
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  �ريتصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

 ا ا�ي�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمارشركة�

 ا�ولية�ا ختصرة�غ)'�ا راجعة�القوائم�ا الية�

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف4'ة�الستة�أشهر�ا ن0/ية�.ي�

ا ستقل�الحسابات�مراجعفحص�مع�تقرير�



  صندوق�ميفك�ريت

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

  الحسابات�ا ستقل�مراجعفحص�وتقرير��ا�ولية�ا ختصرة�غ)'�ا راجعة�القوائم�ا اليةفهرس�

 م�٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي��

١ 

  

  صفحة  

  ٢  ا�ستقل�الحسابات�تقرير�فحص�مراجع

  ٣  ا�ولية�ا�ختصرة�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

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

  ٥  ا�ولية�ا�ختصرة�قائمة�التغK)ات��ي�صا�ي�ا�وجودات�العائدة�لحامGي�الوحدات

  ٦  ا�ولية�ا�ختصرةقائمة�التدفقات�النقدية�

  ١٦-٧ ا�ولية�ا�ختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

  





  صندوق�ميفك�ريت�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�قائمة�ا ركز�ا ا�ي

  م٢٠١٩يونيو��٣٠كما��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��tيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢١وح�����١تعت�)�اdيضاحات�ا�رفقة�من  

٣ 

  

  إيضاح 

  م٢٠١٩يونيو��٣٠

  غ)'�مراجعة

٣١��'bم٢٠١٨ديسم  

 مراجعة

      ا وجودات

  ٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤  ٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١  ٧ استثمارات�عقارية

  ٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١   ٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣   ٨  حقوق�منفعة�–أصول�غK)�ملموسة�

  ٣٨٬٧١٦٬٥٤٤   ٤٣٬٩٥٢٬٠٣٠   ٩ ذمم�مدينة�

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨   ٦٬٠٨٤٬٠٨٨   ١٠ النقد�وما�ي�حكمه

 
ً
  ١٬٠٠٩٬١٠٥   ١٬٠٣٢٬٥٨١     مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ١٬٢٥٣٬٦٦٩٬١٦٢  ١٬٢٤٥٬٨٦٤٬٨١٣   إجما�ي�ا وجودات

      

      ا طلوبات�

  ٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩  ٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦  ١١ قروض�طويلة�ا�جل

  ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ١٢٩٬٥٤٢٬٣٦٠   ١٢  ذمم�دائنة

  ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١  ٣٦٬٠١١٬١٨٢  ١٣ إيرادات�إيجار�غK)�مكتسبة

  ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  ١٧  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

  ٤٬٢٢٩٬٦٧٥  ٢٬٧٧٣٬١٧٩  ١١  تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢  ٨٠٩٬٧٥٧  ١٤ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٤٩٩٬٨٢٨٬١٢١  ٤٨٣٬٤٠٥٬٨٤٩   إجما�ي�ا طلوبات

     

  ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١  ٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤   صا.ي�ا وجودات�العائده�لحامMي�الوحدات

       

  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠   وحدات�مصدرة��(با�رقام)

       

 ١٠٫٢٨٧٦  ١٠٫٤٠٥٢  للوحدة-صا.ي�قيمة�ا وجودات

      ١٥  اXلm4امات�وا طلوبات�ا حتملة

        



  صندوق�ميفك�ريت�

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

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��tيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢١وح�����١تعت�)�اdيضاحات�ا�رفقة�من  

٤ 

  

     

  ٢٠١٩ إيضاح 

   اoيرادات

  ٤٣٬٦٦٧٬٢٩٥   إيرادات�اtيجار

   

    ا صروفات

 (٨٬٧١٣٬٢١٤)    تكاليف�التمويل

 (٩٬٤٨٥٬٠١٨)   ٨  إطفاء�حقوق�ا�نافع

 (٢٬٤٠٣٬١٩٤)   ٧  مصروف�اdه�ك

 (٤٬٥٨٥٬٥٩١)   ١٦  مصروفات�تشغيلية

 (٢٥٬١٨٧٬٠١٧)  إجما�ي�ا صروفات

  ١٨٬٤٨٠٬٢٧٨  الربح�التشغيMي�للف4'ة

   إيرادات/خسائر�غ)'�تشغيلية�أخرى 

 (٧٬٤٢٠٬٠٧٠)  ٩  مخصص�ديون�مشكوك��ي�تحصيلها

 (٢٬٥١٤٬٩٦٩)   ٧  مصروف�هبوط

  ٧٢٬٦٨٤  إيرادات�أخرى 

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣   صا.ي�الربح�للف4'ة

 -   للف4'ة ايرادات�الدخل�الشامل�اuخر

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣   إجما�ي�الدخل�الشامل�للف4'ة

  



 صندوق�ميفك�ريت�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ)'�مراجعة)�.ي�صا.ي�ا وجودات�العائدة�لحامMي�الوحدات�التغ)'قائمة�

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��tيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢١وح�����١تعت�)�اdيضاحات�ا�رفقة�من  

٥ 

  

  

٢٠١٩  

    

يناير��١صا.ي�قيمة�ا وجودات�.ي�  ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١  

   

للف4'ةالشامل�صا.ي�الدخل�  ٨٬٦١٧٬٩٢٣  

   

يونيو�٣٠صا.ي�قيمة�ا وجودات�.ي  ٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤  

    

الوحدات�.يالتغ)'ات�  ٢٠١٩  

   

يونيو�٣٠يناير�/��١عدد�الوحدات�.ي�   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  

    

    Xمن�قبل�الصندوق �إضافيةإصدار�وحدات��يوجد��  



  صندوق�ميفك�ريت�

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

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

  م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��tيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢١وح�����١تعت�)�اdيضاحات�ا�رفقة�من  

٦ 

  

  ٢٠١٩ 

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

    

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣  صا.ي�ربح�الف4'ة

    

   نقدية:الغK)��البنودتسويات�

  ٩٬٤٨٥٬٠١٨    إطفاء�حقوق�ا�نافع

  ٧٬٤٢٠٬٠٧٠    مخصص�ديون�مشكوك��ي�تحصيلها

  ٢٬٥١٤٬٩٦٩   مصروف�هبوط

  ٢٬٤٠٣٬١٩٤   مصروف�اdه�ك

  ٣٠٬٤٤١٬١٧٤  

   التغK)ات��ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

 (١٢٬٦٥٥٬٥٥٦)   ذمم�مدينة

 
ً
 (٢٣٬٤٧٦)   مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٨٥٩٬٤٨١   ذمم�دائنة

 (١٠٬٦٧٤٬٣٦٩)   إيرادات�إيجار�غK)�مكتسبة

 (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)    سداد�ال(�امات�استحواذ

 (٢٬٥٣٤٬٥٢٥)   مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 (١٬٤٥٦٬٤٩٦)  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 (٢٦٬٠٤٣٬٧٦٧)   ا�نشطة�التشغيلية�.ي�ا ستخدمصا.ي�النقد�

   

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧   متحص�ت�قروض�خ�ل�الف()ة

 ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧   صا.ي�النقد�ا حصل�من�ا�نشطة�التمويلية

     

  ١٬٣٣٩٬٨٧٠   صا.ي�الزيادة�.ي�النقد�وما.ي�حكمه�خ�ل�الف4'ة

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨   النقد�وما��ي�حكمه��ي�بداية�الف()ة

  ٦٬٠٨٤٬٠٨٨   �يونيو�٣٠النقد�وما�.ي�حكمه�.ي�

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ)'�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٧ 

 

 صندوق�وأنشطتهال .١

بـــKن�شـــركة�الشـــرق�ا�وســـط��اتفـــاقمؤســـس�ومـــدار�بواســـطة��متوافـــق�مـــع�الشـــريعة�مغلـــق�اســـتثماري�متـــداول �عقـــاري ("الصـــندوق")�وهـــو�صـــندوق��ريـــتصـــندوق�ميفـــك�

  ة�السوق�ا�الية�رقموتمارس�النشاط�بموجب�تصريح�هيئ�١٠١٠٢٣٧٠٣٨شركة�مساهمة�مغلقة�سعودية�برقم�سجل�تجاري��ل�ستثمار�ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")

٠٦٠٢٩-�٣٧.  

ريـــال��٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠الصـــندوق�مـــدرج��ـــي�ســـوق�ا�ســـهم�الســـعودية�("تـــداول")،�ويـــتم�تـــداول�وحداتـــه�بنـــاًء�عGـــى�أنظمـــة�وتشـــريعات�الســـوق.�يبلـــغ�رأس�مـــال�الصـــندوق�

�لطلـب�مـدير�الصـندوق�وموافقـة�هيئـة�سنة�قابل�٩٩تبلغ�مدة�الصندوق��ريال�لكل�وحدة.�١٠وحدة�بقيمة�اسمية��٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠سعودي�مقسمة�عGى�
ً
ة�للتمديـد�وفقـا

  السوق�ا�الية.

ودية�ودول�الخلـيج�الغرض�اtستثماري�ا�سا¤ـ���للصـندوق�هـو�تزويـد�ا�سـتثمرين�بـدخل�دوري�عـن�طريـق�اtسـتثمار��ـي�عقـارات�مـدرة�للـدخل��ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـع

  العربي.

  ا�ستحوذ�عل§ ا�كما�يGي:ملخص�اtستثمارات�العقارية�وحقوق�ا�نافع�

  اXستثمارات�العقارية:

�سوق�شرق):�
ً
محل�تعمل��ي�مجال�ا�ثاث�وا�فروشات،�يتكـون�ا�جمـع�مـن��١٨٧يحتوي�عGى��تجاري��ي�الرياضتجزئة�مجمع�مول�تجاري�بالرياض�(يشار�إليه�سابقا

  »ي�الجزيرة.�–مب��ªويقع�عGى�الدائري�الشر©ي��ي�الرياض��٢١

��/امــة):إد�مب�ــ~�تجــاري�و
ً
�للنشــاط�التجــاري�وا�كت¬ــ��ويتكــون�مــن�عشــر�محــ�ت�تجزئــة�و�ســتة�ادوار�مكتبيــة�ويقــع�بطريــق��اري�بجــدة�(يشــار�إليــه�ســابقا

ً
يســتخدم�حاليــا

  اtندلس��ي�»ي�الحمراء�بجدة.

 عGى�طريق�أجياد��ي�مكة�ا�كرمة.يقع��جناح�١١غرفة�وعدد��٢٠٣يتكون�من�عدد��فندق�أربع�نجوم�:درنف�أجياد

  عGى�طريق�الدائري�الثالث��ي�مكة�ا�كرمة.�ي�منطقة�كدي�جناح�يقع��١١غرفة�وعدد��٧٥فندق�ث�ث�نجوم�يتكون�من�عدد��درنف�كدي:

  شقة��ي�برج�ذا�باد��ي�مدينة�دبي.�٣٠يمتلك�صندوق�ميفك�ريت��ذا�باد:

  حقوق�ا نافع:

�١٢شــقة�ســكنية�و�٥١تتضــمن��ألــف�م(ــ)�مربــع�قابلــة�للتــأجK) �١٢مربــع،�يمتلــك�العقــار�مســاحة�م(ــ)��٩٬٥٨٨مبªــ��متعــدد�اtســتخدامات�يقــع�عGــى�أرض�مســاح! ا�:�١بــ�زا�

  م.�٢٠٢٦يوليو�١٧معرض.�يقع�العقار�عGى�طريق�ا�لك�عبدالعزيز،�»ي�الربيع��ي�مدينة�الرياض�وينت°��حق�ا�نفعة�لهذا�العقار�بتاريخ�

معــارض.�يقــع�العقــار�عGــى�طريــق�ا�لــك�عبــدهللا،�»ــي�الرحمانيــة��ــي�مدينــة�الريــاض�وينت°ــ��حــق��٧شــقة�ســكنية�وعــدد��٨٧مبªــ��متعــدد�اtســتخدامات�يتضــمن�:�٢بــ�زا�

  .٢٠٣٦مارس��٢٩ا�نفعة�لهذا�العقار�بتاريخ�

ابريـل��١تـاريخ�وينت°ـ��حـق�ا�نفعـة�لهـذا�العقـار�ب�مطاعم�ونادي�نسائي،�يقع�عGى�طريق�الدائري�الشما�ي،�»ي�النخيل��ي�مدينة�الرياض�٩مب��ªتجاري�يتضمن��:ضيافة

٢٠٣٥. 

  

 ا�نظمة�والتشريعات .٢

�والتعليمــــات�الخاصــــة)�م٢٠١٨اكتــــوبر��٢٢(ا�وافــــق��ه١٤٤٠صــــفر��١٣لصــــادرة�عــــن�هيئــــة�الســــوق�ا�اليــــة��ــــي�ا�ل�ئحــــة�صــــناديق�اtســــتثمار�العقــــاري يخضــــع�الصــــندوق�

  .)٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧ن�شعبا�١٦الصادرة�بتاريخ��العقارية��ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�بصناديق�اtستثمار 

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ)'�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٨ 

 

 أسس�اoعداد .٣

 أسس�اXلm4ام�٣٬١

��عيار�ا�حاسبة�الدو�ي�رقم�
ً
"التقارير�ا�الية�ا�ولية"�ا�عتمدة��ي�ا�ملكة�العربية�السـعودية�والبيانـات�ا�خـرى��٣٤تم�إعداد�هذه�القوائم��ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�وفقا

العقاريـــة�الصــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليــة��ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة� للمحاســـبKن�القـــانونيKن.�ووفقـــا��تطلبــات�tئحـــة�صـــناديق�اtســتثمارالصــادرة�عـــن�الهيئـــة�الســعودية��

  السعودية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ا�تعلقة�بإعداد�القوائم�ا�الية.

  

��
ً
�tتتضمن�كافة�بالتا�ي�للتقارير�ا�الية�ا�ولية�".��٣٤تطلبات��"ا�عيار�ا�حاس¬��الدو�ي�إن�ا�علومات�ا�الية�ا�ولية�غK)�مراجعة�واtفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

ديسم�)��٣١ة�ا�ن! ية��ي�ا�علومات�واdفصاحات�ا�طلوبة��ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراء´ ا�مرتبطة�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للصندوق�للسن

  م.٢٠١٨

  

م،��ي�حKن�أنه�٢٠١٨�tديسم�)��٣١ة�للمركز�ا�ا�ي��ي�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�jي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�السنوية�ا�راجعة�للسنة�ا�ن! ية��ي�قائمة�ا�قارن

ت�النقدية�ا�ولية�ا�ختصرة�وذلك��ن�يوجد�قوائم�مقارنة�لقوائم�الدخل�الشامل،�وقائمة�التغK)ات��ي�صا�ي�ا�وجودات�العائدة�لحامGي�الوحدات،�وقائمة�التدفقا

  م.٢٠١٨اكتوبر��١الصندوق�بدء�عملياته�بتاريخ�

  

 أسس�القياس�ومبدأ�ا�ستمرارية�٣٬٢

��بدأ�التكلفة�التاريخية�باستخدام�مبدأ�اtستحقاق�ا�حاس¬��ومفهوم�اtستمرارية.�م�إعداد�القوائم�ا�الية�ت
ً
  ا�ولية�ا�ختصرة�ا�رفقة�وفقا

  

 عملة�العرض�والنشاط�٣٬٣

كافـة�ا�علومـات�ا�اليـة���ـ)�عملـة�النشـاط�الرئيسـية�للصـندوق،�مـالم�يحـدد�خـ�ف�ذلـك.بالريـال�السـعودي�والـذي�يعت�ا�ولية�ا�ختصـرة�يتم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية

  �ا�عروضة�تم�تقري· ا��قرب�ريال�سعودي.

  

 الهامة�السياسات�ا حاسبية .٤

وائم�ا�اليـــة�الســـنوية�السياســات�والطـــرق�ا�حاســـبية�ا�عتمـــدة��ـــي�إعــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا�وليـــة�ا�ختصــرة�مطابقـــة�للسياســـات�والطـــرق�ا�عتمـــدة��ــي�إعـــداد�القـــ

ينــاير��١اdيجــار"��ــي�تــاريخ�بدايــة�تطبيــق�ا�عيــار��"عقــود�١٦م،�باســتثناء�تبªــ��ا�عيــار�الــدو�ي�dعــداد�التقــارير�ا�اليــة�رقــم�٢٠١٨ديســم�)��٣١ا�ن! يــة��ــي��للف(ــ)ةا�راجعــة�

  موضح��ي�اdيضاح�التا�ي.�١٦م.�ا�ثر�ا�()تب�عGى�تب��ªا�عيار�الدو�ي�dعداد�التقارير�ا�الية�٢٠١٩

  

�بمــا�ف§ ــا�ا�عـايK)�اdلزاميــة�للف(ــ)ات
ً
م�أو�٢٠١٩ينــاير��١ا�حاسـبية�ال�ــ��تبــدأ��ـي�تــاريخ��يتبªـ��الصــندوق�جميــع�ا�عـايK)�ا�حاســبية�الحديثــة�ويطبـق�ا�عــايK)�ا�وجــودة�حاليـا

�لتطبيق�هذه�ا�عايK)�واtل(�ام�� ا.
ً
  بعده.��tيوجد�أثر�جوهري�عGى�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�نتيجة

  

  )١٦أثر�التحول�ا�ى�ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي�(

�اtيجارات،�والتفسK)�الدو�ي�رقم�(١٧معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�رقم�()�محل�١٦يحل�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�( �الصادر�عن�لجنة�تفسK)�ا�عايK)�الدولية�٤) (

)� �والتفسK)�رقم �إيجار، �عقد �عGى �ينطوي �ال()تيب �كان �إذا �فيما �التأكد �١٥للتقرير�ا�ا�ي: �التشغيلية �اdيجارات �عقود �الدائمة: �التفسK)ات �لجنة �الصادر�عن (–�

)�الصادر�عن�لجنة�التفسK)ات�الدائمة:�تقويم�جوهر�ا�عام�ت�ال���تأخذ�الشكل�القانوني�لعقد�اdيجار.�يحدد�هذا�ا�عيار�ا�باديء�٢٧والتفسK)�رقم�(�الحوافز،

  د�عGى�ا�ركز�ا�ا�ي.ا�تعلقة�باdثبات�والقياس�والعرض�واtفصاح�عن�عقود�اtيجار�ويتطلب�من�ا�ستأجرون�حساب�معظم�عقود�اdيجار�بموجب�نموذج�واح

   



 ريتصندوق�ميفك�

  ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�
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٩ 

  

  السياسات�ا حاسبية�الهامة(تتمة)

 (تتمة)�)١٦أثر�التحول�ا�ى�ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي�(

).�يستمر�ا�ؤجرون��ي�تصنيف�عقود�١٧)�لم�تتغK)�إ�ى�حد�كبK)�عن�ا�عيار�ا�حاس¬��الدو�ي�رقم�(١٦إن�محاسبة�ا�ؤجرين�بموجب�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�(

�ي�معيار�ا�حاسبة�� �إما�عقود�ايجار�تشغيGي�أو�عقود�ايجار�تمويGي�باستخدام�مباديء�مماثلة�كما �لذلك،�ليس�هناك�أي�تأثK)�١٧الدو�ي�رقم�(اdيجار�عGى�أ¼ ا .(

  الصندوق.)�عGى�١٦لتطبيق�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�(

  

  .٢٠١٩يناير��١)�باستخدام�طريقة�التعديل�بأثر�رج½ي�للتطبيق�مع�تاريخ�التطبيق�ا�و�ي��ي�١٦ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�(طبق�الصندوق�خ�ل�الف()ة�الحالية،�

 

)�ح����tيتم�إعادة�تقييم�ما�إذا�كان�العقد�ينطوي�عGى�١٦استخدام�الوسيلة�العملية�ا�تاحة�عند�التحول�إ�ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�(اختار��الصندوق�

�عGى�أ¼ ا�عقود�إيجار�عند�تط
ً
)�و�التفسK)�١٧بيق��معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�رقم�(عقد�إيجار�أم�t،�مما�يسمح�بتطبيق�ا�عيار�فقط�عGى�العقود�ال���تم�تحديدها�سابقا

  )�الصادر�عن�لجنة�تفسK)�ا�عايK)�الدولية�للتقرير�ا�ا�ي��ي�تاريخ�التطبيق�ا�و�ي.٤رقم�(

 

�الوسائل�العملية�التالية�عند�تطبيق�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�(�طبق�الصندوق 
ً
�١٦أيضا

ً
عGى�أ¼ ا�عقود�إيجار�تشغيGي�)�عGى�عقود�اdيجار�ا�صنفة�سابقا

  ):١٧بموجب�معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�رقم�(

 تطبيق�معدل�خصم�واحد�عGى�محفظة�عقود�اtيجار�ذات�الخصائص�ا�تشا� ة�بصورة�معقولة.  .أ 

 .٢٠١٩تطبيق�اdعفاء�بعدم�اtع()اف�بحق�استخدام�ا�وجودات�وال(�امات�عقود�اdيجار�ال���تنت°��ص�حي! ا�خ�ل�عام�  .ب 

  استبعاد�التكاليف�ا�ولية�ا�باشرة�من�قياس�حق�أستخدام�ا�وجودات��ي�تاريخ�التطبيق�ا�و�ي.  .ج 

�مدة�ايجار�تبلغ�اختار�الصندوق� �لها �تطبيق�اdعفاءات�ل�ع()اف�بعقود�اdيجار�ال�� �
ً
�أو�أقل��ي�تاريخ�بداية�عقد�اtيجار،�وعقد�اtيجار�الذي�١٢��tأيضا

ً
شهرا

 ود�اtيجار�قصK)ة�ا¾جل).��وعقود�اdيجار�ال���يكون�ف§ ا�ا�صل�ا�سا¤���ذو�قيمة�منخفضة�("موجودات�منخفضة�القيمة").يتضمن�خيار�شراء�(عق

¬��الدو�ي�ضمن�ا�عيار�ا�حاس)�وذلك��نه�يتم�اtع()اف�باtستثمارات�العقارية��t١٦يوجد�أثر�عGى�هذه�القوائم�ا�الية�نتيجة�لتطبيق�ا�عاير�ا�حاس¬��الدو�ي�رقم�(

  )�"اtستثمارات�العقارية.٤٠رقم�(

 

 لتقديرات�وا�حكام�ا حاسبية�الهامةا .٥

�للمعايK)�ا�حاسبية�ا�عتمدة�إستخدام�بعض�ا�حكام�واdف()اضـات�ا�حاسـبية�
ً
الهامـة.�كمـا�تتطلـب�اسـتخدام�يتطلب�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�وفقا

تطبيق�السياسات�ا�حاسبية.�ا�حكام�واtف()اضات�ا�حاسبية�مبنية�عGى�الخ�)ة�السابقة�وعوامـل�أخـرى�مثـل�توقعـات�ا�حـداث�ا�سـتبقلية�تقديرات�اdدارة��ي�عملية�

�للظروف�الحالية.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�نتائج�هذه�التقديرات.
ً
  بشكل�معقول�وفقا

  

نـــــت�ا�حكـــــام�والتقـــــديرات�ا�تعلقـــــة�بالسياســـــات�ا�حاســـــبية�الهامـــــة�للصـــــندوق�مماثلـــــة�لxحكـــــام�والتقـــــديرات�خـــــ�ل�إعـــــداد�هـــــذه�القـــــوائم�ا�اليـــــة�ا�وليـــــة�ا�ختصـــــرة�كا

  م.٢٠١٨ديسم�)��٣١ا�ستخدمة��ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�ن! ية��ي�
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١٠ 

 

  أتعاب�اoدارة�وا�تعاب�ا�خرى  .٦

��حكام�يتقا���Àمدير�الصندوق�اtتعاب�التا
ً
  وشروط�الصندوق:لية�وفقا

  

  أتعاب�اكتتاب

%�من�مبلغ�اtكتتاب�لتغطية�التكاليف�اdدارية�ويتم�مقاصـ! ا�مـن�ا�بلـغ�ا�حصـل�٢يقوم�مدير�الصندوق�بتحصيل�أتعاب�اش()اك�من�كل�مستثمر�بنسبة��tتزيد�عن�

  من�إصدار�الوحدات.

  

  أتعاب�اXدارة

�مـن�صـا�ي�قيمـة�موجـودات�الصـندوق،�لـن�يقـوم�مـدير�الصـندوق�باحتسـاب�أتعـاب�إدارة�عـن�أو�ل�%�سـ٠٫٣٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحصـيل�أتعـاب�إداريـة�بنسـبة�
ً
نويا

  سنة�تداول.

  

  رسوم�الصفقات

  .%�من�صا�ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستثمارات١يحصل�مدير�الصندوق�عGى�رسوم�صفقات�تبلغ�

 

 رسوم�ترتيب�قروض

.%�مقابــــــــــــــــــــــــل�ا�بلــــــــــــــــــــــــغ�ا�ســــــــــــــــــــــــحوب�مــــــــــــــــــــــــن�القــــــــــــــــــــــــروض�كرســــــــــــــــــــــــوم�ترتيــــــــــــــــــــــــب�القــــــــــــــــــــــــروض١كمــــــــــــــــــــــــا�يقــــــــــــــــــــــــوم�مــــــــــــــــــــــــدير�الصــــــــــــــــــــــــندوق�بالحصــــــــــــــــــــــــول�عGــــــــــــــــــــــــى�نســــــــــــــــــــــــبة�
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١١ 

 

  اXستثمارات�العقارية .٧

                التكلفة  

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١كما�.ي�  �٢٠١٩يونيو�٣٠كما�.ي�  الهبوط�ا 4'اكم  للف4'ةالهبوط�  اoه�ك�ا 4'اكم  إه�ك�الف4'ة    ا جموع  ا ب�~  ا�رض  العقار

  ١٢٦٬٩٤١٬١٨٣ ١٢٦٬٢١٣٬٥٥١ - - (١٬٠٩١٬٤٤٩) (٧٢٧٬٦٣٢)    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣  درنف�أجياد

  ٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨ ٥٨٬٣٩٥٬١٤٣ - - (٥٩٩٬٨٥٧) (٣٩٩٬٩٠٥)    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  ٣١٬٩٩٢٬٣٦٢  ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨  درنف�كدي

  ٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥ ٤٥٬٢٩٤٬٨٨٥ - - (١٥٥٬١١٥) (١٠٣٬٤١٠)    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  ٨٬٢٧٢٬٧٦٤  ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦  التجاري �برج�جدة

  ٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧ ٦٧٩٬٨٩١٬٦٣٠ - - (١٬٧٥٨٬٣٧٠) (١٬١٧٢٬٢٤٧)    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  ٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨  ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢  التجاري �مجمع�الرياض

  ٥٨٬٣٣٣٬٤٠١ ٥٥٬٨١٨٬٤٣٢ (١٠٬٤٠٨٬٧٨٦) (٢٬٥١٤٬٩٦٩) - -    ٦٦٬٢٢٧٬٢١٨  ٥٦٬٢٩٣٬١٣٦  ٩٬٩٣٤٬٠٨٢ ذا�باد

   ٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١ (١٠٬٤٠٨٬٧٨٦) (٢٬٥١٤٬٩٦٩) (٣٬٦٠٤٬٧٩١) (٢٬٤٠٣٬١٩٤)    ٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨  ٢٤٨٬٥٤٨٬٥٩٧  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١  �٢٠١٩يونيو�٣٠

٣١���'b٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤   (٧٬٨٩٣٬٨١٧)  )٧٬٨٩٣٬٨١٧(  )١٬٢٠١٬٥٩٧(  )١٬٢٠١٬٥٩٧(    ٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨  ٢٤٨٬٥٤٨٬٥٩٧  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١  ٢٠١٨ديسم  

  القيمة�العادلة�ل�ستثمارات�العقارية:

،�كـ��ا�قيمـKن�معتمـدين�مـن�الهيئـة�السـعودية�٢و�(شركة�تقدير�للعقـارات)�ا�قـيم��١ا�ستقلKن�(شركة�أماكن�للتقييم)�ا�قيمالقيمة�العادلة�للعقارات�اtستثمارية�كما��ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثنKن�من�ا�قيمKن�

  للمقيمKن�ا�عتمدين�(تقييم).

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١كما�.ي�    �٢٠١٩يونيو�٣٠كما�.ي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف4'ية    ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف4'ية  العقار

  ١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥    ١٢٨٬٧٠٠٬٠٠٠   ١٢٦٬٩٤١٬١٨٣   ١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥   ١٣٠٬٥٩٦٬٤٢٨   ١٢٦٬٢١٣٬٥٥١  درنف�أجياد

  ٦٣٬٨١١٬٠٠٠    ٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠   ٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨   ٦٣٬٨١١٬٠٠٠   ٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥   ٥٨٬٣٩٥٬١٤٣  درنف�كدي

  ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥    ٥١٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥   ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥   ٥١٬٢٥٠٬٠٠٠   ٤٥٬٢٩٤٬٨٨٥  التجاري �برج�جدة

  ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢    ٦٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧   ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢   ٦٧٣٬٩٥٠٬٥٦٥   ٦٧٩٬٨٩١٬٦٣٠  التجاري �مجمع�الرياض

  ٥٧٬١١٠٬١٢٣    ٥٩٬٥٥٦٬٦٧٩   ٥٨٬٣٣٣٬٤٠١   ٥٤٬٢٩١٬٨٨٧   ٥٧٬٣٤٤٬٩٧٦   ٥٥٬٨١٨٬٤٣٢  ذا�باد*

  ٩٦٢٬٧٨٥٬٤٤٥    ٩٧٥٬٢٥٦٬٦٧٩   ٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤   ٩٥٩٬٩٦٧٬٢٠٩   ٩٧٥٬٨٨٩٬٨٤٤   ٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١  

Gن�فاليوستارت�ل�ستشارات�و�كافندش�ماكسويل�عKقيم�ي�مدينة�دبي�وتم�تحديد�قيمته�العادلة�أع�ه�عن�طريق�تقارير�ا�  .(RICS)ا�لكي�للمساحKن�القانونيKن�ك��ا�قيمKن�معتمدين�من�ا�عهد� ى�التوا�ي،*يقع�عقار�ذا�باد�

�لتحديد�الهبوط�عند�وجوده،�تم�تقرير�وجود�هبوط�هذه�الف()ة��ي�عقار�ذا�باد�بم�القيم
ً
  كما�هو�موضح�أع�ه.)��٢٠١٨:�٧٬٨٩٣٬٨١٧ديسم�)��٣١(��٢٬٥١٤٬٩٦٩بلغا�عروضة�أع�ه�jي��غراض�إفصاحية�فقطـ،�وتستخدم�أيضا
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  ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�
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١٢ 

  

 حقوق�ا نافع�–ا�صول�غ)'�ا لموسة� .٨

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١كما�.ي�    ٢٠١٩يونيو��٣٠كما�.ي�    اXطفاء��ا 4'اكم    اXطفاء�للف4'ة    التكلفة  حق�ا نفعةعقارات�

  ٦٤٬٥٢٢٬٧١١    ٦٠٬٢٤٨٬١٣٣   (٦٬٤١١٬٨٦٧)   (٤٬٢٧٤٬٥٧٨)    ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

  ٨١٬٦٣٧٬١٣٥    ٧٩٬٢٧١٬٤٠٥   (٣٬٥٤٨٬٥٩٥)   (٢٬٣٦٥٬٧٣٠)    ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  ٢ب�زا�

  ٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥    ٨٩٬٦٦٢٬٩٣٥   (٤٬٢٦٧٬٠٦٥)   (٢٬٨٤٤٬٧١٠)    ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

      ٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣   (١٤٬٢٢٧٬٥٢٧)   (٩٬٤٨٥٬٠١٨)    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يونيو��٣٠

٣١��'b٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١       (٤٬٧٤٢٬٥٠٩)   (٤٬٧٤٢٬٥٠٩)    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠١٨ديسم  

  

العقــود�تغطــي�جــزء�مــن�عمــر�ا�صــل�اtنتــاÊي�فقــد�تــم�تصــنيفها�كأصــول�غKــ)�ملموســة.�يــتم�اطفــاء�هــذه�اســتحوذ�الصــندوق�عGــى�حقــوق�ا�نــافع�ا�وضــحة�أعــ�ه�و�ن�

  الحقوق�عGى�ا�عمار�ا�تبقية�كما�هو�موضح�أدناه:

  .٢٠٢٦يوليو��١�:١٧ب�زا�

  .٢٠٣٦مارس��٢�:٢٩ب�ز�

  .٢٠٣٥ابريل��١ضيافة:�

  

  القيمة�العادلة�ل�صول�غ)'�ا لموسة:

و�(شــركة�تقـــدير��١لxصــول�غKــ)�ا�لموســة�كمـــا��ــي�تــاريخ�التقريــر�تــم�تحديــدها�عـــن�طريــق�اثنــKن�مــن�ا�قيمــKن�ا�ســتقلKن�(شـــركة�أمــاكن�للتقيــيم)�ا�قــيمالقيمــة�العادلــة�

  ،�ك��ا�قيمKن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيمKن�ا�عتمدين�(تقييم).٢للعقارات)�ا�قيم�

  

  ٢٠١٨مb'�ديس�٣١كما�.ي�    ٢٠١٩يونيو��٣٠كما�.ي�  

�ا�صول�غ)'

  ا لموسة
  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف4'ية�

  
  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف4'ية�

  ٦٥٬٠٦١٬٣١٥    ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠    ٦٤٬٥٢٢٬٧١١    ٦٥٬٠٦١٬٣١٥    ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠    ٦٠٬٢٤٨٬١٣٣  ١ب�زا�

  ٨٤٬٢٧٣٬٧٢٠    ٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠    ٨١٬٦٣٧٬١٣٥    ٨٤٬٢٧٣٬٧١٠    ٨٢٬٢٣٧٬٧٤٠    ٧٩٬٢٧١٬٤٠٥  ٢ب�زا�

  ٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣    ٩٥٬٣٢٠٬٠٠٠    ٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥    ٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣    ٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠    ٨٩٬٦٦٢٬٩٣٥  ضيافة

  ٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨    ٢٤٦٬٣٢٠٬٠٠٠    ٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١    ٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨    ٢٤٢٬٢٣٧٬٧٤٠    ٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣  

  

 الذمم�ا دينة .٩

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١    م٢٠١٩يونيو��٣٠  

  ١٨٬٠٧٨٬٥٥٤    ٣٧٬١٩٤٬٤٠٨  ذمم�إيجارات�

  ٢٠٬٦٣٧٬٩٩٠    ١٤٬١٧٧٬٦٩٢  ذمم�مدينة�من�صفقات�اtستحواذ

  -   (٧٬٤٢٠٬٠٧٠)  يخصم:�مخصص�ديون�مشكوك��ي�تحصيلها

  ٣٨٬٧١٦٬٥٤٤    ٤٣٬٩٥٢٬٠٣٠  
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 النقد�وما�.ي�حكمه .١٠

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١    �٢٠١٩يونيو�٣٠  

  ٣٬٦١٥٬٣٦٩    -  حساب�جاري��–نقد�.ي�البنك�

  ١٬١٢٨٬٨٤٩   ٦٬٠٨٤٬٠٨٨  نقد�لدى�أم)ن�الحفظ�

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨   ٦٬٠٨٤٬٠٨٨  

 

 قروض�طويلة�ا�جل .١١

لغــرض��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠إ�ــى�قامــت�شــركة�امــار�للتطــوير�العقــاري�(شــركة�الحفــظ�للصــندوق)�بالحصــول�عGــى�تســهي�ت�بنكيــة�إســ�مية�مــن�بنــك�الريــاض�بقيمــة�تصــل�

�عليه�
ً
%�٤٬٧٧%�بلـغ�معـدل�الفائـدة�الفعGـي�خـ�ل�الف(ـ)ة�٢٫١٥تمويل�اtستثمارات�العقارية�للصندوق،�تبلغ�نسبة�الفائدة�للصندوق�معدل�السايبور�السائد�مضافا

عGـى�دفعتـKن�وقـد��ريـال�سـعودي��٣٬٢٨٠٬٠٠٠بلـغخـ�ل�الف(ـ)ة�م�سـنوات.�بلغـت�رسـوم�ترتيـب�القـرض��ـدير�الصـندوق �٧%،�القرض�مسـتحق�السـداد�بعـد�٤٫٨٩ح���

وتبلــغ�الــذمم�الدائنــة�مليــون)��٢٠١٨��:٢٧٤٫٩٣ديســم�)��٣١(�مليــون �٣٠٢٫٣٢م�مبلــغ�٢٠١٩يونيــو��٣٠�ــي�.�بلغــت�الســحوبات�مــن�القــرض�تــم�تحميلهــا�كمصــروف�ف(ــ)ة

يــتم�ضــمان�القــرض�بــرهن�اســتثمارات�عقاريــة�تبلــغ�ضــعف��ســعودي.ريــال�مليــون)��٢٠١٨�:٤٫٢ديســم�)��٣١(�مليــون �٢٫٧م�٢٠١٩يونيــو���٣٠لتكــاليف�التمويــل�كمــا��ــي

  �.قيمة�القرض

  

  ذمم�دائنة�� .١٢

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١    ٢٠١٩يونيو��٣٠  إيضاح  

  ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩   ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩ ١٧  شركة�جسر�للتطوير�العقاري 

  ٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٧  صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�.ي�صندوق�شرق)

  ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٧  (حامل�وحدات�.ي�صندوق�القناص)ناصر�الدوسري�

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٧  الركن�ا ت)ن�(حامل�وحدات�.ي�صندوق�القناص)

  ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠ ١٧  توزيعات�مستحقة�للركن�ا ت)ن�(حامل�وحدات�.ي�صندوق�القناص)

  -   ٨٥٩٬٤٨١   ضريبة�قيمة�مضافة�مستحقة

    ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ١٢٩٬٥٤٢٬٣٦٠  

 إيرادات�إيجارات�غ)'�مكتسبة .١٣

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١    ٢٠١٩يونيو��٣٠  

  ٥٤٬٣٤٢٬٥٩١   ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١  إيرادات�إيجارات�غ)'�مكتسبة�.ي�بداية�الف4'ة

  )٥٬٤٥٥٬٦٤٠(  (١٠٬٦٧٤٬٣٦٩)  تسويات�خ�ل�الف()ة

  )٢٬٢٠١٬٤٠٠(  -  تسويات�كأرباح�استحواذ�(دخل�غK)�تشغيGي)

  ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١    ٣٦٬٠١١٬١٨٢  الف4'ة��/ايةإيرادات�إيجارات�غ)'�مكتسبة�.ي�
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١٤ 

 

 مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .١٤

  ٢٠١٨ديسمb'��٣١    ٢٠١٩يونيو��٣٠  

  ١٬٦٥٦٬٩١٩  -  مصروفات�إحالة�(س½ي)

  ٦٣٢٬٥٢٨  -  مصروفات�تشغيلية�دائنة

  ٤٤٨٬٢٤٠  ٤٤٨٬٢٤٠  رسوم�صفقات�دائنة

  ٢٤٠٬٧٨١  ١٠٥٬٠٠٠  أتعاب�قانونية

  ١٤٥٬٠٢٦  -  رسوم�التسجيل

  ١٢٢٬١٢٩  ١٢٢٬٢٤٧  مصروفات�التقييم

  ٥٠٬٠٩٦  ١٠٠٬١٤٥  أتعاب�أمKن�الحفظ

  ٤٢٬٠٠٠  ٢١٬٠٠٠  أتعاب�ا�راجعة

  ٦٬٥٦٣  ١٣٬١٢٥  أتعاب�استشارات�شرعية

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢   ٨٠٩٬٧٥٧  

  

 اXلm4امات�وا طلوبات�ا حتملة .١٥

(مطلوبـات�محـل��١شركة�الركن�ا�تKن�التجارية�دعوى�ضد�مدير�الصندوق،�فيمـا�يخـص�ا�ضـرار�والرسـوم�ا�رتبطـة�بإلغـاء�عقـد�مشـروع��ي�السنوات�السابقة،�رفعت�

�لرأي�ا�ستشار�القانوني�الخارÊي�فأن�الحكم�سيكون�لصالح�مدير�الصندوق.
ً
 نزاع)،�القضية��tتزال�منظورة��ي�ا�حكمة،�وفقا

  

 تشغيليةمصروفات�� .١٦

  ٢٠١٩يونيو��٣٠    

 (٢٬٤٣٥٬٩٩٧)   وإيجار�ا�رض�١مصروفات�تشغيلية�ب�زا�

 (١٬٤٨٢٬٠٠٣)   مصروفات�تشغيلية�مجمع�الرياض�التجاري 

 (٢١٠٬٠٠٠)   أتعاب�التسجيل�

 (١٢٢٬٣٦٥)   مصروفات�التقييم

 (١٠٥٬٠٠٠)   أتعاب�قانونية

 (٩٩٬٣٦٥)   أتعاب�إدراج

 (٦٨٬٢٥٠)   أتعاب�مراجع�الحسابات

 (٥٠٬٠٤٨)   أمKن�الحفظأتعاب�

 (٦٬٥٦٣)   أتعاب�استشارات�شرعية

 (٦٬٠٠٠)   أتعاب�حفظ�أخرى 

     (٤٬٥٨٥٬٥٩١) 

 

 ا عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�/ا .١٧

والصـناديق�ومـدير�الصـندوق��الوحـدات�حـامGيصـندوق��ـي�التشـمل�ا�طـراف�ذات�الع�قـة��ي�إطار�ا�عمال�العادية�للصندوق،�يقوم�بتعام�ت�مع�أطراف�ذات�ع�قة.�

 �الع�قــةتــتم�ا�عــام�ت�مــع�ا�طــراف�ذات��ال�ــ��يــديرها�مــدير�الصــندوق.�ا�خــرى 
ً
�جميــع�ا�عــام�ت�مــع�ا�طــراف�ذات�الع�قــة�تــتم�.�وشــروط�الصــندوق ��حكــام�وفقــا

ً
وفقــا

 لشروط�متفق�عل§ ا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ)'�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٥ 

 

  ة)ا عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�/ا�(تتم

  :٢٠١٩يونيو��٣٠التعام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�للف()ة�ا�ن! ية��ي�

 

 ٢٠١٩يونيو��٣٠ إيضاح  طبيعة�ا عاملة  ا�طراف�ذات�الع�قة

 ٤٬١٨٦٬٣٨٧ أ  شراء�وحدات دار�من�قبل�مدير�الصندوق")�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("صندوق�مصندوق�شركة�الشرق�ا

 ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   سداد�ال(�امات�استحواذ  وحدات��ي�صندوق�سوق�شرق")صندوق�التعليم�العا�ي�("مالك�

  

السعودي�قام�صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("صندوق�مدار�من�قبل�مدير�الصندوق")��بشراء�وحدات��ي�صندوق�ميفك�ريت�من�سوق�ا�سهم�  - أ

%�من�عدد�الوحدات�اdجما�ي�لصندوق�ميفك�٠٫٦٤صندوق�ميفك�ريت�مما�يشكل�وحدة�من�وحدات��٤٧١٬٤٤٠يمتلك�الصندوق��٢٠١٩يونيو��٣٠(تداول).��ي�

  ريال�سعودي.�٨٫٨٨ريت.�القيمة�السوقية�لوحدات�ميفك�ريت��ي�تاريخ�التقرير�

 

  الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة

يونيو��٣٠كما�.ي�  

  م٢٠١٩

 ٣١كما�.ي�  

��'bم٢٠١٨ديسم 

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥   ١١٬٩٤٦٬٨٨٥    رسوم�صفقات��-ذمم�دائنة�  الصندوق")شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("مدير�

 ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩   ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩    سوق�شرق �-ذمم�دائنة�  شركة�جسر�للتطوير�العقاري 

 ٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠    ذمم�استحواذ�غK)�مدفوعة  صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات��ي�صندوق�سوق�شرق)

 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   ذمم�استحواذ�غK)�مدفوعة  صندوق�القناص)ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات��ي�

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ذمم�استحواذ�غK)�مدفوعة  الركن�ا�تKن�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)

 ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠   ذمم�استحواذ�غK)�مدفوعة توزيعات�للركن�ا�تKن�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)�-ذمم�دائنة�

صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("صندوق�مدار�من�قبل�

 مدير�الصندوق")

وحدات�مملوكة�لصندوق�مدار�

  من�قبل�مدير�الصندوق 

  

٤٬١٨٦٬٣٨٧ 

  

-  

  

  إفصاحية.كأطراف�ذات�ع�قة��غراض�السابقKن�تمت�معاملة�جميع�الصناديق�ا�خرى�ا�دارة�من�قبل�مدير�الصندوق�ومالكي�وحدا´ ا�

  

 القيمة�العادلة�وإدارة�ا خاطر�–ا�دوات�ا الية� .١٨

  يتعرض�الصندوق�إ�ى�مخاطر�مالية�متنوعة:�مخاطر�اdتمان،�مخاطر�السيولة،�مخاطر�السوق�(تتضمن�مخاطر�العملة�ومخاطر�معدل�الفائدة).

  

ا�اليــة�واdفصــاحات�ا�طلوبــة��ــي�القــوائم�الســنوية،�يجــب�أن�تقــرأ�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا�وليــة�ا�ختصــرة��tتتضــمن�شــرح�تفصــيGي�dدارة�ا�خــاطر�

  م.٢٠١٨ديسم�)��٣١ا�ولية�ا�ختصرة�مرتبطة�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للف()ة�ا�ن! ية��ي�تاريخ�

  

  �tيوجد�تغK)�جوهري��ي�سياسات�إدارة�ا�خاطر�خ�ل�هذه�الف()ة.

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ)'�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠١٩يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٦ 

  

 يوم�للتقييمتاريخ�اخر� .١٩

  م.٢٠١٩يونيو��٣٠اخر�يوم�تقييم�للف()ة�

 

 ا�حداث�ال�حقة .٢٠

�لتـــاريخ�التقريـــر،�أعلـــن�الصـــندوق�عـــن�توزيعـــات�نقديـــة�تبلـــغ�
ً
ريـــال�ســـعودي،�تـــم�اdعـــ�ن�عـــن��٢٧٬٥٦٦٬٧٣٢ريـــال�ســـعودي�لكـــل�وحـــدة�بإجمـــا�ي�مبلـــغ��٠٫٣٧٦٢الحاقـــا

  م.٢٠١٩يوليو��١١التوزيعات�بتاريخ�

  

 �ا اليةعتماد�القوائم�ا� .٢١

 م٢٠١٩أغسطس��٧ه�ا�وافق�١٤٤٠ذو�الحجة���٦ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق���يتمت�ا�وافقة�عGى�هذه�القوائم�


