخسارة

�٥٤١E}٢٥١}F٢  بقيمZaا�العادلة�من�خ{ل�الربح�أو�الخسارة �F٦٢١}١٩E� �FFFF٩٢٠}٥٠١}٩٢٠٢}٥٠١}٩٢٠٢}٥٠١}٩٢٠٢}٥٠١}٢EEEE� �� �� �� �

�  تكاليف�ا�عام{ت� J� �F٨٠٤}١٥٠E� �FFFF٨٠٤}٨٠٤١٥٠}٨٠٤١٥٠}٨٠٤١٥٠}١٥٠EEEE� �� �� �� �

  م.٢٠١٧ديسم�v٣١��0Rيوجد�تغ�01هام�.ي�قائمة�التدفقات�النقدية�للسنة�ا�نZaية�.ي�

 اخر�تاريخ�تقييم� .١٤

 .)٢٠١٧ديسم٢٠١٧�:٣١��0Rم�(�٢٠١٨ديسم٣١��0Rآخر�تاريخ�تقييم�لصا.ي�موجودات�الصندوق�للف�0ة�كان�.ي�يوم�

 اعتماد�القوائم�ا�الية�� .١٥

 م.٢٠١٩،�مارس�٠٧هـ�ا�وافق��١٤٤٠ةجمادى�اvخر �٣٠تمت�ا�وافقة�ع*ى�هذه�القوائم�ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��.ي�

 



MEFIC IPO FUND 

Annual Performance Report 

As of 31 Dec 2018 

Fund Board of Directors 

FUND OBJECTIVE  

The fund aims to achieve absolute return on capital growth over the long term, by investing mainly; in 
IPOs & Listed Stocks in the Saudi Arabian Stock Market. 

STOCK MARKET REVIEW - 2018 

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

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

Saudi Arabia led the primary markets in 2018 within the entire GCC in terms of number of IPOs and 
capital raised. Saudi witnessed 11 IPOs (including REIT IPOs), and raised ~USD 1.33bn worth of capital 
proceeds in 2018.  

IPO activity during 2018 remained relatively subdued with no other major quality listing taking place 
(except REITs). During 2018, the fund participated in the IPOs of Leejam Sports.  

FUND PERFORMANCE TABLE (December-2018) 

Performance 1M 3M YTD 1Y Since Inception 

Fund 4.82% 1.78% -2.3% -2.26% 17.94% 

MEFIC S&P IPO index 0.21% -1.38% -11.9% -11.87% -49.62% 

TASI 1.61% -2.16% 8.31% 8.31% -20.22% 

Fund Performance 
     

Information Ratio 
    

1.22 



Beta 
    

0.62 

Alpha 
  

9.61% 9.61% 67.56% 

 

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 

 YTD 2018, the fund have beaten the benchmark with an alpha of 5.5%, despite the poor 
performance of the IPO market MEFIC IPO Fund was ranked as the 3rd best performing fund 
amongst all listed IPOs Fund. 

 The fund performed negative in 2017 and the reason was lack of IPOs during the year and 
weak performance of Nomu market. All IPO funds in the market generated negative returns. 
While companies that are listed within the last five years underperformed the market. This 
had a negative impact on the performance of the fund.  

 The fund had two breaches based on IFR article 41; and they were corrected within 3 days 
from the breach. The weight is currently below 10%.  

 Performance was driven by process based approach using fundamental approach based on 
Equity research and best practice fund management methodology, and we will work 
towards accomplishing the same in 2018. 

 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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