
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ريتصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

 ا ا�ي�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمارشركة�

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي�القوائم�ا الية�

ا ستقل�الحسابات�مراج5يمع�تقرير�



  صندوق�ميفك�ريت

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

  وتقرير�مراج5ي�الحسابات�ا ستقلالقوائم�ا الية�فهرس�

 ٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��

 

  

  صفحة  

  �٥-٢  تقرير�مراج#ي�الحسابات

  ٦  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي

  ٧  لشاملا�قائمة�الدخل

  ٨  ا1ي�ا�وجودات�العائدة�لحام8ي�الوحداتقائمة�التغ23ات�1ي�ص

  ٩  قائمة�التدفقات�النقدية�

  ٣١-١٠  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

  م٢٠١٩ديسم٣١��2Tكما�1ي�

 (بالريال�السعودي)

̂يضاحات�ا� جزًء��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٥وحQ_���١رفقة�منتعت�2Tا  

٦ 

  

 م٢٠١٨ديسم-,�������٣١ �  م٢٠١٩ديسم-,��٣١ إيضاح 

     وجوداتا 

  ٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤   ٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣ ٥ استثمارات�عقارية

  ٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١    ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣ ٦  حقوق�منفعة�–أصول�غ�23ملموسة�

  -    ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩  ٧  حق�استخدام�أصل

  ٣٨٬٧١٦٬٥٤٤   ٤٧٬٩١١٬٥١٢ ٨ ذمم�مدينة�

�وذمم�مدينة�أخرى 
ً
 ١٬٠٠٩٬١٠٥   ١٬٨١٤٬٢٨٠   مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨    ٢٬٢٨٨٬٤٨٤ ٩ قد�وما1ي�حكمهالن

  ١٬٢٥٣٬٦٦٩٬١٦٢  ١٬٣٥٢٬٠٣٣٬١٧١  إجما�ي�ا وجودات

     

     ا طلوبات�

  ٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩   ٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦ ١٠ قروض�طويلة�ا�جل

  ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩    ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩ ١١  ذمم�دائنة

 -    ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥  ١٢  ال�£امات�إيجار

  ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١   ٢٧,٦٦٠٬٠١٨ ١٣ ال�£امات�عقود

  ١١٬٩٤٦٬٨٨٥   ١١٬٩٤٦٬٨٨٥ ١٩  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢   ٣٬٠٨٤٬٩٧٨ ١٤ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٤٬٢٢٩٬٦٧٥   ٢٬٨٢٨٬٩٠١ ١٠  تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

  ٤٩٩٬٨٢٨٬١٢١  ٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢  إجما�ي�ا طلوبات

    

  ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١  ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩  ده�لحامFي�الوحداتصا%ي�ا وجودات�العائ

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

 ١٠٫٢٨٧٦   ١٠٫٢٩٣٢ للوحدة-صا%ي�قيمة�ا وجودات

     ١٦  اtلrsامات�وا طلوبات�ا حتملة



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠١٩ديسم٣١��2Tللسنة�ا�ن]Zية�1ي�

 (بالريال�السعودي)�

̂يضاحات�ا� جزًء��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٥وحQ_���١رفقة�منتعت�2Tا  

٧ 

  

    ٢٠١٩ إيضاح 

اكتوبر��١للفs,ة�من�

٢٠١٨��uv٣١وح�

  ٢٠١٨ديسم-,�

     ا]يرادات

̂يجار   ٢٣٬٥٣٤٬١٩٤   ٩٥٬٧٥٣٬٨٦٥   إيرادات�ا

̂يرادات  ٢٣٬٥٣٤٬١٩٤   ٩٥٬٧٥٣٬٨٦٥  اجما�ي�ا

      

      ا صروفات

 )٥٬٣٢٦٬٣٧٨(   (١٧٬٠٩٥٬٩٧٤) ١٠  تكاليف�التمويل

 )٣٬٢٨٠٬٠٠٠(   -    رسوم�ترتيب�قرض��دير�الصندوق �-تكاليف�تمويل�

 )٤٬٧٤٢٬٥٠٩(   (١٨٬٩٧٠٬٠٣٨)  ٦  إطفاء�حقوق�ا�نافع

 )١٬٢٠١٬٥٩٧(   (٤٬٨٠٦٬٣٨٧)  ٥  إه�ك�العقارات�اwستثمارية

  -   (١٠٬٧٨١٬٨٦٠)  ٧  إه�ك�حق�استخدام�أصول 

  -   (٣٬٠٦١٬٩٦٦)  ١٢  تكاليف�تمويل�ال�£امات�التأج23

 )٢٬٨٥٦٬٣٨٣(   (٨٬٩٢٥٬٢٠٨) ١٥ مصروفات�تشغيلية

 )١٧٬٤٠٦٬٨٦٧(   (٦٣٬٦٤١٬٤٣٣)  إجما�ي�ا صروفات

 ٦٬١٢٧٬٣٢٧   ٣٢٬١١٢٬٤٣٢  الربح�التشغيFي�

      

     إيرادات/خسائر�غ[,�تشغيلية�أخرى 

  -   (٣٬١٦٣٬٤٠٨)  ٨  مخصص�ديون�مشكوك�1ي�تحصيلها

 )٧٬٨٩٣٬٨١٧(   (٣٬١١٣٬٨٤٤) ٥  عقارات�استثمارية�مصروف�هبوط

 ٢٢٬٨٣٩٬٥٣١   ٢٬١٤٤٬٧٠٧ ١٨ إيرادات�أخرى 

 ٢١٬٠٧٣٬٠٤١   ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   للسنة/الفs,ةصا%ي�الربح�

 -    -   إيرادات�الدخل�الشامل�ا�خرى 

 ٢١٬٠٧٣٬٠٤١   ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   إجما�ي�الدخل�الشامل�

  



 صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�التغ[,%ي�صا%ي�ا وجودات�العائدة�لحامFي�الوحدات

  م٢٠١٩ديسم٣١��2Tللسنة�ا�ن]Zية�1ي�

 (بالريال�السعودي)�

̂يضاحات�ا� جزًء��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٥وحQ_���١رفقة�منتعت�2Tا  

٨ 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

اكتوبر��١للفs,ة�من�

٢٠١٨��uvديسم-,��٣١وح

٢٠١٨ 

  

٢٠١٩ 

 

 صا%ي�قيمة�ا وجودات�%ي�بداية�الفs,ة  ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١  -

       

 صا%ي�الدخل�للفs,ة ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧  ٢١٬٠٧٣٬٠٤١

 ت�الوحداتالتغ[,ات�من�معام�    

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

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

:�التوزيعات )٢٧٬٥٦٧٬٥٩٩(   
ً
  ناقصا

 ديسم-,��٣١صا%ي�قيمة�ا وجودات�كما�%ي� ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩   ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

اكتوبر��١للفs,ة�من�

٢٠١٨��uvديسم-,��٣١وح

٢٠١٨ 

  

 الوحدات��تعام�ت ٢٠١٩

 الوحدات�%ي�بداية�الفs,ة   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  -

 التغ[,�من�معام�ت�الوحدات    

  وحدات�مصدرة�خ�ل�السنة  -  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

 وحدات�مس�2دة�خ�ل�السنة  -  -

 الوحدات�%ي�|&اية�السنة�   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�التدفقات�النقدية

  م٢٠١٩ديسم�٣١��2Tللسنة�ا�ن]Zية�1ي

 (بالريال�السعودي)�

̂يضاحات�ا� جزًء��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٥وحQ_���١رفقة�منتعت�2Tا  

٩ 

  

   ٢٠١٩    إيضاح 

�٢٠١٨اكتوبر��١للفs,ة�من�

�uv٢٠١٨ديسم-,��٣١وح 

      التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

  ٢١٬٠٧٣٬٠٤١   ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   صا%ي�ربح�الفs,ة

      تسويات�البنودالغ�23نقدية:

 ١٬٢٠١٬٥٩٧    ٤٬٨٠٦٬٣٨٧  ٥  إه�ك�عقارات�استثماريةمصروف�

 ٤٬٧٤٢٬٥٠٩    ١٨٬٩٧٠٬٠٣٨  ٦  إطفاء�حقوق�ا�نافع

  -   ١٠٬٧٨١٬٨٦٠  ١٢  م�أصول إه�ك�حق�استخدا

  -   ٣٬٠٦١٬٩٦٦  ٨  تكاليف�تمويل�إل�£امات�تأج23ية

  -   ٣٬١٦٣٬٤٠٨  ٥  مصروف�هبوط�ذمم�مدينة

 ٧٬٨٩٣٬٨١٧    ٣٬١١٣٬٨٤٤   عقارات�استثمارية�مصروف�هبوط

    ٣٤٬٩١٠٬٩٦٤   ٧١٬٨٧٧٬٣٩٠ 

      التغ23ات�1ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

  )٣٨٬٧١٦٬٥٤٤(   (١٢,٣٥٨٬٣٧٦)    ذمم�مدينة

 
ً
 )١٬٠٠٩٬١٠٥(    (٨٠٥٬١٧٥)    مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٤٧٬٨٠٤٬٨٧٤   (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)    ذمم�دائنة

  )٧٬٦٥٧٬٠٤٠(   (١٩٬٠٢٥٬٥٣٣)    ال�£امات�تعاقدية

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

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢   (٢٥٩٬٣٠٤)    مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 ٤٬٢٢٩٬٦٧٥   (١٬٤٠٠٬٧٧٤)   تكاليف�تمويل�–دائنة��ذمم

 ٥٤٬٨٥٣٬٩٩١   ٨٬٠٢٨٬٢٢٨    صا%ي�النقد�ا حصل�من�ا�نشطة�التشغيلية

      التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�اtستثمارية

 )٧٢٩٬٦١٦٬٦٢٢(   -      نقدية�-�شراء�استثمارات

 )٧٢٩٬٦١٦٬٦٢٢(   -      صا%ي�النقد�ا ستخدم�%ي�ا�نشطة�اtستثمارية

      التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

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

  -   (٢٧٬٥٦٧٬٥٩٩)    توزيعات�خ�ل�السنة

  -   (١٠٬٣٠٠٬٠٠٠)  ١٢  إعادة�دفع�ال�£امات�إيجار

 ٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩    ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧    متحص�ت�قروض�خ�ل�الف�2ة

 ٦٧٩٬٥٠٦٬٨٤٩   (١٠٬٤٨٣٬٩٦٢)    نشطة�التمويليةمن�ا��ا تولدصا%ي�النقد�

 ٤٬٧٤٤٬٢١٨   (٢٬٤٥٥٬٧٣٤)     الفs,ة%ي�النقد�وما%ي�حكمه�خ�ل�التغ[,��صا%ي�

 -    ٤٬٧٤٤٬٢١٨          الف�2ةالنقد�وما�1ي�حكمه�1ي�بداية�

 ٤٬٧٤٤٬٢١٨    ٢٬٢٨٨٬٤٨٤            ديسم-,��٣١النقد�وما�%ي�حكمه�%ي�

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٠ 

 

  صندوق�وأنشطتهال .١

بـ3ن�شـركة��اتفـاقمؤسـس�ومـدار�بواسـطة��متوافـق�مـع�الشـريعة�مغلق�استثماري�متداول �عقاري ("الصندوق")�وهو�صندوق��ريتصندوق�ميفك�

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

  .�٠٦٠٢٩–��٣٧ية�رقمة�السوق�ا�البموجب�تصريح�هيئ

الصـــندوق�مـــدرج�1ـــي�ســـوق�ا�ســـهم�الســـعودية�("تـــداول")،�ويـــتم�تـــداول�وحداتـــه�بنـــاًء�ع8ـــى�أنظمـــة�وتشـــريعات�الســـوق.�يبلـــغ�رأس�مـــال�الصـــندوق�

سـنة�قابلـة�للتمديـد��٩٩ريـال�لكـل�وحـدة.تبلغ�مـدة�الصـندوق��١٠وحدة�بقيمـة�اسـمية��٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠ريال�سعودي�مقسمة�ع8ى��٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠

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

الغــرض�اwســتثماري�ا�سا¿ــ¤�Pللصــندوق�هــو�تزويــد�ا�ســتثمرين�بــدخل�دوري�عــن�طريــق�اwســتثمار�1ــي�عقــارات�مــدرة�للــدخل�1ــي�ا�ملكــة�العربيــة�

  السعودية�ودول�الخليج�العربي.

  ا�ي8ي:ملخص�اwستثمارات�العقارية�وحقوق�ا�نافع�ا�ستحوذ�عل`Zا�كم

  اtستثمارات�العقارية:

�ســــوق�شــــرق):�
ً
محــــل�تعمــــل�1ــــي�مجــــال�ا�ثــــاث��١٨٧يحتــــوي�ع8ــــى��تجــــاري�1ــــي�الريــــاضتجزئــــة�مجمــــع�مــــول�تجــــاري�بالريــــاض�(يشــــار�إليــــه�ســــابقا

  Âي�الجزيرة.�–مبµ_�ويقع�ع8ى�الدائري�الشرÁي�1ي�الرياض��٢١وا�فروشات،�يتكون�ا�جمع�من�

��&امــة):مب�ــ�uتجــاري�وإداري�بجــدة�(يشــار�إليــ
ً
�للنشــاط�التجــاري�وا�كتÃــ�Pويتكــون�مــن�عشــر�محــ�ت�تجزئــة�و�ســتة�ادوار�ه�ســابقا

ً
يســتخدم�حاليــا

  1ي�Âي�الحمراء�بجدة.�ا�ندلسمكتبية�ويقع�بطريق�

 ع8ى�طريق�أجياد�1ي�مكة�ا�كرمة.يقع��جناح�١١غرفة�وعدد��٢٠٣يتكون�من�عدد��فندق�أربع�نجوم�:درنف�أجياد

  جناح�يقع�ع8ى�طريق�الدائري�الثالث�1ي�مكة�ا�كرمة.�١١غرفة�وعدد��٧٥جوم�يتكون�من�عدد�فندق�ث�ث�ن�درنف�كدي:

  شقة�1ي�برج�ذا�باد�1ي�مدينة�دبي.�٣٠يمتلك�صندوق�ميفك�ريت��ذا�باد:

  حقوق�ا نافع:

�٥١تتضـمن���2مربع�قابلـة�للتـأج23 ألف�م��١٢م��2مربع،�يمتلك�العقار�مساحة��٩٬٥٨٨مبµ_�متعدد�اwستخدامات�يقع�ع8ى�أرض�مساح]Zا�:�١ب�زا�

�١٧معــرض.�يقــع�العقــار�ع8ــى�طريــق�ا�لــك�عبــدالعزيز،�Âــي�الربيــع�1ــي�مدينــة�الريــاض�وينتÄــ�Pحــق�ا�نفعــة�لهــذا�العقــار�بتــاريخ��١٢شــقة�ســكنية�و

  م.٢٠٢٦جوwي�

عبــدهللا،�Âــي�الرحمانيــة�1ــي�مدينــة��معــارض.�يقــع�العقــار�ع8ــى�طريــق�ا�لــك�٧شــقة�ســكنية�وعــدد��٨٧مبµــ_�متعــدد�اwســتخدامات�يتضــمن�:�٢بــ�زا�

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

وينتÄـ�Pحـق�ا�نفعـة�لهـذا��مطاعم�ونادي�نسائي،�يقع�ع8ى�طريـق�الـدائري�الشـما�ي،�Âـي�النخيـل�1ـي�مدينـة�الريـاض�٩مبµ_�تجاري�يتضمن�:ضيافة

 .٢٠٣٥ابريل��١العقار�بتاريخ�

  

 يعاتا�نظمة�والتشر  .٢

)�م٢٠١٨اكتــــوبر��٢٢هــــ�(ا�وافـــق�١٤٤٠صــــفر��١٣لصــــادرة�عـــن�هيئـــة�الســــوق�ا�اليـــة�1ـــي�ا�ل�ئحـــة�صــــناديق�اwســـتثمار�العقـــاري يخضـــع�الصـــندوق�

  ).٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦الصادرة�بتاريخ��العقارية�1ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�والتعليمات�الخاصةبصناديق�اwستثمار 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١١ 

 

 

 ]عدادأسس�ا .٣

 أسس�اtلrsام�١٫٣

�ا�اليـــــة��القوائم�هـــــذه�تـــــم�إعـــــداد
ً
والبيانـــــات��("ا�عـــــاي�23الدوليـــــة")�1ـــــي�ا�ملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية��عتمـــــدةعـــــاي�23التقـــــارير�ا�اليـــــة�الدوليـــــة�ا�وفقـــــا

هيئـة�الســوق��الصـادرة�عــنلتعليمـات�والمتطلبــات�لووفقا�القــانوني3ن�("الهيئـة").الصــادرة�عـن�الهيئــة�السـعودية��للمحاسـب3ن�ا�خـرى�والتعليمـات�

  ة�السعودية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ا�تعلقة�بإعداد�وعرض�القوائم�ا�الية�للصندوق.ا�الية�1ي�ا�ملكة�العربي

  

 أسس�القياس٣٫٢

��بـدأ�التكلفـة�التاريخيـة�باسـتخدام�مبـدأ�اwسـتحقاق�ا�حاسـPÃالقوائم�ا�اليـة�م�إعداد�ت
ً
بـاف�2اض�و �تـدفقات�النقديـة.باسـتثناء�معلومـات�ال�وفقـا

  اwستمرارية.�مبدأ

��تـــداول�وغ3ـــ�2متـــداول�ولكـــن�يـــتم�عـــرض�
ً
�wيمتلـــك�الصـــندوق�دورة�تشـــغيل�قابلـــة�للتحديـــد�بدقـــة�ولـــذلك��wتظهـــر�بنـــود�قائمـــة�ا�ركـــز�ا�ـــا�ي�وفقـــا

�لدرجة�سيول]Zا.
ً
  ا�وجودات�وا�طلوبات�وفقا

  

 عملة�العرض�والنشاط��٣٫٣  

�تقريZÇــاا�عروضــة�تــم��ا�رقــامجميــع�.صــندوق للالرئيســية�والعــرض�الــذي�يعتTــ�2عملــة�النشــاط�و بالريــال�الســعودي�ا�اليــة�القــوائم�تم�عــرض�هــذه�يـ

  .يسعود�ريال�قرب�

  

  السنة�ا الية�٣٫٤

  � ديسم�2Tمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت1�PÄي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�1ي�

  

 الهامة�السياسات�ا حاسبية .٤

  :ا�عروضة�القوائم�ا�الية1ي�جميع��مستمر �تطبيقها�ع8ى�نحو م�يتد�السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�و تم�اعتما�

  

 حكمه�%ي�ماو �النقد�-أ�

ة�وغ23هـا�مـن�اwسـتثمارات�قصـ23ة�ا�جـل�عاليـ�والنقـد�لـدى�أمـ3ن�الحفـظ�مـن�النقـد�1ـي�الصـندوق�والنقـد�لـدى�البنـوك�1ي�حكمة�وما�يتكون�النقد

  لصندوق�دون�أي�قيود.خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�و�ي�متوفرة�لالسيولة�وال�PQتستحق�

  

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

 .�ا�صاريف�ا�خرى�و�إثبا¦Zا�كتكاليف�1ي�الف�2ة�ال�PQيتم�تكبدها�ف`Zاو 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�كانwي�(قـانوني�أو�اسـتد�هناك�ال�£ام�حـا

  بشكل�موثوق�به.��اwل�£امو�يمكن�تقدير�قيمة��اwل�£امهذا�

  

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  لقوائم�ا�الية.1ي�هذه�الذلك�لم�يتم�احتسا»Zا�حام8ي�الوحدات�كاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�£ام�ع8ى�الز 

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٢ 

 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

  

  صا%ي�قيمة�ا وجودات���-هـ

يـــتم�احتســـاب�صـــا1ي�قيمـــة�ا�وجـــودات�للوحـــدة�وا^فصـــاح�ع�Zـــا�1ـــي�ا�3£انيـــة�العموميـــة�عـــن�طريـــق�قســـمة�صـــا1ي�موجـــودات�الصـــندوق�ع8ـــى�عـــدد�

  الوحدات�ا�صدرة�1ي��Zاية�الف�2ة.

  

  ا�دوات�ا الية�-و

�1ي�ا�حكام�التعاقدية�لÉداة.�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�اليــــة�يحــــدد�الصــــندوق�تصــــنيف�موجوداتــــه�ا�اليــــة�عنــــد�اwع�ــــ2اف�»Zــــا.��ويعتمــــ د�التصــــنيف�ع8ــــى�نمــــوذج�أعمــــال�الصــــندوق�

  والشروط�التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  

  التصنيف)��١٫١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�1ي�فئات�القياس�التالية:

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

 تلك�ال�PQتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

بالنســبة�للموجــودات�الQــ�Pيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلــة،�يــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخســائر�1ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل.�وبالنســبة�ل�ســتثمارات�1ــي�

ا�بدئي�بالحساب�عن��اwع�2اف1ي�وقت��ابل�للنقضاختيار�غ�23قأدوات�حقوق�ا�لكية،�سيعتمد�ذلك�ع8ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قد�أجرت�

  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اÊخر.��أدوات�حقوق�ا�لكية

  

  القياس)�١٬٢

قياسـه�مـن�خـ�ل��بالقيمة�العادلة�يتم1ي�حال�أن�ا�صل�ا�ا�ي�غ�23مدرج�عند�التسجيل�ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا�صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�

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

  ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�1ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.

 

  أدوات�الدين��

̂دارة�ا�وجـودات�وخصـائص�التـدفقات�النقديـة�لÉصـل.�يصـنف��ا�عمـاللـدين�ع8ـى�نمـوذج�يعتمد�القياس�ال�حق��دوات�ا الخـاص�بالصـندوق�

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

 التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و�الحصول�ع8ىالصندوق�»Zدف��أعمالا�وجودات�ا�حتفظ�»Zا�ضمن�نموذج��-أ�

  ا�علق.�ا�سا¿¤Pوالعمولة�ع8ى�ا�بلغ�قات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا¿¤�Pعاقدية�ال�PQتؤدي�1ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفالشروط�الت�-ب�

�wتشـكل�جـزء��PــQســتحواذ�والرسـوم�أو�التكـاليف�الwعتبـار�أي�خصــم�أو�قسـط�عنـد�اwطفــأة�مـن�خـ�ل�ا�خــذ�1ـي�ا�يتجــزأ�يـتم�احتسـاب�التكلفـة�ا

  علية.�من�معدل�الفائدة�الف

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٣ 

 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

  

  أدوات�حقوق�ا لكية

�إذا�قام�الصـندوق�بإختيـار�عـرض�أربـاح�وخسـائر�القيمـة�العادلـة�wسـتثمارات�ا�سـهم�1ـي�الـدخل�الشـامل�اÊخـر،�فـ��يمكـن�إعـادة�تصـنيفها�wحقـا

مـة�الـدخل�الشـامل�اwخـر�كـإيرادات�أخـرى�عنـدما�يـتم�تحديـد�أحقيـة��رباح�وخسائر�القيمـة�العادلـة.��يـتم�تسـجيل�أربـاح�توزيعـات�ا�سـهم�1ـي�قائ

  الصندوق�1ي�تلقي�ا�دفوعات.�

wســـتثمارات�حقــوق�ا�لكيـــة�الQــ�Pيـــتم�قياســها�بالقيمـــة�العادلــة�مـــن�خــ�ل�الـــربح�أو�الخســارة.�يجـــب�إثبــات�التغ3ـــ2ات�1ـــي��هبــوطwتوجــد�متطلبـــات�

لة�من�خـ�ل�الـربح�أو�الخسـارة�ضـمن�مكاسـب/�خسـائر�اخـرى�1ـي�قائمـة�الـدخل�الشـامل�عنـدما�القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العاد

 ينطبق�ذلك.�

 

 ا وجودات�ا الية�ب�)�الغاء�اtعs,اف١٬٣

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

إ�ى�طرف�آخر.�إذا�لم�يقم�الصندوق�بتحويل�أو�اwحتفـاظ�بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�الجوهريـة��ملكي]Zاا�الية�وكافة�مخاطر�ومزايا��ا�وجودات

ب�واسـتمر�1ــي�السـيطرة�ع8ــى�ا�وجـودات�ا�حولــة،�يع�ــ2ف�بحصـته�ا�حــتفظ�»Zـا�1ــي�ا�وجـودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصـلة�عــن�ا�بـالغ�الQــ�Pيجــ

كمـا�يع�ـ2ف�1ـي�اwع�ـ2اف�بـا�وجودت�ا�اليـة��فعها.�إذا�احتفظ�الصندوق�بكافة�مخاطر�ومزايا�ملكية�ا�وجودات�الجوهرية�ا�حولـة،�يسـتمر عليه�د

  .بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة

  

  قيمة�ا وجودات�ا الية�هبوط)�١٬٤

ا�وجودات�ا�الية�والتعرض��خـاطر�اwئتمـان�الQـ�PتعتTـ�2قيمة�هبوطارة�يطبق�الصندوق�نموذج��خسارة�اwئتمان�ا�توقع�للقياس�واwع�2اف�بخس

  لذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب3ن�الشركات.�،�االودائع،�ع8ى�سبيل�ا�ثال�القروض�أدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،

مــة�الحاليــة�لجميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع8ــى�العمــر�ا�توقــع�لÉصــل�رجح�للخســائر�اwئتمانيــة�(القيا�ــ�اwحتمــال�ــي��ا�توقعــة�الخســائر�اwئتمانيــة

�للعقد�والتدفقات�النقدية
ً
ال�PQيتوقـع�الصـندوق�تلق`Zـا.�تتنـاول�الخسـائر��ا�ا�ي.�والعجز�النقدي�هو�الفرق�ب3ن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقا

 wي�تنشــأ�خســارة�ا��عنــد�اwئتمانيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�وبالتــا
ً
ئتمــان�حQــ_�إذا�كــان�الصــندوق�يتوقــع�اســت�م�الدفعــة�بالكامــل�wحقــا

  موعد�استحقاقها.

  

،�بنــاًء�ع8ـى�مــا�إذا�كــان�لÉبـدشــهر�أو�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��١٢قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليـة�إمــا�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ـدة��هبـوطيـتم�قيــاس�

  اwع�2اف�ا�بدئي.�بعدأهمية�1ي�مخاطر�اwئتمان��ذاتهناك�زيادة�

شــهر�مــن��١٢تكــون�ممكنــة�1ــي�غضــون��Pخســائر�اwئتمــان�الناتجــة�عــن�ا�حــداث�اwف�2اضــية�الQــ�تمثلشــهر"�١٢"خســائر�اwئتمــان�ا�توقعــة�خــ�ل�

̂بـــ�غ.�"خســـائر�اwئتمـــان�ا�توقعـــة�ع8ـــى�مـــدى�العمـــر"� ى�العمـــر�ث�اwف�2اضـــية�ا�حتملـــة�ع8ـــى�مـــدالناتجـــة�عـــن�جميـــع�ا�حـــدا�الخســـائر �تلـــكتـــاريخ�ا

�P¤Ð2ا�  لÉصل�ا�ا�ي.اwف

  

PÃحاســ�عيـار�ا�ي�رقـم��يسـتخدم�الصـندوق�الطريقـة�العمليــة�1ـي�ا�وذلـك�باسـتخدام�مصــفوفة�ا�توقعـة�للمــدين3ن��اwئتمـانلقيـاس�خســارة��٩الـدو

ارة�الفعليــة�للســنة�الســابقة،�تقــدير�أعمــار�ا�ــدين3ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ2Tتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع8ــى�نســبة�الخســ

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

  تحصيلها.
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  ا طلوبات�ا الية��-٢

  .»Zا�ا�و�ي�wع�2افيصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�اليه�عند�ا

  

  التصنيف)�٢٬١

  التالية:تصنيف�ا�طلوبات�ا�الية��حد�التصنيفات�يتم�

  ادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة،�تلك�ال�PQيتم�قياسها�كمطلوبات�مالية�بالقيمة�الع�-أ�

 تلك�ال�PQتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�

  

  القياس)�٢٬٢

�بالقيمــة��العادلــة.�يــتم�كافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�يــتم�تســجيلها�مبــد
ً
�ورســوم�التمويــل�ا�طلوبــات�ا�اليــة�بالتكلفــة�ا�طفــأة�مثــل�القــروض�حســابئيا

  .خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرةبالقيمة�العادلة�ال�PQيتم�تحديدها�ع8ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع8ي�بعد�

 

عمولـة�ع8ـى�مـدى�ف�ـ2ة�معـدل�الفائـدة�الفعليـة.�معـدل�دين�وتحميـل�تكاليفالالتكلفـة�ا�طفـأة��داة�الـ�تقوم�طريقة�معدل�الفائدة�الفع8ي�بحسـاب

دفوعــــة�الفائــــدة�الفع8ــــي�هــــو�ا�عــــدل�الــــذي�يقــــوم�بتخفــــيض�التــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية�ا�قــــدرة�(�بمــــا�1ــــي�ذلــــك�جميــــع�الرســــوم�والنقــــاط�ا�

ملـة�وا�قسـاط�ا�خـرى�أو�الخصـومات)�خـ�ل�العمـر�ا�توقـع��داة��wيتجـزأ�مـن�معـدل�الفائـدة�الفع8ـي�وتكـاليف�ا�عا�وا�سـتلمة�والQـ�Pتشـكل�جـزءً 

 يكون�ذلك��،عندماالدين�أو�ف�2ة�أقل
ً
بشـكل�عـام�ع8ـى�القـروض��الطريقـةصا1ي�القيمة�الدف�2يـة�عنـد�التسـجيل�ا�بـدئي.�تنطبـق�هـذه�،�إ�ى�مناسبا

  .وغ23ها�والدائن3ن�التجاري3ن

  

القـــروض�بمـــا�1ـــي�ذلـــك�الســـحب�ع8ـــى�ا�كشـــوف�مـــن�البنـــك،�عقـــود�خـــرين�و جـــاري3ن�والـــدائن3ن�اÊ تشـــمل�ا�طلوبـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�الـــدائن3ن�الت

�بالتكلفــة�ا�طفــأة��باســتثناء�ا�طلوبــات��الضــمان�ا�ــا�ي�وا�دوات�ا�اليــة�ا�شــتقة.
ً
يصــنف�الصــندوق�كافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�الQــ�Pيــتم�قياســهاwحقا

  ربح�أو�الخسارة.�ا�الية�ال�PQتقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�ال

  

 استبعاد�ا طلوبات�ا الية�)�٢٬٣

̂عفــاء�مـن�اwل�ــ£ام�أو�إلغـاؤه�أو�ان]Zــاء�ا�طلوبــات�ا�اليـة��يـتم�اسـتبعاد �آخـر�مــن�بــال�£امعنــدما�يـتم�اســتبدال�ال�ـ£ام�مــا�ي�قـائم�عمـره�أو�عنــدما�يـتم�ا

هري،�يــتم�التعامــل�مــع�هــذا�التبــادل�أو�التعــديل�ع8ــى�أنــه�أو�يــتم�تعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــو �نفــس�ا�قــرض�بشــروط�مختلفــة،

  .الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�1ي�ا�بالغ�ا�درجة�1ي�الربح�أو�الخسارة�باwل�£امويتم�اwع�2افا�ص8ي��ل�ل�£اماستعباد�

  

  مقاصة�ا�دوات�ا الية�-٣

�وا�بلــغ�ال�يـتم�اجــراء�مقاصــة�بـ3ن�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�طلوبــات�ا�اليـة
ً
صــا1ي�يعـرض�1ــي�قائمــة�ا�ركــز�ا�ـا�ي،�عنــدما�يكــون�هنـاك�حــق�ملــزم�قانونيــا

يجــب�أن��w�قابلــة�ا�بــالغ�ا�ع�ــ2ف�»Zــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع8ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســوية�ا�طلوبــات�1ــي�آن�واحــد.�

�بأحـداث�مسـتقبلية�ويجـب�أن�يكـون�قابـ�اwلزاميكون�
ً
و1ـي�حـال�التخلـف�عـن��للصـندوق �ل�للتنفيـذ�1ـي�سـياق�العمـل�اwعتيـاديالقانوني�مشروطا

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

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٥ 

 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

 

  ا]يرادباtعs,اف��-ز�

̂يـراالحـق�1ـي�اعندما�ينشأ�اwستثمارات�العقارية��يتم�اwع�2اف�بالدخل�من�إيجارات د،�يـتم�اwع�ـ2اف�بالـدخل�مـن�ا�صـول�غ3ـ�2ا�لموسـة�سـت�م�ا

  (حقوق�ا�نافع)�ع8ى�نفس�ا�ساس.

  

  اtستثمارات�العقارية�-ح

̂يجارات�أو�الزيادة�الرأسمالية�1ي�أسعارها�أو�ك ل`Zما.�اwستثمارات�العقارية��ي�اwستثمارات�ال�PQيتم�اwحتفاظ�»Zا�للحصول�ع8ى�الدخل�من�ا

�الع �اwستثمارات �أن �والتكاليف�بما �العادلة �بالقيمة �مبدئيا �»Zا �اwع�2اف �تم �فقد �وغ�23نقدي �نقدي �بمقابل �عل`Zا �اwستحواذ �تم قارية

Zحق�بالتكلفة�مخصوما�م�wدير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل��ستحواذ�بما�1ي�ذلك�رسوم�الصفقات�wتعلقة�بعملية�ا�باشرة�ا�صروفات�ا�ا�وا

بوط�إن�وجد.�يتم�احتساب�اwس]�Zك�بدون�قيمة�تخريدية�بطريقة�القسط�الثابت�كما�يتم�استبعاد�تكلفة�اwس]�Zك�ا��2اكم�ومصروف�اله

  ا�رض��غراض�احتساب�اwه�ك.

  

  ا�صول�غ[,�ا لموسة�-ط

�با�صول�غ�23ا�لموسة�بالقيمة�العادلة�والتكاليف�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�تعلقة�بعملية�اwستحو  �1ي�ذلك�رسوم�يتم�اwع�2اف�مبدئيا اذ�بما

̂طفاءالصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل�wحق�بالتكلفة�مخصوما�م�Zا� ا��2اكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�تتم�رسملة�ا�صروفات��ا

  ستحقت�ف`Zا.ال�حقة�عندما�تؤدي�إ�ى�زيادة�ا�نفعة�أو�العمر�اwقتصادي�لÉصل،�عدا�ذلك�يتم�تحميلها�كمصروف�ف�2ة�خ�ل�الف�2ة�ال�PQا

  

  ا حاسبية�الهامة�والتقديرات�ا�حكام–ي

̂يرادات� �وا �وا�طلوبات �ا�وجودات �بقياس �ا�تعلقة �واwف�2اضات �التقديرات �من �بعدد ̂دارة �ا �قامت �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد عند

تقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ1�23ي�يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والنتيجة�الفعلية�عن�نتائج�التقديرات.�وا�صروفات.�وقد�تختلف�ال

  حدث�خ�لها�هذا�التغ23.�الPQهذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع8ى�الف�2ة�

  فيما�ي8ي�ملخص�التقديرات�واwف�2اضات�ال�PQتنطوي�ع8ى�مخاطر��جوهرية�ع8ى�نتائج�القوائم�ا�الية�للف�2ة�الحالية�والف�2ات�القادمة:

  

 طاختبارات�الهبو 

̂دارة�إجراء�اختبار�سنوي�ل�نخفاض�1ي�قيمة�ا�وجودات�محددة�وغ�23محددة�ا�جل،�وذلك� wختبار�تتطلب�ا�عاي�23الدولية�للتقارير�ا�الية�من�ا

وط�1ي�إختبارات�الهب�.الهبوط�إذا�أشارت�أحداث�إ�ى�وجود�تغ23ات�أو�ظروف�تدل�ع8ى�أن�القيمة�الدف�2ية�لÉصل�قد��wتكون�قابلة�ل�س�2داد

،�لتحديد�ما�إذا�كان�يمكن�اس�2داد�القيمة�الدف�2ية�للموجودات�بصا1ي�
ً
̂دارة�وتتطلب�من�ب3ن�أمور�أخرى�تقديرا القيمة�تخضع�لتقديرات�ا

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

�حاليةال �ل. �الحالية �القيمة �بعند�احتساب�صا1ي ̂دارة �ا �تقوم �ا�ستقبلية �غ�23مؤكدة�لتدفقات�النقدية �يتعلق�بأمور بعض�اwف�2اضات�فيما

  :ي8ي�ما�من�ضم�Zابدرجة�كب23ة�

 

̂طفاء�(  ) أ ̂طفاء؛)،�محسوبة�ع8ى�أ�Zا�أرباح�تشغيلية�معدلة�قبل�EBTIDAنمو�ا�رباح�قبل�العموwت�والضرائب�واwس]�Zك�وا  اwس]�Zك�وا

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

 ج)���معدwت�النمو�طويلة�ا�جل؛�و

 .د)���اختيار�معدwت�الخصم�لتعكس�ا�خاطر�ال�PQتنطوي�عل`Zا

�PQ2اضات�ال�̂دارة،�وخاصة�معدل�الخصم�وفرضيات�معدل�النمو�ا�ستخدمة�1ي�توقعات�الت�تطبقهاإن�تغي�23اwف دفقات�النقدية،�يمكن�أن�ا

  وبالتا�ي�النتائج.هبوط�قيمة�التدفقات�ا�توقعة�يؤثر�بشكل�كب�23ع8ى�
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 التجريديةتقدير�العمر�ا]نتا�ي�والقيمة�

̂طفاء�أو�اس]�Zك�ا�وجودات�غ�23ا�لموسة� ̂نتاÛي�ا�ستخدم� لق�با�داء�ا�ستقب8ي�ا�توقع�للموجودات�يتع�أو�اwستثمارات�العقاريةإن�العمر�ا

̂دارة��وتقدير ا�ستحوذ�عل`Zا� ا�نافع�اwقتصادية�من�ا�صل.�يتم�اشتقاق�اwس]�Zك�فيما��يتوقع�استمرار التقييم�الف�Pµللف�2ة�ال�PQا�ب�Pµع8ى�ا

̂نتاÛي�ا�توقع�لÉصل�والقيمة� �التخريدية.�إن�القيمة�اwنتاÛي�ا�توقعة�1ي��Zاية�عمره�التخريديةيتعلق�باwس]�Zك�الدوري�بعد�تقدير�العمر�ا

  للموجودات�لها�تأث�23مباشر�ع8ى�اwس]�Zك�ا�حمل�ع8ى�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�اÊخر.�

  

̂نتاجية�والقيم�ا�تبقية��وجودات� �إ�ى�التقييم�الف1�Pµي��الصندوق يتم�تحديد�ا�عمار�ا
ً
̂دارة�استنادا وقت�شراء�ا�صل�ومراجعته�من�قبل�ا

ع8ى�ا�عمار��سنويا�للتأكد�من�م�ئمته.�وتستند�ع8ى�الخ2Tة�التاريخية�مع�حياة�أصول�مماثلة�وكذلك�توقع�ا�حداث�ا�ستقبلية�ال�PQقد�تؤثر 

  اwنتاجية�للموجودات.

 

 خسائر�الهبوط�للذمم�ا دينة

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

̂دارة�بأنه��wيمكن�تحصيلها.معدل�الخسارة�ا�توقع�طريقة�باستخدام   .�ذمم�ا�فراد�ا�دينة�يتم�شطZÇا�عندما�تعتقد�ا

  

  التغ[,ات�%ي�السياسات�ا حاسبية�الهامة�-ك

 عقود��١٦التقارير�ا�الية�رقم��د̂عدا�عيار�الدو�ي�الصندوق�ا� اعتمد
ً
̂يجار�اعتبارا تطبيـق�هـذا�ا�عيـار�بشـكل�أسا¿ـ¤ZÜ��Pدف.�٢٠١٩يناير��١من��ا

�بمقـدار�أي�
ً
ŵيجـار�،�معـد  مدفوعـة�مبـالغ�إ�ى�اwع�2اف�بأصول�حق�اwستخدام�ال�PQتم�قياسها�با�بلغ�الـذي�يسـاوي�ال�ـ£ام�ا

ً
.�أو�مـدفوعات�سـابقا

̂يجار�ا�ستحقة�ا�تعلقة ̂يجار�ا�ع�2ف�»Zا�1ي��ا   .٢٠١٨ديسم٣١��2Tكما�1ي��قائمة�ا�ركز�ا�ا�يبذلك�ا

بتقيــيم�مــا�إذا�كــان�العقــد�يحتــوي�ع8ــى�عقــد�إيجــار�،�1ــي�بدايــة�العقــد.�بالنســبة�لجميــع��الصــندوق �يقــوم،��١٦وفًقــا�للمعيــار�الــدو�ي�للتقــارير�ا�اليــة�

̂يجار�هذه�،�ي ̂يجـارات�قصـ23ة�ا�جـل�للموجـودات�بحـق�اسـتخدام�ا�صـول��الصندوق ع�2ف�عقود�ا ̂يجـار�وا ̂يجـار�باسـتثناء�عقـود�ا ومطلوبـات�ا

  منخفضة�القيمة�ع8ى�النحو�التا�ي:

  

  حق�استخدام�أصل

̂يجـــار�(أي�تـــاريخ��لÉصـــول �حـــق�اwســـتخدام�بيع�ـــ2ف�الصـــندوق� حـــق�اwســـتخدام��ا�صـــل�ل�ســـتخدام).�يـــتم�قيـــاس�أصـــول �تـــوفر 1ـــي�تـــاريخ�بـــدء�ا

�
ً
̂يجـار.�تتضـمن�تكلفـة�أصـول�حـق�بالتكلفة�ناقصا أي�اس]�Zك�م�2اكم�وخسائر�انخفاض�1ي�القيمة�،�ويتم�تعديلها��ي�إعادة�قيـاس��طلوبـات�ا

̂يجــار�الQــ�Pتــم�دفعهــا�1ــي�تــاريخ�البــدء� ̂يجــار�ا�ع�ــ2ف�»Zــا�والتكــاليف�ا�باشــرة�ا�وليــة�ا�تكبــدة�ومــدفوعات�ا أو�قبلــه�اwســتخدام�مبلــغ�مطلوبــات�ا

�
ً
̂يجــار�،�يـــتم�أي�حــواناقصــا فز�إيجــار�مســتلمة.�مــا�لــم�يكــن�الصـــندوق�ع8ــى�يقــ3ن�معقــول�مــن�حصــوله�ع8ــى�ملكيـــة�ا�صــل�ا�ــؤجر�1ــي��Zايــة�مــدة�ا

̂يجــار�،�أZÜمــا�أقصــر.�تخضــع� ̂نتــاÛي�ا�قــدر�ومــدة�ا اســ]�Zك�أصــول�حــق�اwســتخدام�ا�ع�ــ2ف�»Zــا�ع8ــى�أســاس�القســط�الثابــت�ع8ــى�مــدى�العمــر�ا

 القيمة.�أصول�حق�اwستخدام�wنخفاض

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٧ 

 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

  

  مطلوبات�ا]يجار

̂يجـار� ̂يجـار�،�يع�ـ2ف�الصـندوق�بمطلوبــات�ا ̂يجـار�الQـ�Pيتعــ3ن�دفعهـا�ع8ـى�مـدى�ف�ــ2ة��محسـوبة1ـي�تـاريخ�بـدء�عقــد�ا بالقيمـة�الحاليــة��ـدفوعات�ا

̂يجار�ع8ى�مدفوعات�ثابتة�(بما�1ي�ذلك� ̂يجار.�تشتمل�مدفوعات�ا  الضمنية)�ناقصثابتة�ال�تالدفعاا
ً
أي�حوافز�تأج�23مسـتحقة�،�ومـدفوعات��ا

̂يجـار�أيًضـا�سـعر�ممار  سـة�إيجار�متغ23ة�تعتمد�ع8ى�مؤشر�أو�سعر�،�وا�بالغ�ا�توقع�دفعها�بموجـب�ضـمانات�القيمـة�ا�تبقيـة.�تشـمل�مـدفوعات�ا

̂يجـار�تعكـس�أن�الصـندوق�يمـارس��خيار�الشـراء�ا�ؤكـد�بشـكل�معقـول�أن�يمارسـه�الصـندوق�ودفـع�غرامـات�إ�Zـاء�عقـد ̂يجـار�،�إذا�كانـت�مـدة�ا ا

̂يجار�ا�تغ23ة�ال�w�PQتعتمد�ع8ى�مؤشر�أو�سعر�كمصروف�1ي�الف�2ة�الQـ�Pيحـدث�ف`Zـا�الحـدث�أو�الح الـة�الQـ�Pخيار�ا^�Zاء.�يتم�اwع�2اف�بدفعات�ا

  تؤدي�إ�ى�الدفع.

̂يجـــار�،�يســـتخدم�ال ̂يجـــار�إذا�كـــان�ســـعر�الفائـــدة�عنـــد�حســـاب�القيمـــة�الحاليـــة��ـــدفوعات�ا ̂ضـــا1ي�1ـــي�تـــاريخ�بـــدء�ا صـــندوق�معـــدل�اwق�ـــ2اض�ا

̂يجـــار�لـــتعكس�تـــراكم�الفائـــدة�وتخفـــيض� ̂يجـــار�غ3ـــ�2قابـــل�للتحديـــد�بســـهولة.�بعـــد�تـــاريخ�البـــدء�،�يـــتم�زيـــادة�مبلـــغ�مطلوبـــات�ا الضـــم1�Pµـــي�عقـــد�ا

̂يجار�ال�PQتم�دفعها.�باإلضافة�إ�ى�ذلك�،�يتم�إعادة�قيا س�القيمة�الدف�2يـة��طلوبـات�اإليجـار�إذا�كـان�هنـاك�تعـديل�أو�تغي3ـ1�2ـي�مـدة��دفوعات�ا

 اإليجار�أو�تغي1�23ي�مدفوعات�اإليجار�الثابت�ا�ضمون�أو�تغي1�23ي�التقييم�لشراء�ا�وجودات�األساسية.

  

  ١٦أثر�تطبيق�ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي�

̂عداد�التقارير�ا�الية� ̂يجـار�،�والتفسـ�23الـدو�ي�رقـم��١٧محل�معيار�ا�حاسـبة�الـدو�ي��١٦يحل�ا�عيار�الدو�ي� تحديـد�مـا�إذا�كـان�ترتيـب��٤عقـود�ا

�٢٧حــوافز�عقــود�إيجــار�تشــغيلية،�و�تفســ�23لجنــة�التفســ23ات�الســابقة�رقــم��١٥مــا�يتضــمن�عقــد�إيجــار�،�وتفســ�23لجنــة�التفســ23ات�الســابقة�رقــم�

̂يجـــارات�وقياســـها�وعرضـــها�تقيـــيم�جـــوهر�ا�عـــام�ت�الQـــ�Pتنطـــوي�ع8ـــى�الشـــكل�ال ̂يجـــار.�يحـــدد�ا�عيـــار�مبـــادئ�اwع�ـــ2اف�بقيـــاس�ا قـــانوني�لعقـــد�ا

̂يجار�وفًقا�لنموذج�واحد�من�خ�ل�قائمة�ا�3£انية.   وا^فصاح�ع�Zا�ويتطلب�من�ا�ستأجرين�حساب�معظم�عقود�ا

  

̂يجـار�ع8ـى�١٧الدو�ي�رقم�إ�ى�حد�كب�23عن�ا�عيار�ا�حاس��PÃيتغ23 لم��١٦الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي��ا�عيار  .�سـوف�يسـتمر�ا�ـؤجرون�1ـي�تصـنيف�عقـود�ا

أي��١٦.�لـذلك،�لـم�يكـن�للمعيـار�الـدو�ي�للتقريـر�ا�ـا�ي�١٧أ�Zا�إما�عقود�تشغيل�أو�تمويل�باستخدام�مبادئ�مماثلة�كما�1ي�معيار�ا�حاسـبة�الـدو�ي�

̂يجار�ال�PQتكون�ف`Zا�   �ي�ا�ؤجر.�الصندوق تأث�23ع8ى�عقود�ا

  

باســتخدام�طريقــة�التطبيــق�بــا�ثر�الرج#ــي�ا�عــدل��والQــ�PبموجZÇــا�يــتم��١٦ا�عيــار�الــدو�ي�للتقريــر�ا�ــا�ي�رقــم�الصــندوق�� �ــ2ة�الحاليــة،�طبــقف1ــي�ال

̂يجار�ا�صنفة�سـابًقا�ع8ـى�أ�Zـا�عقـد�إيجـار�تشـغي8ي�طبًقـا��عيـار�ا�حاسـبة�الـ ̂نتفاع�1ي�تاريخ�التطبيق�ا�و�ي�لعقود�ا ��١٧دو�يتسجيل�أصل�حق�ا

̂يجــار�،�ويــتم�تعــديلها�بمبلــغ�أي�مــدفوعات�إيجــار�مدفوعــة�مســبًقا�أو�مســتحقة�تتعلــق�بعقــد�إيجــار�مع�ــ2ف�بــه�1ــي�قائمــة �بمبلــغ�يســاوي�ال�£امــات�ا

.
ً
  ا�ركز�ا�ا�ي�قبل�تاريخ�تقديم�التطبيق�ا�و�ي�مباشرة

  

̂يجــار�ا�صــنفة�ســابًقا�ع8ــى�أ�Zــا��١٦ارير�ا�اليــة�رقــم�أيًضــا�الوســائل�العمليــة�التاليــة�عنــد�تطبيــق�ا�عيــار�الــدو�ي�للتقــالصــندوق��طبــق ع8ــى�عقــود�ا

  :١٧عقود�إيجار�تشغيلية�بموجب�معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�

  

̂يجار�ال�PQتنت�PÄص�حي]Zا�خ�ل�عام� ̂نتفاع�لعقود�ا ̂عفاء�بعدم�اwع�2اف�بأصول�وخصوم�حق�ا   م.٢٠١٩(أ)�طبق�ا

  قياس�أصل�حق�اwستخدام�1ي�تاريخ�التطبيق�ا�و�ي.�(ب)�استبعاد�التكلفة�ا�باشرة�ا�ولية�من

̂يجار. ̂يجار�إذا�كان�العقد�يحتوي�ع8ى�خيارات�لتمديد�أو�إ�Zاء�عقد�ا ̂دراك�ا�تأخر�عند�تحديد�مدة�عقد�ا   (ج)�استخدمت�ا

̂يجار�ال�PQ،�1ي�تاريخ�البدء�،�لها�مدة�إي�الصندوق��اختار شـهًرا�أو�أقـل�و�wتحتـوي�ع8ـى��١٢جـار�مـد¦Zا�أيًضا�استخدام�إعفاءات�اwع�2اف�لعقود�ا

  خيار�شراء�("عقود�إيجار�قص23ة�ا�جل").

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٨ 

 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

 

  ١٦قبل�اعتماد�ا عيار�الدو�ي�]عداد�التقارير�ا الية�

�كـل�عقـود�إيجـاره�الصـندوق �،�صـنف�١٦ة�رقـم�لتقـارير�ا�اليـعقود�إيجار�لعناصر�مختلفة�من�ا�باني.�قبل�اعتمـاد�ا�عيـار�الـدو�ي�ل�الصندوق لدى�

  (كمستأجر)�1ي�تاريخ�البدء�ع8ى�أ�Zا�إما�عقد�إيجار�تموي8ي�أو�عقد�إيجار�تشغي8ي�استناًدا�إ�ى�مضمون�ال�2تيب�1ي�تاريخ�البدء.

  

̂يجــار�التمــوي8ي�هــو�عقــد��إيجـار�يحــول�مــا�يقــارب�جميــع�ا�خــاطر�وا�نـافع�الQــ�Pتتبــع�ملكيــة�ا�صــل.�1ــي�بد ̂يجــار،�يجــب�ع8ــى�عقـد�ا ايـة�أجــل�عقــد�ا

̂يجار�التمـوي8ي�ع8ـى�أ�Zـا�أصـول�وال�£امـات�1ـي�قـوائم�مراكـزهم�ا�اليـة�با�بـالغ�ا�سـاوية�للقيمـة�العادلـة�للعقـ ار�ا�سـتأجر�ا�ستأجرين�إثبات�عقود�ا

̂يجـار،�الQـ�Pيـتم�تحديـد�كـل�م�Zـا�عنـد�ن ̂يجـار�بـ3ن�أو،�إذا�كان�أقـل�،�بالقيمـة�الحاليـة�للحـد�ا�دنـى�لـدفعات�ا ̂يجـار.�تقسـم�دفعـات�ا شـأة�عقـد�ا

̂يجار�وذلك�لتحقيق�معدل�فائدة�ثابت�ع8ى�الرصيد�ا�تبقي�من�اwل�£ام.   مصاريف�التمويل�وتخفيض�ال�£امات�ا

̂يجــار�كمصــروفات�تشــغيل�1ــي�الــربح�أو�الخســارة�ع ̂يجــار�التشــغي8ي،��wيــتم�رســملة�العقــار�ا�ــؤجر�ويــتم�اwع�ــ2اف�بــدفعات�ا 8ــى�أســاس�1ــي�عقــد�ا

̂يجــار.�تــم�تســجيل�أي�مبــالغ�مدفوعــة�مســبًقا�ومســتحقة�ضــمن�مــدفوعات�مســبقة�وذمــم�دائنــة�أخــرى�،�ع8ــى� القســط�الثابــت�ع8ــى�مــدى�ف�ــ2ة�ا

  التوا�ي.

  

 ١٦بعد�اعتماد�ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي�

 �مبـــدأ�الصـــندوق �،�طبـــق١٦عنـــد�تطبيـــق�ا�عيـــار�الـــدو�ي�للتقريـــر�ا�ـــا�ي�
ً
̂يجـــار�الQـــ�Pتكـــون�ف`Zـــا�ل�ع�ـــ2اف�وا�واحـــدا لقيـــاس�بالنســـبة�لجميـــع�عقـــود�ا

̂يجـار�للموجـودات ̂يجارات�قص23ة�ا�جـل�وعقـود�ا ̂يجـار�لتسـديد�دفعـات��الصـندوق �منخفضـة�القيمـة.�اع�ـ2ف�مستأجرا،�باستثناء�ا بال�£امـات�ا

̂يجار�وموجودات�حق�اwنتفاع�ال�PQتمثل�حق�  محل�العقد.�وفق�ا�صل�استخداما
ً
ا�عيـار��الصـندوق �،�طبـقبيق�بأثر�رج#ي�ا�عدلـةلطريقة�التط�ا

1ــي�تــاريخ�التطبيــق�ا�و�ــي.�وفًقــا�لطريقــة�التطبيــق�بــأثر�رج#ــي�ا�عدلــة،�تــم�قيــاس�حــق�اســتخدام�ا�صــول�بــا�بلغ�ا�ســاوي��١٦الــدو�ي�للتقريــر�ا�ــا�ي�

̂يجـــار�،�بعـــد�تعديلـــه�بـــأي�دفعـــات�تـــأج�23مدفوعـــة�مســـبًقا�أو�مســـتحقة�تتعلـــق�بعقـــد�إ �٣١يجـــار�مع�ـــ2ف�بـــه�1ـــي�قائمـــة�ا�ركـــز�ا�ـــا�ي�كمـــا�1ـــي�wل�ـــ£ام�ا

�2Tيتم�إعادة�عرضها.٢٠١٨ديسمwقارنه��علومات�ا�م.�بناًء�ع8ى�ذلك،�ا  

  

وذلك��ن�الف�2ة�السابقة�كانت�عن�ث�ثة�أشهر�فقـط،��٢٠١٩يناي١��23التغ1�23ي�السياسة�ا�حاسبية�لم�يؤثر�ع8ى�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�اwفتتاحية�1ي�

 w2ة�الحالية.تم�ا�  حتساب�ا�ثر�ا�رتبط�»Zا�1ي�الف

  

  كما�يFي:�١٦ا�ثر�ا ا�ي�لتطبيق�ا عيار�الدو�ي�رقم�

  قائمة�الدخل�الشاملا�ثر�عFى�

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١    

  ٦٬٣٧٢٬٤١٢    مصروف�ا^ه�ك

̂يجار   )٣٬١٠٩٬٠٩٣(    مصروف�ا

  ٣٬٢٦٣٬٣١٩    الربح�التشغي8ي

  ٥٠٠٬٥٠٣    تكاليف�التمويل

  ٣٬٧٦٣٬٨٢٢    ثرصا%ي�ا�

  

  ١٦بعد�تطبيق�معيار�  ا�ثر  ١٦قبل�تطبيق�معيار�  ٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي�

  ٢٠٬١٥٧٬٩٤٠  ٣٬٠٦١٬٩٦٦  ١٧٬٠٩٥٬٩٧٤  مصروف�ا^ه�ك

̂يجار   ١٥٬٥٨٨٬٢٤٨  ١٠٬٧٨١٬٨٦١  ٤٬٨٠٦٬٣٨٧  مصروف�ا

 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

١٩ 

 

  

 اtستثمارات�العقارية .٥

  ما�ي8ي:ك�ريرالتقتتكون�اwستثمارات�العقارية�كما�1ي�تاريخ�

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�

          التكلفة�  

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

  الهبوط�للسنة

�٣١كما�%ي�

  ٢٠١٩ديسم-,

 ١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨ - (١٬٨١٩٬٠٨٢)    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣  درنف�أجياد

 ٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩ - (٩٩٩٬٧٦١)    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  ٣١٬٩٩٢٬٣٦٢  ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨  درنف�كدي

 ٤٥٬١٩١٬٤٧٦ - (٢٥٨٬٥٢٤)    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  ٨٬٢٧٢٬٧٦٤  ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦  (�&امة)�برج�جدة

 ٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣ - (٢٬٩٣٠٬٦١٧)    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  ٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨  ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢  سوق�شرق�

 ٥٥٬٢١٩٬٥٥٧ (٣٬١١٣٬٨٤٤) -    ٥٨٬٣٣٣٬٤٠١  ٤٨٬٣٩٩٬٣١٩  ٩٬٩٣٤٬٠٨٢  ذا�باد

  ٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣ (٣٬١١٣٬٨٤٤) (٦٬٠٠٧٬٩٨٤)    ٩٧١٬٧٣٣٬٤٠١  ٢٤٠٬٦٥٤٬٧٨٠  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١ 

  م٢٠١٨ديسم-,��٣١%ي�كما�

          التكلفة�  

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

  الهبوط�للسنة

�٣١كما�%ي�

  ٢٠١٨ديسم-,�

  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  (�&امة)�برج�جدة

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

  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  

بعد�النسبة�ا�ستخدمة�لتحميل�التكلفة�ع8ى�ا�بµ_�وع8ى�ا�رض�تم�تقديرها�من�قبل�ا�قيم3ن�ا�ستقل3ن.�بحكم�أن�العقار�(ذا�باد)�لم�يكتمل�

�يوجد�لهذ، �الحالية، �للف�2ة �تم�فلم�يتم�احتساب�إه�ك�عنه �تقارير�ا�قيم3ن�ا�ستقل3ن. �ع8ى �باwعتماد �تم�تقديره �قيمته �العقار�هبوط�1ي ا

  سنة.�٤٠احتساب�اwه�ك�لكل�العقارات�باستخدام�طريقة�القسط�الثابت�ع8ى�ف�2ة�

�١ركة�أمـاكن�للتقيـيم)�ا�قـيمالقيمة�العادلة�للعقارات�اwستثمارية�كما�1ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثن3ن�من�ا�قيم3ن�ا�سـتقل3ن�(شـ

  ،�ك��ا�قيم3ن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيم3ن�ا�عتمدين�(تقييم).٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة  العقار

 ١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥   ١٣٠٬٥٩٦٬٤٢٨    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  درنف�أجياد

 ٦٣٬٨٢٥٬٠٠٠   ٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  درنف�كدي

 ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥   ٥١٬٢٥٠٬٠٠٠    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  (¦Zامة)�برج�جدة

 ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢   ٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  سوق�شرق�

 ٥٥٬٢٩٩٬٧١٣   ٥٥٬١٣٩٬٤٠٠    ٦٦٬٢٢٧٬٢١٨  ذا�باد*

  ٩٦٠٬٩٨٩٬٠٣٥   ٩٧٨٬٧٣٣٬٧٠٣    ٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨ 

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٠ 

 

  (تتمة)�اtستثمارات�العقارية

  ٢٠١٨م-,�ديس�٣١كما�%ي�  

  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  (¦Zامة)�برج�جدة

  ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢    ٦٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  سوق�شرق�

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

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

  

ع8ــى��عقــارات�ا�دينــة*يقــع�عقــار�ذا�بــاد�1ــي�مدينــة�دبــي�وتــم�تحديــد�قيمتــه�العادلــة�أعــ�ه�عــن�طريــق�تقــارير�ا�قيمــ3ن�فاليوســتارت�ل�ستشــارات�و�

  .(RICS)نوني3ن�ا�لكي�للمساح3ن�القاك��ا�قيم3ن�معتمدين�من�ا�عهد�التوا�ي،

 

�لتحديـد�الهبـوط�عنـد�وجـوده،�تـم�تقريـر�وجـود�هبـوط�هـذه�الف�ـ2ة�1ـي�عقـار�
ً
ا�رقام�ا�عروضة�أع�ه��ي��غراض�إفصاحية�فقطـ،�وتستخدم�أيضـا

  كما�هو�موضح�أع�ه.�)�٢٠١٨:��٧٬٨٩٣٬٨١٧ريال�سعودي�(��٣٬١١٣٬٨٤٤ذا�باد�بمبلغ

  

 حقوق�ا نافع�–ا�صول�غ[,�ا لموسة� .٦

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�

    اtطفاء�للفs,ة    التكلفة  حق�ا نفعة
�٣١كما�%ي�

  �٢٠١٩ديسم-,�

 ٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤   (١٠٬٦٨٦٬٤٤٦)    ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

 ٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥   (٥٬٩١٤٬٣٢٥)     ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  ٢ب�زا�

 ٨٦٬٨١٨٬٢٢٤   (٧٬١١١٬٧٧٦)     ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣   (٢٣٬٧١٢٬٥٤٧)    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠ 

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١%ي�كما�

    اtطفاء�للفs,ة    التكلفة  حق�ا نفعة
�٣١كما�%ي�

  ٢٠١٨ديسم-,�

  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  

  

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢١ 

 

 (تتمة)�حقوق�ا نافع�–صول�غ[,�ا لموسة�ا� 

  

استحوذ�الصندوق�ع8ى�حقوق�ا�نافع�ا�وضحة�أع�ه�و�ن�العقود�تغطي�جزء�من�عمر�ا�صل�اwنتاÛي�فقد�تم�تصـنيفها�كأصـول�غ3ـ�2ملموسـة.�

  يتم�اطفاء�هذه�الحقوق�ع8ى�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

�١�قـيمالقيمة�العادلة�لÉصول�غ�23ا�لموسة�كما�1ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثن3ن�من�ا�قيم3ن�ا�ستقل3ن�(شركة�أمـاكن�للتقيـيم)�ا

  دية�للمقيم3ن�ا�عتمدين�(تقييم).من�الهيئة�السعو �،�ك��ا�قيم3ن�معتمدين٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�  ٢٠١٩

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة�  ا�صول�غ[,�ا لموسة

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

 ٨٤،٢٧٣،٧١٠   ٨٢،٢٣٧،٧٤٠    ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  ٢ب�زا�

 ٩٥،٢٥٠،٦٠٣   ٩٢،٥٠٠،٠٠٠    ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ٢٤٤،٥٨٥،٦٢٨   ٢٤٢،٢٣٧،٧٤٠    ٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠ 

  

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١كما�%ي�  ٢٠١٨

  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  

  

  حق�استخدام�أصل .٧

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١    التكلفة

  -    � ٢٠١٩يناير��١الرصيد�1ي�

  ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩    إضافات

  ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩    ٢٠١٩ديسم٣١��2Tالرصيد�1ي�

      

      ا]ه�ك�ا s,اكم

  -    � ٢٠١٩يناير��١الرصيد�1ي�

  )١٠٬٧٨١٬٨٦٠(    مصروف�السنة

  )١٠٬٧٨١٬٨٦٠(    ٢٠١٩سم�2Tدي�٣١الرصيد�1ي�

  -    ٢٠١٨ديسم٣١��2Tصا1ي�القيمة�الدف�2ية�1ي�

  ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩    ٢٠١٩ديسم-,��٣١صا%ي�القيمة�الدفs,ية�%ي�

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٢ 

 

 الذمم�ا دينة .٨

 تشمل�الذمم�ا�دينة�من�ذمم�إيجارات�مدينة�وذمم�مدينة�من�صفقات�اwستحواذ�كما�ي8ي:

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١  

 ١٨،٠٧٨،٥٥٤    ٤٥،١٦٦،٥٣٩  رات�ذمم�إيجا

 ٢٠،٦٣٧،٩٩٠    ٥،٩٠٨،٣٨١  ذمم�مدينة�من�صفقات�اtستحواذ

 -   (٣،١٦٣،٤٠٨)  خسارة�ا]تمان�ا توقعة

  ٣٨،٧١٦،٥٤٤   ٤٧،٩١١،٥١٢ 

 

فوفة�أعمــار�يقــيس�الصــندوق�مخصــص�خســارة�ا^تمــان�ا�توقعــة�للــذمم�التجاريــة�ا�دينــة،�لتحديــد�خســارة�ا^تمــان�ا�توقــع�يــتم�اســتخدام�مصــ

دية�الـديون�ومقارن]Zـا�بـالخ2Tة�التحصـيلية�للـديون�السـابقة،�ويـتم�تعـديل�هــذه�التوقعـات�بنـاًء�ع8ـى�حالـة�ا�ـدين�وحالـة�السـوق�وا�حـوال�اwقتصــا

  يأخذ�باwعتبار�الحالة�الحالية�للمدين�والتوقعات�ا�ستقبلية�ع8ى�ذلك.�العامة.

  جدول�خسارة�ا^تمان�ا�توقعة�كما�ي8ي�:

 

  الذمم�التجارية

 م٢٠١٩ديسم-,��٣١ ايام�تجاوز�اtستحقاق

  �٠–��٦أشهر  شهر��١٢–�٦ شهر�١٢أك�,�من� ا جموع

 
٠ %٠ %١٠٫٣٥% 

 معدل�خسارة�اtئتمان�ا توقع

٦٬١٥٦٬٤٢٠ ١٤٬٣٧٩٬٠٠٧ ٣٠٬٥٣٩٬٤٩٣ ٥١٬٠٧٤٬٩٢٠ 

رسوم�اtدارة�والرسوم�اtخرى�

 ا ستحقة�اtجمالية

  خسارة�اtئتمان�ا توقعة - - (٣٬١٦٣٬٤٠٨) (٣٬١٦٣٬٤٠٨)

  القيمة�الدفs,ية ٦٬١٥٦٬٤٢٠ ١٤٬٣٧٩٬٠٠٧ ٢٧٬٣٧٦٬٠٨٥ ٤٧٬٩١١٬٥١٢

 

 

 

  الذمم�التجارية

 �٢٠١٨ديسم-,��٣١ ايام�تجاوز�اtستحقاق

  �٠–��٦أشهر  شهر��١٢–�٦ شهر�١٢أك�,�من� ا جموع

 ٠ %٠ %٠% 
 معدل�خسارة�اtئتمان�ا توقع

٣٨،٧١٦،٥٤٤ 
- - ٣٨،٧١٦,٥٤٤ 

رسوم�اtدارة�والرسوم�اtخرى�

 ا ستحقة�اtجمالية

  خسارة�اtئتمان�ا توقعة  - - -

٣٨،٧١٦،٥٤٤ 
- - ٣٨،٧١٦،٥٤٤ 

  القيمة�الدفs,ية

  

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٣ 

 

  النقد�وما�%ي�حكمه .٩

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١  

  ٣،٦١٥،٣٦٩   ٩٢،٤٧٩  حساب�جاري �–نقد�%ي�البنك�

  ١،١٢٨،٨٤٩   ٢،١٩٦،٠٠٥  نقد�لدى�أم[ن�الحفظ�

  ٤،٧٤٤،٢١٨   ٢،٢٨٨،٤٨٤  

 

 قروض�طويلة�ا�جل .١٠

قامـــت�شـــركة�امـــار�للتطـــوير�العقـــاري�(شـــركة�الحفـــظ�للصـــندوق)�بالحصـــول�ع8ـــى�تســـهي�ت�بنكيـــة�إســـ�مية�مـــن�بنـــك�الريـــاض�بقيمـــة�تصـــل�إ�ـــى�

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

ســـنوات.�بلغـــت�رســـوم�ترتيـــب�القـــرض��ـــدير��٧%،�القـــرض�مســـتحق�الســـداد�بعـــد�٤٫٨٩%�حQـــ_�٤٬٧٧بلـــغ�معـــدل�الفائـــدة�الفع8ـــي�خـــ�ل�الف�ـــ2ة�

يســم�2Tد�٣١رصــيد�القـرض�كمــا�1ـي��.�بلـغع8ــى�دفعتـ3ن�وقــد�تـم�تحميلهــا�كمصـروف�ف�ــ2ة�ريــال�سـعودي��٣٬٢٨٠٬٠٠٠خـ�ل�الف�ــ2ة�مبلـغ�الصـندوق 

م�٢٠١٩ديســم�٣١��2Tكمــا�1ــي�لهــذا�القــرض�وتبلــغ�الــذمم�الدائنــة�لتكــاليف�التمويــل�)�مليــون �٢٧٤٫٩٣م��٢٠١٨ديســم٣١��2T(���٣٠٢٫٣٢م��٢٠١٩

يتم�ضـمان�القـرض�بـرهن�اسـتثمارات�عقاريـة�تبلـغ�ضـعف�قيمـة��.سعودي)�مليون�ريال�٤٫٢م�مبلغ�٢٠١٨ديسم٣١��2Tمليون�ريال�سعودي�(٢٫٨

  .القرض

  

  نة�ذمم�دائ .١١

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١    

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

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

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

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ندوق�القناص)الركن�ا ت[ن�(حامل�وحدات�%ي�ص

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

    ١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩    ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩  

  

 الrsامات�إيجار .١٢

  ٢٠١٩ديسم-,��٣١    

  ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩    �٢٠١٩يناير��١الرصيد�%ي�

  -    إضافات

 ٣٬٠٦١٬٩٦٦    تكاليف�تمويل

 (١٠٬٣٠٠٬٠٠٠)    فوعمد

   ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥    ٢٠١٩ديسم٣١��2Tالرصيد�1ي�

 

 الrsامات�عقود .١٣

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١    

  ٥٤٬٣٤٢٬٥٩١   ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١   الفs,ة%ي�بداية��الrsامات�عقود

  )٥٬٤٥٥٬٦٤٠(   (١٩٬٠٢٥٬٥٣٣)   تسويات�خ�ل�الف�2ة

  )٢٬٢٠١٬٤٠٠(   -   تسويات�كأرباح�استحواذ�(دخل�غ�23تشغي8ي)

  ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١    ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨    الفs,ة�|&اية%ي��الrsامات�عقود



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٤ 

 

 

 مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .١٤

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١  

  ٦٣٢٬٥٢٨  ١٬٦٠٣٬٧٤٧  مصروفات�تشغيلية�دائنة

  ١٬٦٥٦٬٩١٩  -  مصروفات�إحالة�(س#ي)

  ٤٤٨٬٢٤٠  ٤٤٨٬٢٤٠  رسوم�صفقات�دائنة

  ٢٤٠٬٧٨١  ٢١٠٬٠٠٠  أتعاب�قانونية

  ١٤٥٬٠٢٦  -  رسوم�التسجيل

  ١٢٢٬١٢٩  ١٠٨٬٢٠٣  مصروفات�التقييم

  ٥٠٬٠٩٦  ٢٥٠٬٢٩٠  أتعاب�أم3ن�الحفظ

  ٤٢٬٠٠٠  ٨٤٬٠٠٠  أتعاب�ا�راجعة

  -  ٣٦٠٬٨١٠  أتعاب�إدارة�–ذمم�دائنة�

  ٦٬٥٦٣  ١٩٬٦٨٩  أتعاب�استشارات�شرعية

  ٣٬٣٤٤٬٢٨٢   ٣٬٠٨٤٬٩٧٨  

  

 تشغيليةمصروفات�� .١٥

  

  ٢٠١٩    

اكتوبر��١للفs,ة�من�

٢٠١٨��uv٣١وح�

  ٢٠١٨ديسم-,�

  ٧٥٣٬٤١٧   ٣٬٤٩٩٬٢٢٢    ١مصروفات�تشغيلية�ب�زا�

  ٧١٧٬٦٩٩   ٣٬٥٣٣٬١٢٣    مصروفات�تشغيلية�سوق�شرق 

  ٦٨٢٬٥٨٥      -   ١مصروف�إيجار�أرض�ب�زا�

  ٢٤٠٬٧٨١   ٢١٠٬٠٠٠    أتعاب�قانونية

  ٢٢٨٬٥١٣   ٦٢٧٬١٥٠    أتعاب�التسجيل�والتداول�

  -   ٣٦٠٬٨١٠    أتعاب�إدارة

  ١٢٢٬١٢٩   ٢٣٠٬٤٥٠    مصروفات�التقييم

  ٦٢٬٦٩٦   ٢٠٦٬١٩٢    أتعاب�أم3ن�الحفظ

  -   ١٦١٬١٣٥    مصروفات�أخرى 

  ٤٢٬٠٠٠   ٨٤٬٠٠٠    أتعاب�مراجعة

  ٦٬٥٦٣   ١٣٬١٢٥    أتعاب�استشارات�شرعية

    ٢٬٨٥٦٬٣٨٣   ٨٬٩٢٥٬٢٠٧  

  

 اtلrsامات�وا طلوبات�ا حتملة .١٦

ي�الســـنوات�الســـابقة،�رفعـــت�شـــركة�الـــركن�ا�تـــ3ن�التجاريـــة�دعـــوى�ضـــد�مـــدير�الصـــندوق،�فيمـــا�يخـــص�ا�ضـــرار�والرســـوم�ا�رتبطـــة�بإلغـــاء�عقـــد�1ـــ

�لـرأي�ا�ستشـار�القـانوني�الخـارÛي�فـأن�الحكـم�سـيكون�لصـالح�مـدير��ال�£امات(�١مشروع�
ً
محل�نزاع)،�القضية��wتزال�منظورة�1ي�ا�حكمـة،�وفقـا

 الصندوق.

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٥ 

 

  

  وا�تعاب�ا�خرى دارة�أتعاب�ا]  .١٧

�_¤Ðحكام�وشروط�الصندوق�.�ا�تعابمدير�الصندوق�يتقا��
ً
  التالية�وفقا

  اكتتاب�أتعاب

̂داريـــة�ويـــتم��%�w٢تزيـــد�عـــن��بنســـبة�مـــن�كـــل�مســـتثمر �أتعـــاب�اشـــ�2اك�بتحصـــيليقـــوم�مـــدير�الصـــندوق� مـــن�مبلـــغ�اwكتتـــاب�لتغطيـــة�التكـــاليف�ا

  دار�الوحدات.مقاص]Zا�من�ا�بلغ�ا�حصل�من�إص

  ا]دارةأتعاب�

�%�٠٫٣٥إداريـة�بنسـبة��أتعـابتحصـيل�يقوم�مدير�الصـندوق�ب
ً
مـن�صـا1ي�قيمـة�موجـودات�الصـندوق،�لـن�يقـوم�مـدير�الصـندوق�باحتسـاب�سـنويا

  أتعاب�إدارة�عن�أو�ل�سنة�تداول.

  رسوم�الصفقات

 .ل�ستثمارات�%�من�صا1ي�قيمة�الشراء�أو�البيع١يحصل�مدير�الصندوق�ع8ى�رسوم�صفقات�تبلغ�

 رسوم�ترتيب�قروض

  .%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�كرسوم�ترتيب�القروض١بالحصول�ع8ى�نسبة�كما�يقوم�مدير�الصندوق�

  

  ا¡خرالدخل�الغ[,�تشغيFي� .١٨

  م٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١    

  ٢٠٬٦٣٨٬١٣٠   -   أرباح�استحواذ�من�صناديق�ميفك

  ٢٬٢٠١٬٤٠٠   -   تسبةتسويات�إيرادات�إيجار�غ�23مك

 
ً
  -   ٢٬٠٢١٬٨٥٦   مبالغ�محصلة�من�ديون�مشطوبة�سابقا

  -   ١٢٢٬٨٥١    فروقات�ذمم�دائنة

    ٢٢٬٨٣٩٬٥٣١   ٢٬١٤٤٬٧٠٧  

  

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٦ 

 

  

 ا عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�&ا .١٩

ومـدير��الوحـدات�حـام8يصـندوق�1ـي�الع�قـة�تشـمل�ا�طـراف�ذات�ال1ي�إطار�ا�عمال�العادية�للصندوق،�يقـوم�بتعـام�ت�مـع�أطـراف�ذات�ع�قـة.�

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

�لشروط�متفق�عل`Zا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�تتم�
ً
  وفقا

  

 �٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١   إيضاح  طبيعة�ا عاملة  �قةا�طراف�ذات�الع

شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�

  ("مدير�الصندوق")

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥    -   أ  رسوم�صفقات

 ٣٬٢٨٠٬٠٠٠    -   ب  رسوم�ترتيب�قرض

صندوق�القناص�(صندوق�مدار�من�

  قبل�مدير�الصندوق)

اwستحواذ�ع8ى�حقوق�

  ١ب�زا��-ا�نفعة�
 د

  
-    ٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠ 

اwستحواذ�ع8ى�حقوق�

  ضيافة�–ا�نفعة�
 د

  
-    ٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠ 

(صندوق�مدار�من��٢صندوق�القناص

  قبل�مدير�الصندوق)

اwستحواذ�ع8ى�حقوق�

  ٢ب�زا��-ا�نفعة�
 د

  
-    ٨٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 

اwستحواذ�ع8ى�عقار�

�برج�جدة�–استثماري�

  (¦Zامة)

 د

  

-    ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

دار�من�قبل�سوق�شرق�(صندوق�م

  مدير�الصندوق)

اwستحواذ�ع8ى�عقار�

  سوق�شرق �–استثماري�
 د،ج

  
-    ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 

صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�

  1ي�صندوق�سوق�شرق)
    دفع�حصة�من�رأس�ا�ال

  
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠    -  

صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�

(صندوق�مدار�من��٢ل�ستثمار�ا�ا�ي�

  قبل�مدير�الصندوق)

  ه  داتشراء�وح

  

٤٬١٨٦٬٣٨٧    -  

 .%�من�صا1ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستثمارات١يحصل�مدير�الصندوق�ع8ى�رسوم�صفقات�تبلغ�  - أ

 .%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�كرسوم�ترتيب�القروض١يقوم�مدير�الصندوق�بالحصول�ع8ى�نسبة�  - ب

ق�سوق�شرق�ل�ستثمار�العقاري�(صندوق�مدار�من�قبل�مدير�تم�اwستحواذ�ع8ى�مباني�مجمع�الرياض�التجاري�(سوق�شرق)�من�صندو �-ج

� �الصندوق) �مبلغ ��٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مقابل �مبلغ �مقابل �أرض�ا�جمع �ع8ى �اwستحواذ �تم �الف�2ة �خ�ل �سعودي. ريال��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال

  سعودي،�بناًء�ع8ى�ذلك�يملك�الصندوق�حاليا�مجمع�الرياض�التجاري�ملكية�تامة.�

ريال�سعودي��١٠٬١٥٧٬٧٤٢،�كانت�أرباح�اwستحواذوصندوق�سوق�شرق،��٢وصندوق�القناص�صندوق�القناص�8ى�استحوذ�الصندوق�ع�-د

    �ع8ى�التوا�ي.ريال�سعودي��١٠٬٠٠٠٬٠٠٠و��ريال�سعودي�٣٬٠٦٠٬١٧٨و�

ندوق�ميفك�ريت�("صندوق�مدار�من�قبل�مدير�الصندوق")��بشراء�وحدات�1ي�ص��٢قام�صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�-ه

�1ي�من�سوق�ا�سهم�ال وحدة�من�وحدات�صندوق�ميفك�ريت�مما�يشكل��٤٧١٬٤٤٠يمتلك�الصندوق��٢٠١٩ديسم٣١��2Tسعودي�(تداول).

�لوحدات٠٫٦٤ �السوقية �القيمة �ريت. �ميفك �لصندوق ̂جما�ي �ا �الوحدات �عدد �من �التقرير��% �تاريخ �1ي �ريت �سعودي.�٧٫٦٨ميفك ريال



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٧ 

 

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

  

 م٢٠١٨ديسم-,��٣١    م٢٠١٩ديسم-,��٣١    الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة

شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�

  ("مدير�الصندوق")
 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥ ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  رسوم�صفقات�-ذمم�دائنة�

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

صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�1ي�

  صندوق�سوق�شرق)
 ٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�23مدفوعة

ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات�1ي�صندوق�

  القناص)
 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�23مدفوعة

الركن�ا�ت3ن�(حامل�وحدات�1ي�صندوق�

  القناص)
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ةحصة�رأس�مال�غ�23مدفوع

توزيعات�للركن�ا�ت3ن�(حامل��-ذمم�دائنة�

 وحدات�1ي�صندوق�القناص)
 ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�23مدفوعة

صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�

  (صندوق�يدار�من�مدير�الصندوق)�٢ا�ا�ي�
  -    ٤٬١٨٦٬٣٨٧    وحدات

  

 إدارة�ا خاطر�ا الية .٢٠

مخاطر�اwئتمان�ومخـاطر�السـيولة�ومخـاطر�السـوق�(بمـا�1ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار� :وم�Zاالصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية��يتعرض

تقليــل�أثــر�ع8ــى�التنبــؤ�بالســوق�ا�اليــة�ويســ#ى�إ�ــى�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�ى�أدنى�حـد�ممكـن�مـن�التـأث�23السـل�PÃا�حتمـل�ع8ـى�ا�داء�ا�ـا�ي�للصـندوق �ا�خاطر

  النحو�ا�ب3ن�1ي�أدناه.�ع8ى�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�الية�.�أدار ا�الية�للصندوق�محدودة

  مخاطر�اtئتمان

̂ئتمان�تتمثل�1ي� خسـارة�ماليـة،�يتعـرض�الصـندوق�ه�ممـا�يـؤدي�إ�ـى�تكبــــد�طـرف�اخـر�الوفــــاء�بال�£امــــ�1ـي�أداة�ماليــــة�أطـرافأحـد��تع2æإن�مخاطر�ا

ا�رصــدة�النقديــة�لــدى�البنــوك،�يــتم�اwحتفــاظ�با�رصــدة�النقديــة�لــدى�بنــوك�ذات�ســمعة�جيــدة�ومــع�أمــ3ن��،الــذمم�ا�دينــةع8ــى��اwئتمــان�خــاطر�

الســــعودية،الذمم�ا�دينــــة�مــــن�عمــــ�ء�لــــدZÜم�ســــجل�ائتمــــاني�مرÐــــ¤P.�يركــــز�مــــدير�الصــــندوق�ع8ــــى�تقليــــل�مخــــاطر��الحفـــظ�داخــــل�ا�ملكــــة�العربيــــة

  ي�أقç¤_�لكل�طرف�من�الذمم�ا�دينة�ومراقبة�مبالغ�الذمم�ا�دينة�بشكل�مستمر.�اwئتمان�بوضع�حد�ائتمان

  ترك[�rمخاطر�اtئتمان

ا�رتبطـــة�ا�طـــراف��طـــرف�جـــوهري�مـــن�ع8ـــى�قـــدرة�1ـــي�الصـــناعة،مما�يـــؤثراwقتصـــادية�أو�1ـــي�العوامـــل��تغ3ـــ2ات�وجـــود�اwئتمـــان�عنـــد�مخـــاطر �ت�2كـــز

1ـي�الـذمم�ا�دينـة�وا�رصـدة�النقديـة�1ـي�البنـوك�بـا�دوات�ا�اليـة�ا�خاطر�اwئتمانية�للصندوق�فيما�يتعلـق��الوفاء�بال�£اماته�ا�الية.�ت�2كز �1يتجاريا�

  ا�حلية.

  

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٨ 

 

 إدارة�ا خاطر�ا الية�(تتمة)

  مخاطر�السيولة

ا�اليــة،�ويقــوم��مــدير��بال�£اماتــها�تعلقــة��ا�مــوال�ال�زمــة�لســداد�ال�£اماتــهواجــه�صــعوبة�1ــي�تــوف�23يمخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�

̂جراءات�ال�زمــة�لالصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع8ــى�أســاس�منــتظم� ل�£امــات�عنــد�ا�مــوال�الكافيــة��واجهــة�أي�ا�يضــمن�تــوفرويقــوم�بــا

جميـــع�اwل�£امـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�.1ــي�ا�حـــوال�الطبيعيـــة�للعمـــل�أو�1ـــي�ظـــل�الظــروف�الصـــعبة�ســـواءً �بـــدون�ا�خـــاطرة�بســـمعة�الصـــندوق �نشــوZèا

يجـــب�ســـدادها�خـــ�ل�الســـنة.�حQـــ_�تـــاريخ�التقريـــر�لـــم�يوجـــد�فروقـــات�جوهريـــة�بـــ3ن�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�واwل�£امـــات�ا�اليـــة�قـــد�تعـــرض�الصـــندوق�

  خاطر�سيولة.�

  القيمة�الدفs,ية ا طلوبات�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة:

�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر

  شهر��١٢–�٦

  أك�,�من�سنة

 ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ - - ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ قروض�طويلة�ا�جل�

 - - ١٢٨،٦٨٢،٨٧٩ ١٢٨،٦٨٢،٨٧٩  ذمم�دائنة

 - - ١١،٩٤٦،٨٨٥ ١١،٩٤٦،٨٨٥  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 - - ٢،٨٢٨،٩٠١ ٢،٨٢٨،٩٠١  تكاليف�تمويل�–م�دائنة�ذم

 ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ - ١٤٣،٤٥٨،٦٦٥ ٤٤٥،٧٨١،١٥١  �م٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�

  

  القيمة�الدفs,ية ا طلوبات�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة:

�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر

  شهر��١٢–�٦

  أك�,�من�سنة

 ٢٧٤،٩٣٨,٨٤٩ - - ٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩ قروض�طويلة�ا�جل�

 - - ١٥٨،٦٨٢،٨٧٩ ١٥٨،٦٨٢،٨٧٩  ذمم�دائنة

 - - ١١،٩٤٦،٨٨٥ ١١،٩٤٦،٨٨٥  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 - - ٤،٢٢٩،٦٧٥ ٤،٢٢٩،٦٧٥  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩ - ١٧٤،٨٥٩،٤٣٩ ٤٤٩،٧٩٨،٢٨٨  م٢٠١٨ديسم-,��٣١%ي�كما�

  

  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÉدوات�ا�الية�بسبب�التغ23ات�1ي�أسعار�السوق �السوقية1ي�مخاطر�تقلب�القيمة�تتمثل�مخاطر�السوق�

  ومخاطر�ا�سعار.�العم�تالعمولة�ومخاطر��سعر تشتمل�مخاطر�السوق�ع8ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�

  العمولة�سعر مخاطر�

�wتــؤثر�التغ3ــ2ات�1ــي�أســعار�العمولــة�ع8ــى�القيمــة�أو�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�لــÉدوات�ا�اليــة.��مخــاطر�ســعر�العمولــة�تنشــأ�مــن�احتماليــة�أن

̂يضـاح�ذات�الع�قـة.� يوجد�أي�موجودات�ماليـة�للصـندوق�مرتبطـة�بسـعر�عمولـة،�يوجـد�ال�ـ£ام�مـا�ي�مـرتبط�بسـعر�العمولـة�كمـا�هـو�موضـح�1ـي�ا

  اwل�£ام�ا�ا�ي.�لم�يكن�هناك�تغ�23جوهري�من�سعر�العمولة�ع8ى

 مخاطر�العم�ت

̂عــداد��نتيجـة�للتغ3ـ2 �تتغ3ـ2 مخـاطر�العملـة��ـي�مخـاطر�أن�قيمـة�ا�داة�ا�اليـة�قــد� 1ـي�أسـعار�صـرف�العمــ�ت�ا�جنبيـة،�الريـال�السـعودي�هـو�عملـة�ا

�،
ً
̂مــاراتي�والــذي�يــتم�تداولــه�بمعــدل�صــرف�ثابــت�نســبيا بالتــا�ي��wيتعــرض�الصــندوق�والعــرض�للصــندوق،�توجــد�معــام�ت�للصــندوق�بالــدرهم�ا

  �خاطر�العم�ت.

  مخاطر�ا�سعار

مالية�نتيجة�للتغ23ات�1ي�أسعار�السوق�(بخ�ف�تلك�الناشئة�عن��من�أداةالنقدية�ا�ستقبلية��لتدفقاتطر�ا�سعار��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�امخا

تـؤثر��أي�عوامـلمصـدرها�،�أو��ناتجـة�عـنأو��نفسـها�اليـة�اة�ا�دا�مـنانـت�تلـك�التغ3ـ2ات�ناتجـة�مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمـ�ت)�سـواء�ك

  أسعار�السوق.��خاطر�عرضةا�الية�للصندوق�ليست�م�ا�دوات�ماثلة�ا�تداولة�1ي�السوق.�ع8ى�جميع�ا�دوات�ا�الية�ا



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٢٩ 

 

 

  إدارة�ا خاطر�ا الية�(تتمة)

  

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

  ٢٠١٨ديسم-,��٣١    ٢٠١٩ديسم-,��٣١  إيضاح  :فة�ا طفأةا�صول�ا الية�بالتكل

 ٣٨،٧١٦،٥٤٤   ٤٧،٩١١،٥١٢  ٨ الذمم�ا�دينة

  ٤،٧٤٤،٢١٨   ٢،٢٨٨،٤٨٤  ٩ النقد�وما�1ي�حكمه

    ٤٣،٤٦٠،٧٦٢   ٥٠،١٩٩،٩٩٦ 

         ا طلوبات�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة:

  ٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩   ٣٠٢,٣٢٢،٤٨٦  ١٠ قروض�طويلة�ا�جل�

  ١٥٨،٦٨٢،٨٧٩   ١٢٨،٦٨٢،٨٧٩  ١١  ذمم�دائنة

 -    ١٢١،٢٥٣،٦٩٥  ١٢  ال�£امات�تأج23

  ١١،٩٤٦،٨٨٥   ١١،٩٤٦،٨٨٥  ١٩  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 ٣،٣٤٤،٢٨٢   ٣،٠٨٤،٩٧٨    مطلوبات�أخرى 

  ٤،٢٢٩،٦٧٥   ٢،٤٢٩،٠٧٧  ١٠  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ٤٥٣،١٤٢،٥٧٠   ٥٦٩،٧٢٠،٠٠٠    مجموع�ا طلوبات�

  

  تحليل�اtستحقاق�للموجودات�وا طلوبات .٢١

  اجما�ي�  شهر�١٢بعد�  شهر�١٢خ�ل� م٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�

    

    ا وجودات

  ٩٦٢،٦١١،٥٧٣  ٩٦٢،٦١١،٥٧٣ - استثمارات�عقارية

  ٢١٩،٦٩٧،٤٥٣  ٢١٩،٦٩٧,٤٥٣ -  حقوق�منفعة�–أصول�غ�23ملموسة�

  ١١٧،٧٠٩،٨٦٩  ١١٧،٧٠٩،٨٦٩ -  حق�استخدام�أصل

 ٤٧،٩١١،٥١٢ - ٤٧،٩١١،٥١٢ ذمم�مدينة�

�وذمم�مدينة�أخرى 
ً
 ١،٨١٤،٢٨٠ - ١،٨١٤،٢٨٠  مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٢،٢٨٨،٤٨٤ -  ٢،٢٨٨،٤٨٤ النقد�وما1ي�حكمه

 ١،٣٥٢،٠٣٣،١٧١ ١،٣٠٠،٠١٨،٨٩٥ ٥٢،٠١٤،٢٧٦ إجما�ي�ا وجودات

   

    ا طلوبات�

 ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ - قروض�طويلة�ا�جل

  ١٢٨،٦٨٢،٨٧٩ -  ١٢٨،٦٨٢،٨٧٩  ذمم�دائنة

    ١٢١،٢٥٣،٦٩٥ -   ١٢١،٢٥٣،٦٩٥  ال�£امات�إيجار

  ٢٧،٦٦٠،٠١٨ -  ٢٧،٦٦٠،٠١٨ ال�£امات�عقود

  ١١،٩٤٦،٨٨٥ -  ١١،٩٤٦،٨٨٥  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

  ٣،٠٨٤،٩٧٨ -  ٣،٠٨٤،٩٧٨ تحقة�ومطلوبات�أخرى مصروفات�مس

  ٢،٨٢٨،٩٠١ -  ٢،٨٢٨،٩٠١  تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

 ٥٩٧،٧٧٩،٨٤٢ ٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦ ٢٩٥،٤٥٧،٣٥٦ إجما�ي�ا طلوبات



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٣٠ 

 

  

  تحليل�اtستحقاق�(تتمة)

  

  اجما�ي�  شهر�١٢بعد�  شهر�١٢خ�ل� م٢٠١٨ديسم-,��٣١كما�%ي�

    

    ا وجودات

 عقارية�استثمارات
- ٩٧٠،٥٣١،٨٠٤  ٩٧٠،٥٣١،٨٠٤  

  حقوق�منفعة�–أصول�غ�23ملموسة�
- ٢٣٨،٦٦٧،٤٩١  ٢٣٨،٦٦٧،٤٩١  

  ٣٨،٧١٦،٥٤٤ -  ٣٨،٧١٦،٥٤٤ ذمم�مدينة�

�وذمم�مدينة�أخرى 
ً
  ١،٠٠٩،١٠٥ -  ١،٠٠٩،١٠٥  مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٤،٧٤٤،٢١٨ -  ٤،٧٤٤،٢١٨ النقد�وما1ي�حكمه

 ١،٢٥٣،٦٦٩،١٦٢ ١،٢٠٩،١٩٩،٢٩٥ ٤٤،٤٦٩،٨٦٧ إجما�ي�ا وجودات

   

 ا طلوبات�
   

 قروض�طويلة�ا�جل
- ٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩ ٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩ 

  ذمم�دائنة
- ١٥٨،٦٨٢،٨٧٩  ١٥٨،٦٨٢،٨٧٩  

  ٤٦،٦٨٥،٥٥١ -  ٤٦،٦٨٥،٥٥١ ال�£امات�عقود

  ١١،٩٤٦،٨٨٥ -  ١١،٩٤٦،٨٨٥  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 ٣،٣٤٤،٢٨٢ - ٣،٣٤٤،٢٨٢ ات�أخرى مصروفات�مستحقة�ومطلوب

  ٤،٢٢٩،٦٧٥ -  ٤،٢٢٩،٦٧٥  تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

 ٤٩٩،٨٢٨،١٢٢ ٤٣٣،٦٢١،٧٢٨ ٦٦،٢٠٦،٣٩٣ إجما�ي�ا طلوبات

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا الية .٢٢

 

1ي�السوق�1ي�تاريخ��طرف3نب3ن��طبيعيةملة�لتحويل�ال�£ام�1ي�معا�سيتم�دفعهأصل�أو��مقابل�بيعلقيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�ا

  :القياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع8ى�اف�2اض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�صل�أو�تحويل�اwل�£ام�تتم�إما

• 1�P¤êطلوباتأو��للموجوداتي�السوق�الرئي�أوا�،  

  .ا�طلوباتأو��للموجودات1ي�غياب�السوق�الرئي�P¤ê،�1ي�السوق�ا�ك�2æفائدة�• 

�للصــندوق.�يــتم�قيــاس�القيمــة�العادلــة��الســوق أن�يكــون�يجــب�
ً
�اwف�2اضــاتباســتخدام��اwل�ــ£امأو��لÉصــلالرئيêــ¤�Pأو�الســوق�ا�كæــ�2فائــدة�متاحــا

يعملون�وفًقـا��صـلح]Zم�كل�أطراف�العملية�التجارية�ال�PQسيستخدمها�ا�شاركون�1ي�السوق�عند�تسع�23ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�،�باف�2اض�أن�

  .اديةاwقتص

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةإيضاحات�حول�القوائم�ا ا

 (بالريال�السعودي)�

٣١ 

 

  

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا الية�(تتمة)

ولـــيس�هنـــاك�نيـــة�أو�حاجــــة�لتقلـــيص�حجـــم�عملياتـــه�بشــــكل��أن�الصـــندوق�يتبـــع�مبــــدأ�اwســـتمرارية�اف�ـــ2اض�ع8ــــىتعريـــف�القيمـــة�العادلـــة��يقـــوم

 .مجحفة�بصفقاتجوهري�أو�القيام�

مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو��مسـتمر ر�متاحـة�بسـهولة�وبشـكل�1ي�سوق�نشط�إذا�كانـت�ا�سـعا�مدرجةتعت�2Tا�داة�ا�الية�ع8ى�أ�Zا�

  خدمة�تسع�23أو�وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومنتظمة�ع8ى�أساس�تجاري.

اليـــة�ضـــمن�التسلســـل�الهرمـــي�يـــتم�تصـــنيف�جميـــع�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�الQـــ�Pيـــتم�قيـــاس�القيمـــة�العادلـــة�لهـــا�أو�ا^فصـــاح�ع�Zـــا�1ـــي�البيانـــات�ا�

ذلـك�مسـتويا¦Zا�ا�ختلفـة�ع8ـى�النسبة�لقياس�القيمـة�العادلـة�ككـل،�و للقيمة�العادلة�،�كما�هو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع8ى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�ب

  النحو�التا�ي:

 لة.(غ�23ا�عدلة)�1ي�ا�سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماث�ا�علنةأسعار�السوق�-ا�ستوى�ا�ول  •

 للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�23مباشرة.�قابلةلقياس�القيمة�العادلة��الهامة�تكون�مدخ�¦Zاالتقييم�ال��PQطرق �-ا�ستوى�الثاني •

 ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ��23قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�23مباشرة.�مدخ�¦Zاأدنى��تكون طرق�التقييم�ال��PQ-ا�ستوى�الثالث •

 

   طلوبات�ا اليةا وجودات�وا

والقـروض�تتكون�ا�وجودات�ا�الية�من�النقد�وما�1ي�حكمه�و�الذمم�ا�دينة،�تتكون�ا�طلوبات�ا�الية�من�الذمم�الدائنة�والذمم�الدائنـة�ا�خـرى�

�من�قيم]Zا�العادلة.
ً
  طويلة�ا�جل.�القيم�ا�عروضة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�قريبة�بشكل�كب�23جدا

  

  ت�غ[,�ا اليةا وجودا

̂يضــــاحات�ذات�الع�قــــة،�تنــــدرج اwســــتثمارات�العقاريــــة��تــــم�ا^فصــــاح�عــــن�القــــيم�العادلــــة�ل�ســــتثمارات�العقاريــــة�وا�صــــول�غ3ــــ�2ا�لموســــة�1ــــي�ا

  لة�ا�حددة�1ي�ا�عاي�23الدولية.مستويات�القيم�العاد1ي�ا�ستوى�الثاني�من��وا�صول�غ�23ا�لموسة

  

  للقيمة�العادلة�التحول�ب[ن�التسلسل�الهرمي

بنتائج�إعادة�التصنيف�ب3ن�مستويات�التسلسل�الهرمي�1ي�الف�ـ2ة�ا�اليـة�الQـ�Pتـم�ف`Zـا�هـذا�التعـديل.�لـم�يكـن�هنـاك�إعـادة�تصـنيف��اwع�2افيتم�

  ب3ن�ا�ستويات�الث�ثة�خ�ل�ف�2ة�التقرير.

  

 ا�حداث�ال�حقة .٢٣

1ـي�ا�نشـطة��تقلبـات1ـي�جميـع�أنحـاء�العـالم�،�ممـا�تسـبب�1ـي��وانتشـاره�٢٠٢٠ية�عام�بدا1ي��)١٩ا�ستجد�(كوفيدتاÛي�الف23وس�ال�نتيجة�wنتشار

حـدث�غ3ـ�2قابـل�للتعـديل��الوبـاء.�يعتTـ�2الصـندوق�أن�هـذا�وانخفاض�مؤشرات�سوق�ا�سـهم�1ـي�ا�نـاطق�ا�تضـررةالتجارية�والنشاط�اwقتصادي�

 1ــــي�
ً
ع8ــــى��الوبــــاءا�حتمــــل�لهــــذا�ا�ــــا�ي��ا�ثــــرا�مكــــن�تقــــدير�التطــــور�،�فإنــــه�مــــن�غ3ــــ��2لوضــــع�متقلــــب�وســــريع�ن�ا�قائمــــة�ا�ركــــز�ا�ــــا�ي�الحاليــــة.�نظــــرا

 .الصندوق 

  

 يوم�للتقييم�آخر تاريخ� .٢٤

  م.٢٠١٩ديسم٣١��2Tيوم�تقييم��آخر 

  

 عتماد�القوائم�ا اليةا .٢٥

 .م٢٠٢٠مارس��٣١ا�وافق��١٤٤١شعبان��1٧ي�ا�الية�من�قبل�إدارة�الصندوق��تمت�ا�وافقة�ع8ى�هذه�القوائم�


