
 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  �ريتصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

 ا ا�ي�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمارشركة�

  م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12أكتوبر��١للف)'ة�من�القوائم�ا الية�

ا ستقل�الحسابات�مراج>يمع�تقرير�



  صندوق�ميفك�ريت

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

 م٢٠١٨ديسم5'���٣١وح٢٠١٨�12اكتوبر��١للف)'ة�من�لية�وتقرير�مراج>ي�الحسابات�ا ستقل�القوائم�ا افهرس�

١ 

  

  صفحة  

  ٥-٢  ��تقرير�مراج#ي�الحسابات

  ٦  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  ٧  الشامل قائمة�الدخل

  ٨  التغ89ات�6ي�صا6ي�ا�وجودات�العائدة�لحام2ي�الوحدات�قائمة

  ٩  قائمة�التدفقات�النقدية�

  ٢٤-١٠  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  











  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�ا ركز�ا ا�ي

  م٢٠١٨ديسم٣١��8Uكما�6ي�

 (بالريال�السعودي)

̀يضاحات�ا�رفقة�منتعت جزًء��vيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢وحQ\���8U�١ا  

٦ 

  
 م٢٠١٨ديسم5'��٣١  إيضاح 

    ا وجودات

  ٨٠٤}٥٣١}٩٧٠  ٥ استثمارات�عقارية

  ٤٩١}٦٦٧}٢٣٨   ٦  حقوق�منفعة�–أصول�غ�89ملموسة�

  ٥٤٤}٧١٦}٣٨   ٧ مم�مدينة�ذ

  ٢١٨}٧٤٤}٤   ٨ النقد�وما6ي�حكمه

 
ً
  ١٠٥}٠٠٩}١     مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ١٦٢}٦٦٩}٢٥٣}١٦٢١}٦٦٩}٢٥٣}١٦٢١}٦٦٩}٢٥٣}١٦٢١}٦٦٩}٢٥٣}١   إجما�ي�ا وجودات

    

    ا طلوبات�

  ٨٤٩}٩٣٨}٢٧٤  ٩ قروض�طويلة�ا�جل

  ٨٧٩}٦٨٢}١٥٨   ١٠  ذمم�دائنة

  ٥٥١}٦٨٥}٤٦  ١١ إيرادات�إيجار�غ�89مكتسبة

  ٨٨٥}٩٤٦}١١  ١٧  م�صفقات��دير�الصندوق رسو 

  ٦٧٥}٢٢٩}٤  ٩  تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

  ٢٨٢}٣٤٤}٣  ١٢ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ١٢١}٨٢٨}١٢١٤٩٩}٨٢٨}١٢١٤٩٩}٨٢٨}١٢١٤٩٩}٨٢٨}٤٩٩   إجما�ي�ا طلوبات

   

  ٠٤١}٨٤١}٠٤١٧٥٣}٨٤١}٠٤١٧٥٣}٨٤١}٠٤١٧٥٣}٨٤١}٧٥٣   صاkي�ا وجودات�العائده�لحامJي�الوحدات

  ٨٠٠}٢٧٦}٨٠٠٧٣}٢٧٦}٨٠٠٧٣}٢٧٦}٨٠٠٧٣}٢٧٦}٧٣   وحدات�مصدرة��(با�رقام)

 ٢٨٧٦٢٨٧٦٢٨٧٦٢٨٧٦}١٠١٠١٠١٠  لوحدةل-اkي�قيمة�ا وجوداتص

    ١٣  ا طلوبات�ا حتملةاmل)lامات�و 

      



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠١٨ديسم٣١��8UوحQ\��٢٠١٨اكتوبر��١للف8Xة�من�

 (بالريال�السعودي)

̀يضاحات�ا�رفقة�منتعت جزًء��vيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢وحQ\���8U�١ا  

٧ 

  
     

 إيضاح 

اكتوبر��١للف)'ة�من�

�٣١وح٢٠١٨��12

  م٢٠١٨ديسم5'�

   ا[يرادات

� ١٩٤}٥٣٤}٢٣   إيرادات�اvيجار �

   

    ا صروفات

 ٣٧٨E}٣٢٦}F٥   تكاليف�التمويل

 ٠٠٠E}٢٨٠}F٣  ١٧  رسوم�ترتيب�قرض��دير�الصندوق 

 ٥٠٩E}٧٤٢}F٤  ٦  إطفاء�حقوق�ا�نافع

 ٥٩٧E}٢٠١}F١  ٥  مصروف�ا`ه�ك

 ٣٨٣E}٨٥٦}F٢ ١٤ مصروفات�تشغيلية

 ٨٦٧EEEE}٤٠٦}٨٦٧١٧}٤٠٦}٨٦٧١٧}٤٠٦}٨٦٧١٧}٤٠٦}FFFF١٧  إجما�ي�ا صروفات

 ٣٢٧}١٢٧}٣٢٧٦}١٢٧}٣٢٧٦}١٢٧}٣٢٧٦}١٢٧}٦  الربح�التشغيJي�للف)'ة

   إيرادات/خسائر�غ_'�تشغيلية�أخرى 

 ٨١٧EEEE}٨٩٣}٨١٧٧}٨٩٣}٨١٧٧}٨٩٣}٨١٧٧}٨٩٣}FFFF٧ ٥  مصروف�هبوط

 ٥٣١}٨٣٩}٥٣١}٨٣٩}٥٣١}٨٣٩}٥٣١}٨٣٩}٢٢٢٢٢٢٢٢ ١٦ أرباح�استحواذ

 ٠٤١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٢١   صاkي�الربح�للف)'ة

�   ايرادات�الدخل�الشامل�ا�خرى  J� J� J� J 

 ٠٤١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٠٤١٢١}٠٧٣}٢١   إجما�ي�الدخل�الشامل�للسنة

  



 صندوق�ميفك�ريت�

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

  kي�صاkي�ا وجودات�العائدة�لحامJي�الوحدات�قائمة�التغ_'

  م٢٠١٨ديسم٣١��8UوحQ\��٢٠١٨اكتوبر��١للف8Xة�من�

 (بالريال�السعودي)

̀يضاحات�ا�رفقة�منتعت جزًء��vيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢وحQ\���8U�١ا  

٨ 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

اكتوبر��١للف)'ة�من�

�٣١وح٢٠١٨��12

 م٢٠١٨ديسم5'�

 

 صاkي�قيمة�ا وجودات�kي�بداية�الف)'ة  -

 صاkي�الدخل�للف)'ة  ٢١٬٠٧٣٬٠٤١

 الوحداتالتغ_'ات�من�معام�ت�  

  نقدية�–متحص�ت�من�إصدار�وحدات�  ٤٠٤٬٥٦٨٬٠٠٠

 عينية�-متحص�ت�من�إصدار�وحدات�  ٣٢٨٬٢٠٠٬٠٠٠

  صاkي�التغ_'�من�معام�ت�الوحدات   ٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠

 ديسم5'��٣١صاkي�قيمة�ا وجودات�كما�kي�   ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

اكتوبر��١للف)'ة�من�

�٣١وح٢٠١٨��12

 ت�حركة�الوحدا م٢٠١٨ديسم5'�

 الوحدات�kي�بداية�الف)'ة  -

 التغ_'�من�معام�ت�الوحدات  

  وحدات�مصدرة�خ�ل�الف8Xة  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

 وحدات�مس8Xدة�خ�ل�الف8Xة  -

 الوحدات�kي�xyاية�الف)'ة�   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  مة�التدفقات�النقديةقائ

  م٢٠١٨ديسم٣١��8UوحQ\��٢٠١٨اكتوبر��١للف8Xة�من�

 (بالريال�السعودي)

̀يضاحات�ا�رفقة�منتعت جزًء��vيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢وحQ\���8U�١ا  

٩ 

  

  

�٢٠١٨اكتوبر��١للف)'ة�من�

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح�12

   يليةالتدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغ

  ٢١٬٠٧٣٬٠٤١  صاkي�ربح�الف)'ة

   نقدية:الغ��89البنودتسويات�

 ١٬٢٠١٬٥٩٧    مصروف�ا`ه�ك

 ٤٬٧٤٢٬٥٠٩    إطفاء�حقوق�ا�نافع

 ٧٬٨٩٣٬٨١٧  مصروف�هبوط

   ٣٤٬٩١٠٬٩٦٤ 

   التغ89ات�6ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

  )٣٨٬٧١٦٬٥٤٤(   ذمم�مدينة

 
ً
 )١٬٠٠٩٬١٠٥(   مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٤٧٬٨٠٤٬٨٧٤   ذمم�دائنة

  )٧٬٦٥٧٬٠٤٠(   إيرادات�إيجار�غ�89مكتسبة

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

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢   مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 ٤٬٢٢٩٬٦٧٥  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ١٩٬٩٤٣٬٠٢٧   شغيليةصاkي�النقد�ا حصل�من�ا�نشطة�الت

   دية�من�ا�نشطة�اmستثماريةالتدفقات�النق

 )٧٢٩٬٦١٦٬٦٢٢(   شراء�استثمارات

 )٧٢٩٬٦١٦٬٦٢٢(   صاkي�النقد�ا ستخدم�kي�ا�نشطة�اmستثمارية

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 ٤٠٤٬٥٦٨٬٠٠٠   متحص�ت�من�إصدار�الوحدات

 ٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩   متحص�ت�قروض�خ�ل�الف8Xة

 ٦٧٩٬٥٠٦٬٨٤٩   من�ا�نشطة�التمويلية�صاkي�النقد�ا حصل

 ٤٬٧٤٤٬٢١٨   صاkي�الزيادة�kي�النقد�وماkي�حكمه�خ�ل�الف)'ة

 -   النقد�وما�6ي�حكمه�6ي�بداية�الف8Xة

 ٤٬٧٤٤٬٢١٨   ٢٠١٨ديسم5'��٣١النقد�وما�kي�حكمه�kي�

  

كانت�ع2ى�أساس�نقدي�وع2ى�أساس��٢٠١٨ل�PQتمت�خ�ل�ع2ى�اvستثمارات�العقارية�وا�صول�الغ�89ملموسة�(حقوق�ا�نافع)،�واات�اvستحواذ

  إصدار�وحدات.

  



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

١٠ 
 

  صندوق�وأنشطتهال .١

بـ9ن�شـركة��اتفـاقمؤسـس�ومـدار�بواسـطة��متوافـق�مـع�الشـريعة�مغلق�استثماري�متداول �عقاري ("الصندوق")�وهو�صندوق��ريتصندوق�ميفك�

وتمــــارس�النشــــاط��١٠١٠٢٣٧٠٣٨ة�ســــعودية�بــــرقم�ســــجل�تجــــاري�شــــركة�مســــاهمة�مغلقــــ�الشــــرق�ا�وســــط�ل�ســــتثمار�ا�ــــا�ي�("مــــدير�الصــــندوق")

  .� �٣٧– ٠٦٠٢٩بموجب�تصريح�هيئة�السوق�ا�الية�رقم�

الصـــندوق�مـــدرج�6ـــي�ســـوق�ا�ســـهم�الســـعودية�("تـــداول")،�ويـــتم�تـــداول�وحداتـــه�بنـــاًء�ع2ـــى�أنظمـــة�وتشـــريعات�الســـوق.�يبلـــغ�رأس�مـــال�الصـــندوق�

سـنة�قابلـة�للتمديـد��٩٩تبلغ�مـدة�الصـندوق��ريال�لكل�وحدة.�١٠وحدة�بقيمة�اسمية��٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠ريال�سعودي�مقسمة�ع2ى��٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠

�لطلب�مدير�الصندوق�وموافقة�هيئة�السوق�ا�الية.
ً
  وفقا

الغــرض�اvســتثماري�ا�سا¾ــ¥�Pللصــندوق�هــو�تزويــد�ا�ســتثمرين�بــدخل�دوري�عــن�طريــق�اvســتثمار�6ــي�عقــارات�مــدرة�للــدخل�6ــي�ا�ملكــة�العربيــة�

  ة�ودول�الخليج�العربي.السعودي

  ملخص�اvستثمارات�العقارية�وحقوق�ا�نافع�ا�ستحوذ�عل_^ا�كما�ي2ي:

  اmستثمارات�العقارية:

�ســــوق�شــــرق):�
ً
محــــل�تعمــــل�6ــــي�مجــــال�ا�ثــــاث��١٨٧يحتــــوي�ع2ــــى��تجــــاري�6ــــي�الريــــاضتجزئــــة�مجمــــع�مــــول�تجــــاري�بالريــــاض�(يشــــار�إليــــه�ســــابقا

  Áي�الجزيرة.�–يقع�ع2ى�الدائري�الشرÀي�6ي�الرياض�مب³\�و �٢١وا�فروشات،�يتكون�ا�جمع�من�

��xامــة):
ً
�للنشــاط�التجــاري�وا�كتÂــ�Pويتكــون�مــن�عشــر�محــ�ت�تجزئــة�و�ســتة�ادوار��مب�ــ�1تجــاري�وإداري�بجــدة�(يشــار�إليــه�ســابقا

ً
يســتخدم�حاليــا

  مكتبية�ويقع�بطريق�اvندلس�6ي�Áي�الحمراء�بجدة.

 ع2ى�طريق�أجياد�6ي�مكة�ا�كرمة.يقع��جناح�١١غرفة�وعدد��٢٠٣د�يتكون�من�عد�فندق�أربع�نجوم�:درنف�أجياد

  جناح�يقع�ع2ى�طريق�الدائري�الثالث�6ي�مكة�ا�كرمة.�١١غرفة�وعدد��٧٥فندق�ث�ث�نجوم�يتكون�من�عدد��درنف�كدي:

  شقة�6ي�برج�ذا�باد�6ي�مدينة�دبي.�٣٠يمتلك�صندوق�ميفك�ريت��ذا�باد:

  حقوق�ا نافع:

�٥١تتضـمن��ألف�م�8Xمربع�قابلـة�للتـأج89 �١٢م�8Xمربع،�يمتلك�العقار�مساحة��٩٬٥٨٨عدد�اvستخدامات�يقع�ع2ى�أرض�مساح�^ا�مب³\�مت:�١ب�زا�

�١٧معــرض.�يقــع�العقــار�ع2ــى�طريــق�ا�لــك�عبــدالعزيز،�Áــي�الربيــع�6ــي�مدينــة�الريــاض�وينتÃــ�Pحــق�ا�نفعــة�لهــذا�العقــار�بتــاريخ��١٢شــقة�ســكنية�و

  م.٢٠٢٦جوvي�

معــارض.�يقــع�العقــار�ع2ــى�طريــق�ا�لــك�عبــدهللا،�Áــي�الرحمانيــة�6ــي�مدينــة��٧شــقة�ســكنية�وعــدد��٨٧ب³ــ\�متعــدد�اvســتخدامات�يتضــمن�م:�٢بــ�زا�

  .٢٠٣٦مارس��٢٩الرياض�وينت�PÃحق�ا�نفعة�لهذا�العقار�بتاريخ�

وينتÃـ�Pحـق�ا�نفعـة�لهـذا��ي�مدينـة�الريـاضمطاعم�ونادي�نسائي،�يقع�ع2ى�طريق�الدائري�الشما�ي،�Áي�النخيل�٩�6مب³\�تجاري�يتضمن��:ضيافة

 .٢٠٣٥ابريل��١العقار�بتاريخ�

  

 ا�نظمة�والتشريعات .٢

)�م٢٠١٨اكتــــوبر��٢٢هــــ�(ا�وافـــق�١٤٤٠صــــفر���١٣لصــــادرة�عـــن�هيئـــة�الســــوق�ا�اليـــة�6ـــيا�ل�ئحـــة�صــــناديق�اvســـتثمار�العقـــاري يخضـــع�الصـــندوق�

  ).٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦الصادرة�بتاريخ��لكة�العربية�السعوديةالعقارية�6ي�ا�م�بصناديق�اvستثمار �والتعليمات�الخاصة
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١١ 
 

 

 أسس�ا[عداد .٣

 أسس�اmل)lام�١٫٣

�ا�اليــــة��القــــوائم��هــــذه�تــــم�إعــــداد
ً
والبيانــــات��("ا�عــــاي�89الدوليــــة")�6ــــي�ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية��عتمــــدةعــــاي�89التقــــارير�ا�اليــــة�الدوليــــة�ا�وفقــــا

هيئـة�السـوق��الصـادرة�عـنوالتعليمـات�لمتطلبـات�لووفقـا��القـانوني9ن�("الهيئـة").الصادرة�عن�الهيئة�السعودية��للمحاسـب9ن�ا�خرى�والتعليمات�

  ة�السعودية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ا�تعلقة�بإعداد�وعرض�القوائم�ا�الية�للصندوق.ا�الية�6ي�ا�ملكة�العربي

 �أسس�القياس�٣٫٢

��بـدأ�التكلفـة�التاريخيـة�باسـتخدام�مبـدأ�اvسـتحقاق�ا�حاسـPÂاليـة�القوائم�ا�م�إعداد�ت
ً
بـاف8Xاض�و �باسـتثناء�معلومـات�التـدفقات�النقديـة.�وفقـا

  � اvستمرارية.�مبدأ

 عملة�العرض�والنشاط��٣٫٣  �

�تقريÆ^ـاا�عروضـة�تـم��ا�رقـامجميـع��.صـندوق للالرئيسـية�والعـرض�الـذي�يعتUـ�8عملـة�النشـاط�و بالريال�السعودي�القوائم�ا�الية�تم�عرض�هذه�ي�

  .يسعود�ريال�قرب�

  السنة�ا الية��٣٫٤

هذه��ي�القوائم�ا�اليـة�ا�و�ـى�الQـ�Pيعـدها�الصـندوق�وتشـمل��ديسم�8Uمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت6�PÃي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�6ي�

 ك��vيوجد�بيانات�مقارنة�6ي�هذه�القوائم�ا�الية.م،�بناًء�ع2ى�ذل٢٠١٨ديسم٣١��8Uم�وحQ\�٢٠١٨اكتوبر��١الف8Xة�من�

 

  ا عاي_'�والتفس_'ات�والتعدي�ت�عJى�ا عاي_'�الحالية�٣٬٥

�من�قبل�
ً
  .�الصندوق ا�عاي�89والتفس89ات�والتعدي�ت�ع2ى�ا�عاي�89الحالية�ال�PQلم�تصبح�فعالة�بعد�ولم�يتم�اعتمادها�مبكرا

 م)٢٠١٩يناير���١أو�بعد�عقود�ا[يجار�(يبدأ�تطبيق�ا عيار�للف)'ة�ا الية�ال��2تبدأ�من�–) ١٦لية�رقم�(ا عيار�الدو�ي�[عداد�التقارير�ا ا

̀ �١٦يحدد�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي� ̀يجار)�كيفية�إثبات،�وقياس،�وعرض،�وا`فصاح�عن�عقود�ا �يجار.�يوفر�ا�عيار�نموذج�محاسPÂ(عقود�ا

̀ �هواحد�للمستأجر�يتطلب�من ̀يجار��با�وجوداتع8Xاف�ا ̀يجار�إ�vإذا�كانت�مدة�ا �أو�أقل�أو�كان�ا�صل�ذو��١٢وا`لX¤امات�لجميع�عقود�ا
ً
شهرا

̀يجار�بإعتبارها�تشغيلية�أو�تمويلية،�حيث�إن� 6ي��١٦ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم��نهجقيمة�منخفضة.�يستمر�ا�ؤجرون�6ي�تصنيف�عقود�ا

  .١٧،�معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�رقم�ا�عيار�السابقيقيم�بشكل�جوهري�دون�تغي�89عن�ؤجر�بالنسبة�للما�حاسبة�

̀عداد�التقارير�ا�الية�رقم� ̀يجار��الصندوق إ�ى�اع8Xاف��١٦سيؤدي�تب�P³ا�عيار�الدو�ي� وحقوق�ا�نافع�بحق�استخدام�ا�صول�وإلX¤امات�عقود�ا

�تكون�أو�تحتوي�ع2ى�عقد�إيجار PQال� �وفًقالجميع�العقود �إيجار�تشغيلية، �عقود �أ�^ا �ع2ى ̀يجار�ا�صنفة�حالًيا �ا �بالنسبة�لعقود �تطلبات��.

�ا�حاسب �فإن �الحالية، �أساس�الصندوق��vية �ع2ى ̀يجار�تكون �مدفوعات�ا �ذلك�فإن �من
ً
vوبد� �أو�ا`لX¤امات�ذات�الصلة، ع8Xف�با�صول

 ¤Xلv̀يجار،�مع�الكشف�عن�ا   ا�الية�السنوية.�القوائمام�الك2ي�6ي�القسط�الثابت�ع2ى�مدى�ف8Xة�ا

�فإن� �من�اvع8Xاف�بمصروفات�التشغيل�كمدفوعات�إيجار�التشغي2ي،
ً
vبد� �تاريخ�التطبيق، ̀ع8Xاف�سيقو �الصندوق بعد �من�ذلك�با

ً
vبد� م

̀يجار�وإطفاءات�ع2ى�أصول�حق�اvستخدام.�لم� ̀عداد�بعد�بتقييم�تأث��89الصندوق �يقمبالفوائد�ع2ى�الX¤امات�عقود�ا تطبيق�ا�عيار�الدو�ي�

  ا�الية.�قوائمهع2ى��١٦التقارير�ا�الية�رقم�

�vحاسبة�الدولية،�له�هناكأن�يكون�الصندوق��يتوقع�ولك�^ا�غ�89مطبقة��الصندوق تأث�89جوهري�ع2ى��امعاي�89أخرى�صادرة�عن�مجلس�معاي�89ا

  بعد.
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 الهامة�السياسات�ا حاسبية .٤

  :ا�عروضة�القوائم�ا�الية6ي�جميع��مستمر �تطبيقها�ع2ى�نحو م�يتسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�و تم�اعتماد�السياسات�ا�حا�
  

 حكمه�kي�ماو �النقد�-أ�

وغ89هـا�مـن�اvســتثمارات�قصـ89ة�ا�جـل�عاليــة��والنقــد�لـدى�أمـ9ن�الحفــظ�مـن�النقــد�6ـي�الصـندوق�والنقــد�لـدى�البنـوك�ومــا6ي�حكمـة�يتكـون�النقـد

  لصندوق�دون�أي�قيود.خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�و�ي�متوفرة�لستحق�السيولة�وال�PQت
  

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

  .�ا�صاريف�ا�خرى�و�إثبا§^ا�كتكاليف�6ي�الف8Xة�ال�PQيتم�تكبدها�ف_^او رسوم�إدارة�الصندوق�يتم�قياس�

  � ا خصصات�-ج

�ي)�نتيجـة�لحـدث�سـابق�ومـن�ا�حتمـل�أن�تتـدفق�مـوارده�للخـارج�لتسـوية�يتم�إثبات�ا�خصصات�إذا�ما�كان�هناك�الX¤ام�حـاvي�(قـانوني�أو�اسـتد�

  بشكل�موثوق�به.��اvلX¤امو�يمكن�تقدير�قيمة��اvلX¤امهذا�

  

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  6ي�هذه�القوائم�ا�الية.�تضمي�^ا�حام2ي�الوحدات�ولم�يتمكاة�وضريبة�الدخل��ي�الX¤ام�ع2ى�الز 

  

  صاkي�قيمة�ا وجودات���-هـ

يـــتم�احتســـاب�صـــا6ي�قيمـــة�ا�وجـــودات�للوحـــدة�وا`فصـــاح�ع�^ـــا�6ـــي�ا�9¤انيـــة�العموميـــة�عـــن�طريـــق�قســـمة�صـــا6ي�موجـــودات�الصـــندوق�ع2ـــى�عـــدد�

  الوحدات�ا�صدرة�6ي��^اية�الف8Xة.

  

  ا�دوات�ا الية�-و

�6ي�ا�حكام�ال
ً
تعاقدية�لÊداة.�ا�داة�ا�الية��ي�أي�عقد�ينتج�عنـه�زيـادة�أصـل�مـا�ي��نشـأة�يتم�إثبات�ا�دوات�ا�الية�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

  ومطلوبات�مالية�أو�أداة�حقوق�ملكية��نشأة�أخرى.

  ا وجودات�ا الية�-١

̀دارة�ا�وجــــودات�ا�ال يــــة�يحــــدد�الصــــندوق�تصــــنيف�موجوداتــــه�ا�اليــــة�عنــــد�اvعXــــ8اف�¬^ــــا.��ويعتمــــد�التصــــنيف�ع2ــــى�نمــــوذج�أعمــــال�الصــــندوق�

  والشروط�التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  � التصنيف)��١٫١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�6ي�فئات�القياس�التالية:

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

 تلك�ال�PQتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

ة�للموجــودات�الQــ�Pيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلــة،�يــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخســائر�6ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل.�وبالنســبة�ل�ســتثمارات�6ــي�بالنســب

ا�بدئي�بالحساب�عن��اvع8Xاف6ي�وقت��اختيار�غ�89قابل�للنقضأدوات�حقوق�ا�لكية،�سيعتمد�ذلك�ع2ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قد�أجرت�

  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اËخر.���لكيةأدوات�حقوق�ا
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  (تتمة)�السياسات�ا حاسبية�الهامة

  القياس)�١٬٢

قياسـه�مـن�خـ�ل��بالقيمة�العادلة�يتم6ي�حال�أن�ا�صل�ا�ا�ي�غ�89مدرج�عند�التسجيل�ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا�صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�

̀ضـــافة� ا�تصـــلة�باقتنـــاء�ا�صـــل�ا�ـــا�ي.�ويـــتم�إدراج�تكـــاليف�ا�عـــام�ت�ا�تصـــلة�بـــا�وجودات�ا�اليـــة��ا�باشـــرة�التكـــاليفإ�ـــى�الـــربح�أو�الخســـارة،�با

  ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.

 

  أدوات�الدين��

̀دارة�ا�وجـودات�وخصـائص�التـدفقات�النقديـة�لÊصـل.�يصـنف��ا�عمـاليعتمد�القياس�ال�حق��دوات�الـدين�ع2ـى�نمـوذج� الخـاص�بالصـندوق�

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع2ى�ما�ي2ي:

 التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و�الحصول�ع2ىالصندوق�¬^دف��أعمالا�وجودات�ا�حتفظ�¬^ا�ضمن�نموذج��-أ�

  ا�علق.�ا�سا¾¥Pوالعمولة�ع2ى�ا�بلغ�قات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا¾¥�Pريخ�محددة�بشكل�تدفالشروط�التعاقدية�ال�PQتؤدي�6ي�توا�-ب�

يـتم�احتسـاب�التكلفـة�ا�طفــأة�مـن�خـ�ل�ا�خــذ�6ـي�اvعتبـار�أي�خصــم�أو�قسـط�عنـد�اvســتحواذ�والرسـوم�أو�التكـاليف�الQــ�Pتشـكل�جـزء��vيتجــزأ�

  من�معدل�الفائدة�الفعلية.�

  

  كيةأدوات�حقوق�ا ل

�إذا�قام�الصـندوق�بإختيـار�عـرض�أربـاح�وخسـائر�القيمـة�العادلـة�vسـتثمارات�ا�سـهم�6ـي�الـدخل�الشـامل�اËخـر،�فـ��يمكـن�إعـادة�تصـنيفها�vحقـا

��رباح�وخسائر�القيمـة�العادلـة.��يـتم�تسـجيل�أربـاح�توزيعـات�ا�سـهم�6ـي�قائمـة�الـدخل�الشـامل�اvخـر�كـإيرادات�أخـرى�عنـدما�يـتم�تحديـد�أحقيـة

  الصندوق�6ي�تلقي�ا�دفوعات.�

vســـتثمارات�حقــوق�ا�لكيـــة�الQــ�Pيـــتم�قياســها�بالقيمـــة�العادلــة�مـــن�خــ�ل�الـــربح�أو�الخســارة.�يجـــب�إثبــات�التغ9ـــ8ات�6ـــي��هبــوطvتوجــد�متطلبـــات�

الـدخل�الشـامل�عنـدما��القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خـ�ل�الـربح�أو�الخسـارة�ضـمن�مكاسـب/�خسـائر�اخـرى�6ـي�قائمـة

  ينطبق�ذلك.�

 

 ا وجودات�ا الية�ب�)�الغاء�اmع)'اف١٬٣

ا�وجـــــودات،�أو�عنـــــد�تحويـــــل��هـــــذه�عنـــــد�انقضـــــاء�الحقـــــوق�التعاقديـــــة�للتـــــدفقات�النقديـــــة�مـــــنا�وجـــــودات�ا�اليـــــة��يقـــــوم�الصـــــندوق�باســـــتبعاد

قم�الصندوق�بتحويل�أو�اvحتفـاظ�بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�الجوهريـة�إ�ى�طرف�آخر.�إذا�لم�ي�ملكي�^اا�وجودات�ا�الية�وكافة�مخاطر�ومزايا�

ب�واسـتمر�6ــي�السـيطرة�ع2ــى�ا�وجـودات�ا�حولــة،�يعXــ8ف�بحصـته�ا�حــتفظ�¬^ـا�6ــي�ا�وجـودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصـلة�عــن�ا�بـالغ�الQــ�Pيجــ

كمـا�يعXـ8ف�6ـي�اvعXـ8اف�بـا�وجودت�ا�اليـة��ت�الجوهرية�ا�حولـة،�يسـتمر عليه�دفعها.�إذا�احتفظ�الصندوق�بكافة�مخاطر�ومزايا�ملكية�ا�وجودا

  .بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة
   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

١٤ 
 

  (تتمة)�السياسات�ا حاسبية�الهامة

  قيمة�ا وجودات�ا الية�هبوط)�١٬٤

ا�اليــة�والتعــرض��خــاطر�اvئتمــان�الQــ��Pا�وجــوداتقيمــة��هبــوطيطبــق�الصــندوق�نمــوذج��خســارة�اvئتمــان�ا�توقــع�للقيــاس�واvعXــ8اف�بخســارة�

  لذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب9ن�الشركات.�،�االودائع،�ع2ى�سبيل�ا�ثال�القروض�تعت�8Uأدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،

العجــز�النقــدي)�ع2ــى�العمــر�ا�توقــع�لÊصــل�رجح�للخســائر�اvئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لجميــع�أوجــه�ا�ــ�اvحتمــال�ــي��ا�توقعــة�الخســائر�اvئتمانيــة

�للعقد�والتدفقات�النقدية
ً
ال�PQيتوقـع�الصـندوق�تلق_^ـا.�تتنـاول�الخسـائر��ا�ا�ي.�والعجز�النقدي�هو�الفرق�ب9ن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقا

�عنــد�اvئتمانيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�وبالتــا�ي�تنشــأ�خســارة�اvئتمــان�حQــ\�إذا�كــان�الصــ
ً
ندوق�يتوقــع�اســت�م�الدفعــة�بالكامــل�vحقــا

  موعد�استحقاقها.

،�بنــاًء�ع2ـى�مــا�إذا�كــان�لÊبـدشــهر�أو�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��١٢قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليـة�إمــا�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ـدة��هبـوطيـتم�قيــاس�

  اvع8Xاف�ا�بدئي.�بعدأهمية�6ي�مخاطر�اvئتمان��ذاتهناك�زيادة�

شــهر�مــن��١٢تكــون�ممكنــة�6ـي�غضــون��Pخســائر�اvئتمـان�الناتجــة�عــن�ا�حــداث�اvف8Xاضـية�الQــ�تمثــل شــهر"�١٢ر�اvئتمــان�ا�توقعــة�خـ�ل�"خسـائ

̀بـــ�غ.�"خســـائر�اvئتمـــان�ا�توقعـــة�ع2ـــى�مـــدى�العمـــر"� ث�اvف8Xاضـــية�ا�حتملـــة�ع2ـــى�مـــدى�العمـــر�الناتجـــة�عـــن�جميـــع�ا�حـــدا�الخســـائر �تلـــكتـــاريخ�ا

�P¥Ñ8اXفvي.ا�  لÊصل�ا�ا

�PÂحاسـ�عيـار�ا�ي�رقـم��يستخدم�الصندوق�الطريقة�العملية�6ي�ا�وذلـك�باسـتخدام�مصـفوفة�ا�توقعـة�للمـدين9ن��اvئتمـانلقيـاس�خسـارة��٩الـدو

الســابقة،�تقــدير�أعمــار�ا�ــدين9ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ8Uتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع2ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســنة�

م�يتم�تعديل�البيانات�التاريخية�با�عدل�الحا�ي�لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�تX¤ايد�حسـب�تقـادم�عمـر�الـديون�لزيـادة�إحتماليـة�عـد

  تحصيلها.

  

  ا طلوبات�ا الية��-٢

  .¬^ا�ا�بدئي�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�اليه�عند�اvع8Xاف

  التصنيف)�٢٬١

  التالية:ا�الية��حد�التصنيفات��تصنيف�ا�طلوباتيتم�

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

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

  القياس)�٢٬٢

�بالقيمــة��العادلــة.�يــتم�
ً
�ورســوم�التمويــل�لتكلفــة�ا�طفــأة�مثــل�القــروضا�طلوبــات�ا�اليــة�با�حســابكافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�يــتم�تســجيلها�مبــدئيا

  .خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرةبالقيمة�العادلة�ال�PQيتم�تحديدها�ع2ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع2ي�بعد�
   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

١٥ 
 

  (تتمة)�السياسات�ا حاسبية�الهامة

عمولـــة�ع2ــى�مـــدى�فXــ8ة�معـــدل�الفائــدة�الفعليـــة.�ال�تحميــل�تكــاليف�التكلفـــة�ا�طفــأة��داة�الـــدين�و�تقــوم�طريقــة�معـــدل�الفائــدة�الفع2ـــي�بحســاب

دفوعــة�معـدل�الفائــدة�الفع2ـي�هــو�ا�عـدل�الــذي�يقـوم�بتخفــيض�التـدفقات�النقديــة�ا�سـتقبلية�ا�قــدرة�(�بمـا�6ــي�ذلـك�جميــع�الرسـوم�والنقــاط�ا�

خـرى�أو�الخصـومات)�خـ�ل�العمـر�ا�توقـع��داة��vيتجـزأ�مـن�معـدل�الفائـدة�الفع2ـي�وتكـاليف�ا�عاملـة�وا�قسـاط�ا� �وا�سـتلمة�والQـ�Pتشـكل�جـزءً 

 يكون�ذلك��عندما�،الدين�أو�ف8Xة�أقل
ً
بشـكل�عـام�ع2ـى�القـروض��الطريقـةصا6ي�القيمة�الدف8Xية�عند�التسجيل�ا�بدئي.�تنطبق�هـذه�،�إ�ى�مناسبا

  .وغ89ها�والدائن9ن�التجاري9ن

�  

القـــروض�بمـــا�6ـــي�ذلـــك�الســـحب�ع2ـــى�ا�كشـــوف�مـــن�البنـــك،�عقـــود�خـــرين�و 9ن�اË تشـــمل�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�الـــدائن9ن�التجـــاري9ن�والـــدائن

�بالتكلفـة�ا�طفـأة��باسـتثناء�ا�طلوبـات� يصـنف�الصـندوق�كافـة�ا�طلوبـات�ا�اليـة�الQـ�Pيـتم�قياسـها�الضـمان�ا�ـا�ي�وا�دوات�ا�اليـة�ا�شـتقة.
ً
vحقـا

  ة.�ا�الية�ال�PQتقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسار 

  

 استبعاد�ا طلوبات�ا الية�)�٢٬٣

̀عفــاء�مـن�اvلXــ¤ام�أو�إلغـاؤه�أو�ان�^ــاء�ا�طلوبــات�ا�اليـة��يـتم�اسـتبعاد �آخـر�مــن�بــالX¤امعنــدما�يـتم�اســتبدال�الXـ¤ام�مــا�ي�قـائم�عمـره�أو�عنــدما�يـتم�ا

امــل�مــع�هــذا�التبــادل�أو�التعــديل�ع2ــى�أنــه�أو�يــتم�تعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــوهري،�يــتم�التع�نفــس�ا�قــرض�بشــروط�مختلفــة،

  .الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�6ي�ا�بالغ�ا�درجة�6ي�الربح�أو�الخسارة�باvلX¤ام�ويتم�اvع8Xافا�ص2ي��ل�لX¤اماستعباد�

  

  مقاصة�ا�دوات�ا الية���-٣

�وا�بلــغ�الصــا6ي�يعـرض��يـتم�اجــراء�مقاصــة�بـ9ن�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�طلوبــات�ا�اليـة
ً
6ــي�قائمــة�ا�ركــز�ا�ـا�ي،�عنــدما�يكــون�هنـاك�حــق�ملــزم�قانونيــا

يجــب�أن��v�قابلــة�ا�بــالغ�ا�عXــ8ف�¬^ــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع2ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســوية�ا�طلوبــات�6ــي�آن�واحــد.�

�بأحـداث�مسـتقبلية�ويجـب�أن�يكـون�قابـل�للتنفيـذ��اvلزاميكون�
ً
و6ـي�حـال�التخلـف�عـن��للصـندوق �6ـي�سـياق�العمـل�اvعتيـاديالقانوني�مشروطا

̀عسار�أو�إف�س�الصندوق�أو�الطرف�ا�قابل�.   �السداد�أو�ا

  

  ا[يرادباmع)'اف��-ز�

̀يـراد،�يـتم�اvعXـ8اف�بالـدخل�مـن�ا�صـول�غ9ـ�8ا�لموسـالحـق�6ـي�اعندما�ينشأ�اvستثمارات�العقارية��يتم�اvع8Xاف�بالدخل�من�إيجارات ة�سـت�م�ا

  (حقوق�ا�نافع)�ع2ى�نفس�ا�ساس.

  

  اmستثمارات�العقارية�-ح
̀يجارات�أو�الزيادة�الرأسمالية�6ي�أسعارها�أو�ك ل_^ما.�اvستثمارات�العقارية��ي�اvستثمارات�ال�PQيتم�اvحتفاظ�¬^ا�للحصول�ع2ى�الدخل�من�ا

�وغ�89نق �نقدي �بمقابل �عل_^ا �اvستحواذ �تم �العقارية �اvستثمارات �أن �والتكاليف�بما �العادلة �بالقيمة �مبدئيا �¬^ا �اvع8Xاف �تم �فقد دي

ا�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�تعلقة�بعملية�اvستحواذ�بما�6ي�ذلك�رسوم�الصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل�vحق�بالتكلفة�مخصوما�م�^

خريدية�بطريقة�القسط�الثابت�كما�يتم�استبعاد�تكلفة�اvس�^�ك�ا�8Xاكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�يتم�احتساب�اvس�^�ك�بدون�قيمة�ت

  ا�رض��غراض�احتساب�اvه�ك.

   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

١٦ 
 

  (تتمة)�السياسات�ا حاسبية�الهامة

  ا�صول�غ_'�ا لموسة�-ط
�6ي� �با�صول�غ�89ا�لموسة�بالقيمة�العادلة�والتكاليف�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�تعلقة�بعملية�اvستحواذ�بما ذلك�رسوم�يتم�اvع8Xاف�مبدئيا

الصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل�vحق�بالتكلفة�مخصوما�م�^ا�اvطفاء�ا�8Xاكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�تتم�رسملة�ا�صروفات�

  .ال�حقة�عندما�تؤدي�إ�ى�زيادة�ا�نفعة�أو�العمر�اvقتصادي�لÊصل،�عدا�ذلك�يتم�تحميلها�كمصروف�ف8Xة�خ�ل�الف8Xة�ال�PQاستحقت�ف_^ا

  

  ا حاسبية�الهامة�والتقديرات�ا�حكام�–ي
̀يرادات� �وا �وا�طلوبات �ا�وجودات �بقياس �ا�تعلقة �واvف8Xاضات �التقديرات �من �بعدد ̀دارة �ا �قامت �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد عند

شكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ6�89ي�يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات�بنتيجة�الفعلية�عن�نتائج�التقديرات.�وا�صروفات.�وقد�تختلف�ال
  حدث�خ�لها�هذا�التغ89.�الPQهذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع2ى�الف8Xة�

  فيما�ي2ي�ملخص�التقديرات�واvف8Xاضات�ال�PQتنطوي�ع2ى�مخاطر��جوهرية�ع2ى�نتائج�القوائم�ا�الية�للف8Xة�الحالية�والف8Xات�القادمة:

 اختبارات�الهبوط

̀دارة�إجراء�اختبار�سنوي�ل�نخفاض�6ي�قيمة�ا�وجودات�محددة�وغ�89محددة�ا�جل،�وذلك�vختبار�تتطلب�ا� عاي�89الدولية�للتقارير�ا�الية�من�ا

إختبارات�الهبوط�6ي��.الهبوط�إذا�أشارت�أحداث�إ�ى�وجود�تغ89ات�أو�ظروف�تدل�ع2ى�أن�القيمة�الدف8Xية�لÊصل�قد��vتكون�قابلة�ل�س8Xداد

،�لتحديد�ما�إذا�كان�يمكن�اس8Xداد�القيمة�الدف8Xية�للموجودات�بصا6ي�القي
ً
̀دارة�وتتطلب�من�ب9ن�أمور�أخرى�تقديرا مة�تخضع�لتقديرات�ا

القيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�توقعة�م�^ا،�وذلك�باستخدام�توقعات�التدفقات�النقدية�بعد�خصمها�بمعدل�خصم�القيمة�

�الحالية �ل�عند. �الحالية �القيمة �باحتساب�صا6ي ̀دارة �ا �تقوم �ا�ستقبلية �غ�89مؤكدة�لتدفقات�النقدية �يتعلق�بأمور بعض�اvف8Xاضات�فيما

 :ي2ي�ما�من�ضم�^ابدرجة�كب89ة�

̀طفاء�(  ) أ ̀طفاء؛)،�محسوبة�ع2ى�أ�^ا�أرباح�تشغيلية�معدلة�قبل�اvس�^�ك�و EBTIDAنمو�ا�رباح�قبل�العموvت�والضرائب�واvس�^�ك�وا  ا

 ب)��توقيت�وحجم�النفقات�الرأسمالية�ا�ستقبلية؛

 ج)���معدvت�النمو�طويلة�ا�جل؛�و

 .د)���اختيار�معدvت�الخصم�لتعكس�ا�خاطر�ال�PQتنطوي�عل_^ا

�PQ8اضات�الXفvستخدمة�6ي�توقعات�التدفقات�النقد�تطبقهاإن�تغي�89ا�̀دارة،�وخاصة�معدل�الخصم�وفرضيات�معدل�النمو�ا ية،�يمكن�أن�ا

  وبالتا�ي�النتائج.هبوط�قيمة�التدفقات�ا�توقعة�يؤثر�بشكل�كب�89ع2ى�

 التخريديةتقدير�العمر�ا[نتا�ي�والقيمة�

̀طفاء�أو�اس�^�ك�ا�وجودات�غ�89ا�لموسة� ̀نتاÜي�ا�ستخدم� يتعلق�با�داء�ا�ستقب2ي�ا�توقع�للموجودات��أو�اvستثمارات�العقاريةإن�العمر�ا

̀دارة��وتقدير وذ�عل_^ا�ا�ستح ا�نافع�اvقتصادية�من�ا�صل.�يتم�اشتقاق�اvس�^�ك�فيما��يتوقع�استمرار التقييم�الف�P³للف8Xة�ال�PQا�ب�P³ع2ى�ا

̀نتاÜي�ا�توقع�لÊصل�والقيمة� �تخريديةال.�إن�القيمة�اvنتاÜي�ا�توقعة�6ي��^اية�عمره�التخريديةيتعلق�باvس�^�ك�الدوري�بعد�تقدير�العمر�ا

  للموجودات�لها�تأث�89مباشر�ع2ى�اvس�^�ك�ا�حمل�ع2ى�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�اËخر.�

̀نتاجية�والقيم�ا�تبقية��وجودات� �إ�ى�التقييم�الف6�P³ي�وقت�شراء�ا�صل�ومراجعته��الصندوق يتم�تحديد�ا�عمار�ا
ً
̀دارة�استنادا من�قبل�ا

ع2ى�ا�عمار��ه.�وتستند�ع2ى�الخ8Uة�التاريخية�مع�حياة�أصول�مماثلة�وكذلك�توقع�ا�حداث�ا�ستقبلية�ال�PQقد�تؤثر سنويا�للتأكد�من�م�ئمت

 اvنتاجية�للموجودات.

 خسائر�الهبوط�للذمم�ا دينة

ال�PQيتوقع�عدم�تحصيلها�تعرض�الذمم�ا�دينة�بالقيمة�ا�طفأة�بعد�تخفيضها�بمخصص�الديون�ال�PQيتوقع�عدم�تحصيلها.�يتم�تحديد�ا�بالغ�

̀دارة�بأنه��vيمكن�تحصيلها.معدل�الخسارة�ا�توقع�طريقة�باستخدام   .�ذمم�ا�فراد�ا�دينة�يتم�شطÆ^ا�عندما�تعتقد�ا
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 اmستثمارات�العقارية .٥

  تتكون�اvستثمارات�العقارية�كما�6ي�تاريخ�اvستحواذ�مما�ي2ي:

          التكلفة�خ�ل�السنة  

  إه�ك�السنة    ا جموع  ب�1ا   ا�رض  العقار
مصروف�

  الهبوط�للسنة

�٣١كما�kي�

  ٢٠١٨ديسم5'�

  ١٢٦٬٩٤١٬١٨٣  -  )٣٦٣٬٨١٧(    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣  درنف�أجياد

  ٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨  -  )١٩٩٬٩٥٢(    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  ٣١٬٩٩٢٬٣٦٢  ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨  درنف�كدي

  ٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥  -  )٥١٬٧٠٥(    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  ٨٬٢٧٢٬٧٦٤  ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦  برج�جدة

  ٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧  -  )٥٨٦٬١٢٣(    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  ٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨  ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢  مجمع�الرياض

  ٥٨٬٣٣٣٬٤٠١  )٧٬٨٩٣٬٨١٧(  -    ٦٦٬٢٢٧٬٢١٨  ٥٦٬٢٩٣٬١٣٦  ٩٬٩٣٤٬٠٨٢  ذا�باد

  ٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤  )٧٬٨٩٣٬٨١٧(  )١٬٢٠١٬٥٩٧(    ٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨  ٢٤٨٬٥٤٨٬٥٩٧  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١  

فة�ع2ى�ا�ب³\�وع2ى�ا�رض�تم�تقديرها�من�قبل�ا�قيم9ن�ا�ستقل9ن.�بحكم�أن�العقار�(ذا�باد)�لم�يكتمل�بعد�النسبة�ا�ستخدمة�لتحميل�التكل

�تم �تقارير�ا�قيم9ن�ا�ستقل9ن. �ع2ى �باvعتماد �تقديره �تم �قيمته �العقار�هبوط�6ي �لهذا �يوجد �الحالية، �للف8Xة �احتساب�إه�ك�عنه �يتم �فلم

  سنة.�٤٠ستخدام�طريقة�القسط�الثابت�ع2ى�ف8Xة�احتساب�اvه�ك�لكل�العقارات�با

�١ا�قـيمالقيمة�العادلة�للعقارات�اvستثمارية�كما�6ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثن9ن�من�ا�قيم9ن�ا�سـتقل9ن�(شـركة�أمـاكن�للتقيـيم)�

  9ن�ا�عتمدين�(تقييم).،�ك��ا�قيم9ن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيم٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١كما�kي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة  العقار

  ١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥    ١٢٨٬٧٠٠٬٠٠٠    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  درنف�أجياد

  ٦٣٬٨١١٬٠٠٠    ٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  درنف�كدي

  ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥    ٥١٬٠٠٠٬٠٠٠    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  برج�جدة

  ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢    ٦٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  مجمع�الرياض

  ٥٧٬١١٠٬١٢٣    ٥٩٬٥٥٦٬٦٧٩    ٦٦٬٢٢٧٬٢١٨  ذا�باد*

  ٩٦٢٬٧٨٥٬٤٤٥    ٩٧٥٬٢٥٦٬٦٧٩    ٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨  

ى�*يقع�عقار�ذا�باد�6ي�مدينة�دبي�وتم�تحديد�قيمته�العادلة�أعـ�ه�عـن�طريـق�تقـارير�ا�قيمـ9ن�فاليوسـتارت�ل�ستشـارات�و�كافنـدش�ماكسـويل�ع2ـ

  .(RICS)ا�لكي�للمساح9ن�القانوني9ن�ن�من�ا�عهد�ك��ا�قيم9ن�معتمدي التوا�ي،

�لتحديـد�الهبـوط�عنـد�وجـوده،�تـم�تقريـر�وجـود�هبـوط�هـذه�الفXـ8ة�6ـي�عقـار�
ً
ا�رقام�ا�عروضة�أع�ه��ي��غراض�إفصاحية�فقطـ،�وتستخدم�أيضـا

  كما�هو�موضح�أع�ه.�٧٬٨٩٣٬٨١٧ذا�باد�بمبلغ�

تأسست�لغرض�تسجيل��١٠١٠٤٥١٦٦١لعقاري�(شركة�الحفظ�للصندوق)�بسجل�تجاري�رقم�ملكية�هذه�العقارات�باسم�شركة�امار�للتطوير�ا

 .شركة�الحفظ�مملوكة�للصندوق�ولك�^ا�تحت�سيطرة�شركة�الب�د�ا�الية�(أم9ن�الحفظ) ملكية�العقارات�اvستثمارية.
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 حقوق�ا نافع�–ا�صول�غ_'�ا لموسة� .٦

    اmطفاء�للف)'ة    التكلفة  حق�ا نفعة
��٣١كما�kي

  ٢٠١٨ديسم5'�

  ٦٤٬٥٢٢٬٧١١    )٢٬١٣٧٬٢٨٩(    ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

  ٨١٬٦٣٧٬١٣٥    )١٬١٨٢٬٨٦٥(    ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  ٢ب�زا�

  ٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥    )١٬٤٢٢٬٣٥٥(    ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١    )٤٬٧٤٢٬٥٠٩(    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠  

من�عمر�ا�صل�اvنتاÜي�فقد�تم�تصـنيفها�كأصـول�غ9ـ�8ملموسـة.��استحوذ�الصندوق�ع2ى�حقوق�ا�نافع�ا�وضحة�أع�ه�و�ن�العقود�تغطي�جزء

  يتم�اطفاء�هذه�الحقوق�ع2ى�ا�عمار�ا�تبقية�كما�هو�موضح�أدناه:

  .٢٠٢٦يوليو��١�:١٧ب�زا�

  .٢٠٣٦مارس��٢�:٢٩ب�ز�

  .٢٠٣٥ابريل��١ضيافة:�

�١يق�اثن9ن�من�ا�قيم9ن�ا�ستقل9ن�(شركة�أمـاكن�للتقيـيم)�ا�قـيمالقيمة�العادلة�لÊصول�غ�89ا�لموسة�كما�6ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طر 

  ،�ك��ا�قيم9ن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيم9ن�ا�عتمدين�(تقييم).٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١كما�kي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة�  ا�صول�غ_'�ا لموسة

  ٦٥٬٠٦١٬٣١٥    ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠    ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

  ٨٤٬٢٧٣٬٧٢٠    ٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠    ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  ٢ب�زا�

  ٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣    ٩٥٬٣٢٠٬٠٠٠    ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨    ٢٤٦٬٣٢٠٬٠٠٠    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠  

  

 الذمم�ا دينة .٧

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١  

  ١٨٬٠٧٨٬٥٥٤  ذمم�إيجارات�

  ٢٠٬٦٣٧٬٩٩٠  ذمم�مدينة�من�صفقات�اmستحواذ

  ٣٨٬٧١٦٬٥٤٤  

 

 النقد�وما�kي�حكمه .٨

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١  

  ٣٬٦١٥٬٣٦٩  �حساب�جاري �–kي�البنك�نقد�
  ١٬١٢٨٬٨٤٩  الحفظ��أم_ننقد�لدى�

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨  
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 قروض�طويلة�ا�جل .٩

قامـــت�شـــركة�امـــار�للتطـــوير�العقـــاري�(شـــركة�الحفـــظ�للصـــندوق)�بالحصـــول�ع2ـــى�تســـهي�ت�بنكيـــة�إســـ�مية�مـــن�بنـــك�الريـــاض�بقيمـــة�تصـــل�إ�ـــى�

�عليــه��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ً
%�٢٫١٥لغــرض�تمويــل�اvســتثمارات�العقاريــة�للصــندوق،�تبلــغ�نســبة�الفائــدة�للصــندوق�معــدل�الســايبور�الســائد�مضــافا

ســـنوات.�بلغـــت�رســـوم�ترتيـــب�القـــرض��ـــدير��٧%،�القـــرض�مســـتحق�الســـداد�بعـــد�٤٫٨٩%�حQـــ\�٤٬٧٧بلـــغ�معـــدل�الفائـــدة�الفع2ـــي�خـــ�ل�الفXـــ8ة�

.�بلغــت�الســحوبات�مــن�القــرض�خــ�ل�ع2ــى�دفعتــ9ن�وقــد�تــم�تحميلهــا�كمصــروف�فXــ8ة�ريــال�ســعودي��٣٬٢٨٠٬٠٠٠خــ�ل�الفXــ8ة�مبلــغ�الصــندوق 

يــتم�ضــمان��مليــون�ريــال�ســعودي.�٤٫٢م�مبلــغ�٢٠١٨ديســم٣١��8Uمليــون�وتبلــغ�الــذمم�الدائنــة�لتكــاليف�التمويــل�كمــا�6ــي��٢٧٤٫٩٣الفXــ8ة�مبلــغ��

  .القرض�برهن�استثمارات�عقارية�تبلغ�ضعف�قيمة�القرض

  

  ذمم�دائنة�� .١٠

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١  إيضاح  

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

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

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

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٧  الركن�ا ت_ن�(حامل�وحدات�kي�صندوق�القناص)

  ١٬١٠٠٬٠٠٠ ١٧  عات�مستحقة�للركن�ا ت_ن�(حامل�وحدات�kي�صندوق�القناص)توزي

    ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩  

 إيرادات�إيجارات�غ_'�مكتسبة .١١

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١    

  ٥٤٬٣٤٢٬٥٩١   إيرادات�إيجارات�غ_'�مكتسبة�kي�بداية�الف)'ة

  )٥٬٤٥٥٬٦٤٠(   خ�ل�الف8Xة�تسويات

  )٢٬٢٠١٬٤٠٠(   كأرباح�استحواذ�(دخل�غ�89تشغي2ي)�تسويات

    ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١  

 مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .١٢

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١    

  ١٬٦٥٦٬٩١٩   مصروفات�إحالة�(س#ي)

  ٦٣٢٬٥٢٨   مصروفات�تشغيلية�دائنة

  ٤٤٨٬٢٤٠   رسوم�صفقات�دائنة

  ٢٤٠٬٧٨١   أتعاب�قانونية

  ١٤٥٬٠٢٦   رسوم�التسجيل

  ١٢٢٬١٢٩   مصروفات�التقييم

  ٥٠٬٠٩٦   أتعاب�أم9ن�الحفظ

  ٤٢٬٠٠٠   أتعاب�ا�راجعة

  ٦٬٥٦٣   أتعاب�استشارات�شرعية

    ٣٬٣٤٤٬٢٨٢  
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 اmل)lامات�وا طلوبات�ا حتملة .١٣

  �vيوجد�الX¤امات�أو�مطلوبات�محتملة�حQ\�تاريخ�التقرير.

  

 مصروفات��أخرى  .١٤

  

  إيضاح

اكتوبر��١للف)'ة�من�

�٣١وح٢٠١٨��12

  م٢٠١٨ديسم5'�

  ٧٥٣٬٤١٧   ١مصروفات�تشغيلية�ب�زا�

  ٧١٧٬٦٩٩   مصروفات�تشغيلية�سوق�شرق 

  ٦٨٢٬٥٨٥   ١مصروف�إيجار�أرض�ب�زا�

  ٢٤٠٬٧٨١   أتعاب�قانونية

  ٢٢٨٬٥١٣   أتعاب�التسجيل�والتداول�

  ١٢٢٬١٢٩   مصروفات�التقييم

  ٦٢٬٦٩٦   أتعاب�أم9ن�الحفظ

  ٤٢٬٠٠٠   أتعاب�مراجعة

  ٦٬٥٦٣   أتعاب�استشارات�شرعية

    ٢٬٨٥٦٬٣٨٣  

 

  وا�تعاب�ا�خرى دارة�[ أتعاب�ا .١٥

�\¥Ñحكام�وشروط�الصندوق�.يتقا��
ً
  مدير�الصندوق�اvتعاب�التالية�وفقا

  اكتتاب�أتعاب

̀داريـــة�ويـــتم��%�v٢تزيـــد�عـــن��بنســـبة�مـــن�كـــل�مســـتثمر �أتعـــاب�اشـــ8Xاك�بتحصـــيليقـــوم�مـــدير�الصـــندوق� مـــن�مبلـــغ�اvكتتـــاب�لتغطيـــة�التكـــاليف�ا

  حدات.مقاص�^ا�من�ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الو 

  أتعاب�اmدارة

�%�٠٫٣٥إداريـة�بنسـبة��أتعـابتحصـيل�يقوم�مدير�الصـندوق�ب
ً
مـن�صـا6ي�قيمـة�موجـودات�الصـندوق،�لـن�يقـوم�مـدير�الصـندوق�باحتسـاب�سـنويا

  أتعاب�إدارة�عن�أو�ل�سنة�تداول.

  رسوم�الصفقات

 .مارات%�من�صا6ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستث١يحصل�مدير�الصندوق�ع2ى�رسوم�صفقات�تبلغ�

 رسوم�ترتيب�قروض

  .%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�كرسوم�ترتيب�القروض١بالحصول�ع2ى�نسبة�كما�يقوم�مدير�الصندوق�
   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

٢١ 
 

  

  الدخل�الغ_'�تشغيJي�اmخر .١٦

  

  إيضاح

�٢٠١٨اكتوبر��١للف)'ة�من�

  م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح�12

ج،د١٧  أرباح�استحواذ�من�صناديق�ميفك  ٢٠٬٦٣٨٬١٣٠  

  ٢٬٢٠١٬٤٠٠ ١١  ات�إيجار�غ�89مكتسبةتسويات�إيراد

    ٢٢٬٨٣٩٬٥٣١  

  

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

ومـدير��الوحـدات�حـام2يصـندوق�6ـي�التشـمل�ا�طـراف�ذات�الع�قـة�6ي�إطار�ا�عمال�العادية�للصندوق،�يقـوم�بتعـام�ت�مـع�أطـراف�ذات�ع�قـة.�

 �الع�قـــةتـــتم�ا�عـــام�ت�مـــع�ا�طـــراف�ذات��الصـــندوق.�الQـــ�Pيـــديرها�مـــدير �والصـــناديق�ا�خـــرى الصـــندوق�
ً
جميـــع�.�وشـــروط�الصـــندوق ��حكـــام�وفقـــا

�لشروط�متفق�عل_^ا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�تتم�
ً
  وفقا

 إيضاح  طبيعة�ا عاملة  ا�طراف�ذات�الع�قة

اكتوبر��١للف)'ة�من�

ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12

 م٢٠١٨

شرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�شركة�ال

  ("مدير�الصندوق")

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥ أ  رسوم�صفقات�(تمت�رسمل�^ا)

 ٣٬٢٨٠٬٠٠٠ ب  رسوم�ترتيب�قرض

صندوق�القناص�(صندوق�مدار�من�

  قبل�مدير�الصندوق)

 ٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠ د  ١ب�زا��-اvستحواذ�ع2ى�حقوق�ا�نفعة�

 ٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠ د  ضيافة�–اvستحواذ�ع2ى�حقوق�ا�نفعة�

(صندوق�مدار�من��٢صندوق�القناص

  قبل�مدير�الصندوق)

 ٨٢٬٠٠٠٬٠٠٠ د  ٢ب�زا��-اvستحواذ�ع2ى�حقوق�ا�نفعة�

 ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ د  برج�جدة�–اvستحواذ�ع2ى�عقار�استثماري�

سوق�شرق�(صندوق�مدار�من�قبل�

 ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ج  سوق�شرق �–اvستحواذ�ع2ى�عقار�استثماري�  مدير�الصندوق)

 .%�من�صا6ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستثمارات١ير�الصندوق�ع2ى�رسوم�صفقات�تبلغ�يحصل�مد  - أ

 .%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�كرسوم�ترتيب�القروض١يقوم�مدير�الصندوق�بالحصول�ع2ى�نسبة�  - ب

(صندوق�مدار�من�قبل�مدير�تم�اvستحواذ�ع2ى�مباني�مجمع�الرياض�التجاري�(سوق�شرق)�من�صندوق�سوق�شرق�ل�ستثمار�العقاري��-ج

� �الصندوق) �مبلغ ��٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مقابل �مبلغ �مقابل �أرض�ا�جمع �ع2ى �اvستحواذ �تم �الف8Xة �خ�ل �سعودي. ريال��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال

�اvع8Xاف�بأرب �تم �تامة. �الرياض�التجاري�ملكية �مجمع �ذلك�يملك�الصندوق�حاليا �ع2ى �بناًء �بمقدار�سعودي، �الصفقة �هذه �استحواذ �اح

  ريال�سعودي.�٧٬٤٢٠٬٠٧٠

��-د �ب�زا �حقوق�ا�نافع �الصندوق�ع2ى �استحوذ��١استحوذ �كما �من�صندوق�القناص�(صندوق�مدار�من�قبل�مدير�الصندوق). و�ضيافة

(صندوق�مدار�من�قبل�مدير�الصندوق).�كانت�أرباح��٢و�عقار�برج�جدة�التجاري�من�صندوق�القناص��٢الصندوق�ع2ى�حق�ا�نفعة�ب�زا�

  ريال�سعودي�ع2ى�التوا�ي.�٣٬٠٦٠٬١٧٨ريال�سعودي�و��١٠٬١٥٧٬٧٤٢،�)٢القناص�(و�)القناص(اذ�من�صناديق�اvستحو 



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

٢٢ 
 

  (تتمة)ام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�xاا ع

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١كما�kي�  الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة

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

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

 ٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠  حصة�رأس�مال�غ�89مدفوعة  صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�6ي�صندوق�سوق�شرق)

 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠  حصة�رأس�مال�غ�89مدفوعة  ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات�6ي�صندوق�القناص)

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  حصة�رأس�مال�غ�89مدفوعة  ن�(حامل�وحدات�6ي�صندوق�القناص)الركن�ا�ت9

 ١٬١٠٠٬٠٠٠  حصة�رأس�مال�غ�89مدفوعة توزيعات�للركن�ا�ت9ن�(حامل�وحدات�6ي�صندوق�القناص)�-ذمم�دائنة�

  

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

  
 إدارة�ا خاطر�ا الية .١٨

مخاطر�اvئتمان�ومخـاطر�السـيولة�ومخـاطر�السـوق�(بمـا�6ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار� :وم�^االصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية�يتعرض�

تقليــل�أثــر�بالســوق�ا�اليــة�ويســ#ى�إ�ــى�ع2ــى�التنبــؤ�دارة�ا�خــاطر�الشــامل�للصــندوق�ويركــز�برنــامج�إ .العمولــة�ومخــاطر�العمــ�ت�ومخــاطر�ا�ســعار)

وعمومـا�،�فـإن�ا�خـاطر�الناشـئة�عـن�ا�وجـودات�وا�طلوبـات� .إ�ـى�أدنـى�حـد�ممكـن�مـن�التـأث�89السـل�PÂا�حتمـل�ع2ـى�ا�داء�ا�ـا�ي�للصـندوق �ا�خـاطر 

  النحو�ا�ب9ن�6ي�أدناه.�ع2ى�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�الية�.�أدار ا�الية�للصندوق�محدودة

  ر�اmئتمانمخاط

̀ئتمان�تتمثـل�6ـي� خسـارة�ماليـة،�يتعـرض�الصـندوق�ه�ممـا�يـؤدي�إ�ـى�تكبــــد�طـرف�اخـر�الوفــــاء�بالX¤امــــ�6ـي�أداة�ماليــــة�أطـرافأحـد��تعåـ8 إن�مخاطر�ا

عة�جيــدة�ومــع�أمــ9ن�ا�رصــدة�النقديــة�لــدى�البنــوك،�يــتم�اvحتفــاظ�با�رصــدة�النقديــة�لــدى�بنــوك�ذات�ســم�،الــذمم�ا�دينــةع2ــى��اvئتمــان�خــاطر�

الـــذمم�ا�دينـــة�مـــن�عمـــ�ء�لـــدæ^م�ســـجل�ائتمـــاني�مرÑـــ¥P.�يركـــز�مـــدير�الصـــندوق�ع2ـــى�تقليـــل�مخـــاطر��الحفـــظ�داخـــل�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية،

  ي�أقç¥\�لكل�طرف�من�الذمم�ا�دينة�ومراقبة�مبالغ�الذمم�ا�دينة�بشكل�مستمر.�اvئتمان�بوضع�حد�ائتمان

  ترك_�lمخاطر�اmئتمان

ا�رتبطـــة�ا�طــراف��طــرف�جـــوهري�مــن�ع2ـــى�قــدرة�ممــا�يــؤثر�6ـــي�الصــناعة،6ـــي�العوامــل�اvقتصــادية�أو��تغ9ــ8ات�وجــود�اvئتمــان�عنـــد�مخــاطر �زت8Xكــ

نـوك�6ـي�الـذمم�ا�دينـة�وا�رصـدة�النقديـة�6ـي�الببـا�دوات�ا�اليـة�ا�خاطر�اvئتمانية�للصندوق�فيما�يتعلـق��الوفاء�بالX¤اماته�ا�الية.�ت8Xكز �6يتجاريا�

  ا�حلية.

  مخاطر�السيولة

ا�اليــة،�ويقــوم��مــدير��بالX¤اماتــها�تعلقــة��ا�مــوال�ال�زمــة�لســداد�الX¤اماتــهواجــه�صــعوبة�6ــي�تــوف�89يمخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�

̀جراءات�ال�زمــة�لالصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع2ــى�أســاس�منــتظم� �واجهــة�أي�الX¤امــات�عنــد��ا�مــوال�الكافيــة يضــمن�تــوفرويقــوم�بــا

جميــع�اvلX¤امــات�ا�اليــة�للصــندوق��.6ــي�ا�حــوال�الطبيعيــة�للعمــل�أو�6ــي�ظــل�الظــروف�الصــعبة�ســواءً �بــدون�ا�خــاطرة�بســمعة�الصــندوق �نشــوè^ا

تعــرض�الصـــندوق��.�حQــ\�تــاريخ�التقريــر�لــم�يوجــد�فروقــات�جوهريــة�بــ9ن�ا�وجــودات�ا�اليــة�واvلX¤امــات�ا�اليــة�قــد يجــب�ســدادها�خــ�ل�الســنة

  �خاطر�سيولة.
  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÊدوات�ا�الية�بسبب�التغ89ات�6ي�أسعار�السوق �السوقيةتتمثل�مخاطر�السوق�6ي�مخاطر�تقلب�القيمة�

  ر.ومخاطر�ا�سعا�العم�تالعمولة�ومخاطر��سعر تشتمل�مخاطر�السوق�ع2ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�

   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

٢٣ 
 

 (تتمة)�إدارة�ا خاطر�ا الية

  العمولة�سعر مخاطر�

�vة.�مخــاطر�ســعر�العمولــة�تنشــأ�مــن�احتماليــة�أن�تــؤثر�التغ9ــ8ات�6ــي�أســعار�العمولــة�ع2ــى�القيمــة�أو�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�لــÊدوات�ا�اليــ

̀يضـاح�ذات�الع�قـة.�يوجد�أي�موجودات�ماليـة�للصـندوق�مرتبطـة�بسـعر�عمولـة،�يوجـد�الXـ¤ام�مـا�ي�مـرتبط�ب سـعر�العمولـة�كمـا�هـو�موضـح�6ـي�ا

  �لم�يكن�هناك�تغ�89جوهري�من�سعر�العمولة�ع2ى�اvلX¤ام�ا�ا�ي.

 مخاطر�العم�ت

̀عــداد��نتيجـة�للتغ9ـ8 �تتغ9ـ8 مخـاطر�العملـة��ـي�مخـاطر�أن�قيمـة�ا�داة�ا�اليـة�قــد� 6ـي�أسـعار�صـرف�العمــ�ت�ا�جنبيـة،�الريـال�السـعودي�هـو�عملـة�ا

،�بالتــا�ي��vيتعــرض�الصــندوق�والعــر 
ً
̀مــاراتي�والــذي�يــتم�تداولــه�بمعــدل�صــرف�ثابــت�نســبيا ض�للصــندوق،�توجــد�معــام�ت�للصــندوق�بالــدرهم�ا

  �خاطر�العم�ت.

  مخاطر�ا�سعار

تلك�الناشئة�عن��مالية�نتيجة�للتغ89ات�6ي�أسعار�السوق�(بخ�ف�من�أداةالنقدية�ا�ستقبلية��لتدفقاتطر�ا�سعار��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�امخا

تـؤثر��أي�عوامـلمصـدرها�،�أو��ناتجـة�عـنأو��نفسـها�اليـةا��ا�داة�مـنانـت�تلـك�التغ9ـ8ات�ناتجـة�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمـ�ت)�سـواء�ك

  أسعار�السوق.��خاطر�عرضةا�الية�للصندوق�ليست�م�ا�دوات�ماثلة�ا�تداولة�6ي�السوق.�ع2ى�جميع�ا�دوات�ا�الية�ا
  ا الية�حسب�الفئة��وجودات�وا طلوباتا 

  ٢٠١٨ديسم5'��٣١  إيضاح  :ا�صول�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة

 ٤١٬٢٩٦٬٤٧٤  ٧ الذمم�ا�دينة

 ٤٬٧٤٤٬٢١٨  ٨ النقد�وما�6ي�حكمه

    ٤٦٬٠٤٠٬٦٩٢ 

     ا طلوبات�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة:

 ٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩  ٩ قروض�طويلة�ا�جل�

 ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩  ١٠  ذمم�دائنة

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  ١٦  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 ٤٬٢٢٩٬٦٧٥  ٩  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ٤٤٩٬٧٩٨٬٢٨٨    مجموع�ا طلوبات�

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا الية .١٩

6ي�السوق�6ي�تاريخ��9نطرفب9ن��طبيعيةلتحويل�الX¤ام�6ي�معاملة��سيتم�دفعهأصل�أو��مقابل�بيعلقيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�ا

  :القياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع2ى�اف8Xاض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�صل�أو�تحويل�اvلX¤ام�تتم�إما

• 6�P¥ëطلوباتأو��للموجوداتي�السوق�الرئي�أوا�،  

  .ا�طلوباتأو��للموجودات6ي�غياب�السوق�الرئي�P¥ë،�6ي�السوق�ا�ك�8åفائدة�• 

�للصــندوق.�يــتم�قيــاس�القيمــة�العادلــة�الرئ�الســوق يجــب�أن�يكــون�
ً
�اvف8Xاضــاتباســتخدام��اvلXــ¤امأو��لÊصــليëــ¥�Pأو�الســوق�ا�كåــ�8فائــدة�متاحــا

يعملون�وفًقـا��صـلح�^م�كل�أطراف�العملية�التجارية�ال�PQسيستخدمها�ا�شاركون�6ي�السوق�عند�تسع�89ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�،�باف8Xاض�أن�

  .ا`قتصادية
   



 �ريتصندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٨ديسم5'��٣١وح٢٠١٨��12اكتوبر��١إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�للف)'ة�من�

  (بالريال�السعودي)

٢٤ 
 

  (تتمة)�ادلة�ل�دوات�ا اليةالقيمة�الع

ولـــيس�هنـــاك�نيـــة�أو�حاجــــة�لتقلـــيص�حجـــم�عملياتـــه�بشــــكل��أن�الصـــندوق�يتبـــع�مبــــدأ�اvســـتمرارية�افXـــ8اض�ع2ــــىتعريـــف�القيمـــة�العادلـــة��يقـــوم

 .مجحفة�بصفقاتجوهري�أو�القيام�

مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو��مسـتمر �6ي�سوق�نشط�إذا�كانـت�ا�سـعار�متاحـة�بسـهولة�وبشـكل�مدرجةتعت�8Uا�داة�ا�الية�ع2ى�أ�^ا�

  خدمة�تسع�89أو�وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومنتظمة�ع2ى�أساس�تجاري.

رمـــي�يـــتم�تصـــنيف�جميـــع�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�الQـــ�Pيـــتم�قيـــاس�القيمـــة�العادلـــة�لهـــا�أو�ا`فصـــاح�ع�^ـــا�6ـــي�البيانـــات�ا�اليـــة�ضـــمن�التسلســـل�اله

ذلـك�مسـتويا§^ا�ا�ختلفـة�ع2ـى�النسبة�لقياس�القيمـة�العادلـة�ككـل،�و للقيمة�العادلة�،�كما�هو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع2ى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�ب

  النحو�التا�ي:

 (غ�89ا�عدلة)�6ي�ا�سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�ا�علنةأسعار�السوق�-ا�ستوى�ا�ول  •

 للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�89مباشرة.�قابلةلقياس�القيمة�العادلة��الهامة�تكون�مدخ�§^االتقييم�ال��PQطرق �-ا�ستوى�الثاني •

 ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ��89قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�89مباشرة.�مدخ�§^اأدنى��تكون طرق�التقييم�ال��PQ-ا�ستوى�الثالث •

 
  ا وجودات�وا طلوبات�ا الية

قـروض�ون�ا�وجودات�ا�الية�من�النقد�وما�6ي�حكمه�و�الذمم�ا�دينة،�تتكون�ا�طلوبات�ا�الية�من�الذمم�الدائنة�والذمم�الدائنـة�ا�خـرى�والتتك

�من�قيم�^ا�العادلة.
ً
  طويلة�ا�جل.�القيم�ا�عروضة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�قريبة�بشكل�كب�89جدا

  

  ا وجودات�غ_'�ا الية

 ̀ ̀يضــــاحات�ذات�الع�قــــة،�تنــــدرجتــــم�ا اvســــتثمارات�العقاريــــة��فصــــاح�عــــن�القــــيم�العادلــــة�ل�ســــتثمارات�العقاريــــة�وا�صــــول�غ9ــــ�8ا�لموســــة�6ــــي�ا

  لة�ا�حددة�6ي�ا�عاي�89الدولية.مستويات�القيم�العاد6ي�ا�ستوى�الثاني�من��وا�صول�غ�89ا�لموسة

  

  التحول�ب_ن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة

̀ع8Xاف�بنتائج�إعادة�التصنيف�ب9ن�مستويات�التسلسل�الهرمي�6ي�الفXـ8ة�ا�اليـة�الQـ�Pتـم�ف_^ـا�هـذا�التعـديل.�لـم�يكـن�هنـاك�إعـادة�تصـنيف�يتم� ا

  ب9ن�ا�ستويات�الث�ثة�خ�ل�ف8Xة�التقرير.

  

 معلومات�ا قارنة .٢٠

  الية�ا�و�ى�ال�PQيعدها�الصندوق.ف8Xة�ا�قارنة�بحكم�أن�هذه�القوائم�ا�الية��ي�القوائم�ا�ل�vتوجد�معلومات�

  

 تاريخ�اخر�يوم�للتقييم .٢١

  م.٢٠١٨ديسم٣١��8Uاخر�يوم�تقييم�للف8Xة�

  

 �عتماد�القوائم�ا اليةا� .٢٢

 .م٢٠١٩،�مارس�٢٨ا�وافق��هـ�١٤٤٠رجب��٢١ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��6يتمت�ا�وافقة�ع2ى�هذه�القوائم�


