
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  للدخل�العقاري ادر�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

ا$يا�الشرق�ا!وسط�ل�ستثمار شركة� 

 )راجعةمغ.-�(�ا!ولية�اختصرةالقوائم�االية�

  م�٢٠٢٠يونيو�٣٠ان78ية�6ي��لف5-ة�الستة�أشهر 

استقل�للمراجع�الفحصمع�تقرير�



 

  ي للدخل�العقار ادر�صندوق�ميفك�

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

  )مراجعةغ.-�(ا!ولية�اختصرة��القوائم�االية

  �استقل�مراجعلل�فحصال�وتقرير�

  م�٢٠٢٠يونيو�٣٠ان78ية�6ي�لف5-ة�الستة�أشهر�

  

  صفحـة  الفهرس�

  ٢  ا�ستقل�مراجعللفحص�التقرير� -

  ٣  ا�ولية�ا�ختصرة��قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي -

  ٤  الشامل�ا�ختصرة��قائمة�الدخل -

  ٥  ا�ولية�ا�ختصرة��الوحداتقائمة�التغ=>ات�:ي�صا:ي�ا�وجودات�العائدة�لحام3ي� -

  ٦  ا�ولية�ا�ختصرة�قائمة�التدفقات�النقدية� -

  �١٣-�٧  ا�ولية�ا�ختصرة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية -

   





  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  ا!ولية�اختصرة��قائمة�اركز�اا$ي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�6ي�

 (بالريال�السعودي)

�w �١٣إ�ى��١تعت�>�اYيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  ا�ولية�ا�ختصرة.�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�جزءا

٣ 
 

  

  إيضاحات 

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  غ.-�مراجعة

  م٢٠١٩ديسم�>��٣١

 مراجعة

       اوجودات

 ٦٢٢٬٧٢٦  ٦٠١٬٧٢٦   ةحساب�جاري�–البنك��لدى�نقد

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٦,٦٠٥٬٥٠٩   ٧  من�هيئة�حكوميةذمم�مدينة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  -   دخل�عموwت�مستحق

 ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  ١١٧٬٢٠٧٬٢٣٥   مجموع�اوجودات�

     

      اطلوبات�

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠             ٧ ع�قة�لطرف�ذو�مستحق�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  ٤٬٥٤٩٬٠٩٨  ٧و��٦  الدفع�أتعاب�تسهي�ت�مستحقةو��إدارةتعاب�أ

 ٦٠٩٬٩٠١  -   ٧  مستحقة��ودائع

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  ١٬٦١٠٬٠٠٠  ٧  مستحقة�أرباحتوزيعات�

 ٣٧٥٬٧٤٨  ١٬٨٦٧٬٦٦١  ٨  مصروفات�أخرى�مستحقة

 ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  ١٤٬٠٢٦٬٧٥٩    مجموع�اطلوبات�

     

 ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧  ١٠٣٬١٨٠٬٤٧٦   صا6ي�اوجودات�العائده�لحامJي�الوحدات

         

 ٩٬٦٣٠٬٠٠٠  ٩٬٦٣٠٬٠٠٠   وحدات�مصدرة��(با!رقام)

         

 ١١٫٥٩١٦  ١٠٫٧١٤٥  بالوحدة-صا6ي�قيمة�اوجودات

         

       ٩  واnرتباطات�احتملةاTلk5امات�

  

 

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  الدخل�الشامل�ا!ولية�اختصرة�(غ.-�مراجعة)قائمة�

  م٢٠٢٠يونيو��6٣٠ي��كما

 (بالريال�السعودي)

�w �١٣إ�ى��١تعت�>�اYيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  ا�ولية�ا�ختصرة.�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�جزءا

٤ 
 

  
          

 م٢٠١٩يونيو��٣٠  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  إيضاحات 

       اnيرادات�

 -  ٢١٬٦٠٥٬٥٠٩  ٧  حكومية�هيئة�من�مدينة�ممذ�زيادة

 -  ٦٠٩٬٩٠١    مطلوبات�عكس

    ٢٢٬٢١٥٬٤١٠  - 

       

       اصروفات

 )٨٥٬٣٧٥(  (١٬٥١٢٬٩١٣)  ٦ أخرى مصروفات�

  -  (٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦)   ٧  توقعةا�ر�اYئتمان�خسائ

  -  (٦٢٢٬١٩٢)   ٧  أتعاب�تسهي�ت

 )٨٥٬٣٧٥(  (٣٠٬٦٦١٬٩٤١)  مجموع�اصروفات

 )٨٥٬٣٧٥(  (٨٬٤٤٦٬٥٣١)   للف5-ة�الخسارة�

  -  -    الدخل�الشامل�اqخر�للف5-ة

  )٨٥٬٣٧٥(  (٨٬٤٤٦٬٥٣١)    للف5-ة�ةالخسارة�الشاملإجما$ي�

  

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  تغ.-ات�6ي�صا6ي�اوجودات�العائدة�لحامJي�الوحدات�ا!ولية�اختصرة�(غ.-�مراجعة)قائمة�ال

  م٢٠٢٠يونيو��6٣٠ي��لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية

 السعودي)(بالريال�

�w �١٣إ�ى��١تعت�>�اYيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  ا�ولية�ا�ختصرة.�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�جزءا

٥ 
 

  

 م�٢٠٢٠ م٢٠١٩

 يناير�١ا�وجودات�:ي��قيمة�صا:ي  ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧  ١١١٬٧٨١٬٨٨٢

  >ةالشاملة�للف�eالخسارةإجما�ي��  (٨٬٤٤٦٬٥٣١)  )٨٥٬٣٧٥(

  يونيو�٣٠اوجودات�6ي��قيمة�صا6ي  ١٠٣٬١٨٠٬٤٧٦  ١١١٬٦٩٦٬٥٠٧

  اعام�ت�مع��حامJي�الوحدات�      

  الوحدات�خ�ل�الفe>ة�الحالية�والسابقة.�لحام3يلم�تكن�هناك�معام�ت�مع�      

م٢٠١٩ م٢٠٢٠      

 يونيو��٣٠يناير/��١الوحدات�:ي�   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  التدفقات�النقدية�ا!ولية�اختصرة�(غ.-�مراجعة)قائمة�

  م٢٠٢٠يونيو��6٣٠ي��لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية

 (بالريال�السعودي)

�w �١٣إ�ى��١تعت�>�اYيضاحات�ا�رفقة�من�
ً
  ا�ولية�ا�ختصرة.�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�جزءا

٦ 
 

  
 م٢٠١٩يونيو��٣٠  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

     التدفقات�النقدية�من�ا!نشطة�التشغيلية

 )٨٥٬٣٧٥(  (٨٬٤٤٦٬٥٣١)  الفe>ة�خسارة

       

       :لـ�ةالتسوي

  -  (٢١٬٦٠٥٬٥٠٩)   حكومية�هيئة�من�مدينة�ممذ�زيادة

  -  (٦٠٩٬٩٠١)   ا�طلوبات�عكس

  -  ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   الخسائر�اYئتمانية�ا�توقعة

       

     التغ.-ات�6ي�اوجوادات�واطلوبات�التشغيلية:

 ٥٩٬١٢٥  ١,٤٩١٬٩١٣  مصروفات�أخرى�مستحقة

  -  ٦٢٢٬١٩٢   دفعال�و�أتعاب�تسهي�ت�مستحقة��إدارةتعاب�أ

 )٢٦٬٢٥٠(  (٢١٬٠٠٠)   صا6ي�النقد�استخدم�6ي��ا!نشطة�التشغيلية�

 )٢٦٬٢٥٠(  (٢١٬٠٠٠)  صا:ي�النقص�:ي�النقد�وما�:ي�حكمه

 ٨٨٬٠٧٥  ٦٢٢٬٧٢٦   النقد�وما�:ي�حكمه�:ي�بداية�الفe>ة

 ٦١٬٨٢٥  ٦٠١٬٧٢٦   النقد�وما�6ي�حكمه�6ي�7tاية�الف5-ة



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

٧ 

 

  أنشطته�وصندوق�ال .١

  

بواســـطة�اتفـــاق�بـــ=ن�شـــركة�الشـــرق�ا�وســـط�ل�ســـتثمار�ا�ـــا�ي�("مـــدير�صـــندوق�ميفـــك�ا�ـــدر�للـــدخل�العقـــارى�("الصـــندوق")�وهـــو�صـــندوق�عقـــاري�مغلـــق�مؤســـس�ومـــدار�

  )�ومستثمري�الصندوق�("حام3ي�الوحدات�")�.أو�"ميفك"�الصندوق"

  
�بعوائـد�سـنوية�معر 

ً
وفـة�أو�شـراء�حقـوق�يتمثل�نشاط�الصندوق�:ي�شراء�العقارات�السـكنية�والتجاريـة�:ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية�بشـرط�أن�تكـون�مسـتأجر�مقـدما

�وتوزيع�جزء�كب=>�م£bا�ع3ى�أساس�سنوي�ع3ى�مدى�فe>ة�الصندو ٨م£bا�وتحقيق�عوائد�مستقرة�للمستثمرين�بحدود��ا�نفعة
ً
  .ق %�سنويا

  

تـــم�الحصـــول�ع3ـــى�موافقـــة�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�م.�٢٠١٢ف�>ايـــر��١٨ســـنوات�تبـــدأ�مـــن�تـــاريخ�اwكتتـــاب�:ـــي��٤م�لفeـــ>ة�٢٠١٢مـــارس��١٨بـــدأ�الصـــندوق�عملياتـــه�بتـــاريخ�

مــارس��١٨حUــ��Tالخامســةلصــندوق�للســنة�ا�مــدةتــم�تمديــد��م)�.٢٠١١أغســطس��٢٤هـــ�(ا�وافــق�١٤٣٢رمضــان��٢٤بتــاريخ��٤٥١٤/٥لتأســيس�الصــندوق�بخطا�bــا�رقــم�

  .� م٢٠٢٠يناير���١٧.��وقد�تم�اYع�ن�عن�البنود�والشروط�ا�عدلة�للصندوق�:ي�م٢٠٢١

  

ليــة�التعامــل�مــع�حــام3ي�الوحــدات،�يعت�ــ>�مــدير�الصــندوق�أن�الصــندوق�وحــدة�محاســبية�مســتقلة.�وبنــاء�ع3ــى�ذلــك،�يقــوم�مــدير�الصــندوق�بإعــداد�قــوائم�ماســياق�:ــي�

 :ي�الصندوق مع�عدد�وحدا§bم��يتناسبتوزيع�الدخل�بما��ويتممنفصلة�للصندوق.�إضافة�ا�ى�ذلك،�حام3ي�الوحدات�هم�ا�الك=ن�ا�ستفيدين�من�أصول�الصندوق�

  

مـن�قبـل�منظمـة��م٢٠٢٠ًقـا�ع3ـى�أ©bـا�جائحـة�:ـي�مـارس�ثـم�تـم�إع�©bـا�wح�م٢٠١٩)��ول�مـرة�:ـي�©bايـة�ديسـم�>�١٩-تم�تحديد�س�لة�جديـدة�مـن�ف=ـ>وس�كورونـا�(كوفيـد

انتشاره�:ي�بعض�ا�ناطق�حول�العالم�،�بما�:ي�ذلك�ا�ملكة�العربية�السـعودية�،�وأدى�إ�ـى�فـرض�قيـود�ع3ـى�السـفر�وحظـر�التجـول��١٩-الصحة�العا�ية.�يواصل�كوفيد

 ح3ي.:ي�ا�دن�،�وبالتا�ي�تباطؤ�ا�نشطة�اwقتصادية�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�ع3ى�ا�ستوي=ن�العالم|�وا�

� 

عمال�الصندوق�وعملياته�ونتائجه�ا�الية�غ=ـ>�مؤكـد�ويعتمـد�ع3ـى�العديـد�مـن�العوامـل�والتطـورات�ا�سـتقبلية�،�والUـ|�قـد��wإن�مدى�تأث=>�جائحة�ف=>وس�كورونا�ع3ى�أ

قائيـــة�الUــ|�قـــد�يــتمكن�الصــندوق�مـــن�تقــديرها�بشـــكل�موثــوق�خـــ�ل�الفeــ>ة�الحاليــة.�وتشـــمل�هــذه�العوامـــل�معــدل�انتقـــال�الف=ــ>وس�،�ومــدة�التف°ـــ{|�،�واYجــراءات�الو 

  السلطات�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء�وتأث=>�تلك�اYجراءات�ع3ى�اwنشطة�اwقتصادية.�تتخذها

 

تــؤثر�بشــكل�كب=ــ>�ع3ــى��١٩-،��wتعتقــد�اYدارة�أن�جائحــة�كوفيــدم٢٠٢٠يونيــو��٣٠أشــهر�ا�نbcيــة�:ــي��لفeــ>ة�الســتة�ا�ختصــرة�ا�وليــةتــاريخ�إصــدار�القــوائم�ا�اليــة��:ــي�كمــا�

 سيستمر�مدير�الصندوق�:ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث=>�ع3ى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.عمليات�الصندوق.�

  

 السلطة�التنظيمية .٢

م)�تحتـــوي�٢٠٠٦يوليـــو��١٥هــــ�(ا�وافـــق��١٤٢٧جمـــادى�ا±خـــرة��١٩اwســـتثمارات�العقاريـــة��للصـــناديق�الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�:ـــي�يخضـــع�الصـــندوق�ل�ئحـــة��

  .تفاصيل�متطلبات�الصناديق�العقارية�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

٨ 

 

 

 أسس�اnعداد .٣

 اTلk5ام�بيان�١٫٣
�
ً
)�"التقريــر�ا�ــا�ي�ا�و�ــي"�ا�عتمــد�:ــي�ا�ملكــة�العربيــه�الســعودية�وا�عــاي=>�واwصــدارات�ا�خــرى�٣٤للمعيــار�الــدو�ي�للمحاســبة�رقــم�(�تــم�إعــداد�هــذه�القــوائم��ا�اليــة�وفقــا

الســــعودية��ووفقـــا��تطلبـــات�wئحــــة�صـــناديق�اwســـتثمار�العقاريـــة�الصــــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليــــة�:ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة�الصـــاردة�مـــن�هيئـــة�ا�حاســــب=ن�القـــانوني=ن�.

  .اwولية�ا�ختصرة�هذه�القوائم�ا�اليةوعرض��ا�رتبطة�بإعداد� وشروط�وأحكام�الصندوق 

  
��تطلبات��"هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة��غ=>�مراجعة�،�كما�ان�اwيضاحات�ا�درجة��bذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�

ً
��٣٤ا�عيار�الدو�ي�للمحاسـبةوفقا

مع�القوائم�ا�اليـة�السـنوية��جنبا�ا�ى�جنببالتا�ي��wتتضمن�كافة�ا�علومات�واYفصاحات�ا�طلوبة�:ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراء§bا��،�و "�ا�ا�ي�ا�و�ي�التقرير

  .م٢٠١٩ديسم�>��٣١ا�راجعة�للصندوق�للسنة�ا�نbcية�:ي�

  

،�م٢٠١٩ديسـم�>��٣١للسـنة�ا�نbcيـة�:ـي��ا�راجعـةالسـنوية��ا�ختصـرة�nـي�قائمـة�ا�ركـز�ا�ـا�ي�ا�وليـةا�اليـة��القـوائم:ـي�هـذه�ا�عروضة�ا�ا�ي���ركز اقائمة�ل�ا�قارنة�أرقام

�ا�وليـة�الختصـرة�الوحـدات�لحـام3ي�العائـدةالتغ=ـ>ات�:ـي�صـا:ي�ا�وجـودات�قائمـة�و ا�وليـة�ا�ختصـرة�قائمـة�الـدخل�الشـامل�لكـل�مـن��ا�قارنـةأرقـام�عـرض��تم:ي�ح=ن�

  .� م٢٠١٩نيو�يو �٣٠أشهر�ا�نbcية�:ي�لفe>ة�الستة��ا�ختصرة�ا�وليةوقائمة�التدفقات�النقدية�

  

��تــداول�وغ=ــ>�متــداول�ولكــن�يــتم�عــرض�
ً
ا�وجــودات�وا�طلوبــات��wيمتلــك�الصــندوق�دورة�تشــغيل�قابلــة�للتحديــد�بدقــة�ولــذلك��wتظهــر�بنــود�قائمــة�ا�ركــز�ا�ــا�ي�وفقــا

�لدرجة�سيولbcا
ً
  وفقا

  
 اTستمرارية�وأساس�أسس�القياس�٣٫٢

��بـدأ�التكلفـة�التاريخيــة�باسـتخدام�مبـدأ�اwســتحقاق�ا�حاسـ²|�ومفهـوم�اwســتمرارية.ا�رفقـة�القــوائم�ا�اليـة�م�إعـداد�تـ
ً
�١٨نت³ـ|�:ــي�ا�ـدى�التعاقـدي�للصــندوق�ي�وفقــا

 أن�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليـــة��اYدارةتـــرى�ومـــع�ذلـــك،��أعـــ�ه).��١إيضـــاح�رقـــم(انظـــر��م��٢٠٢١مـــارس
ً
 �أو �التصـــفية��فهـــوم�وفقـــا

ً
عنـــه�ســـوف�ينـــتج��اwســـتمرارية��فهـــوم�وفقـــا

 تم�أعداد�هذه�القوائم�ا�الية�لذلك�.�بيانات�متطابقة
ً
  � .اwستمرارية��فهوم�وفقا

  
 النشاط�الوظيفية�وعملة�عملة�ال�٣٫٣  �

ريــال�.�تــم�تقريــب�جميــع�ا�علومــات�ا�اليــة�إ�ــى�أقــرب�والعــرض�الرئيســية�للصــندوق �العملــة�الوظيفيــةيــتم�عــرض�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�بالريــال�الســعودي�والــذي�يعت�ــ>�

  سعودي.

  

 السياسات�احاسبية�أهم .٤

اليـــة�الســـنوية�ا�حاســـبية�وطـــرق�اwحتســـاب��الهامـــة�ا�عتمـــدة�:ـــي�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا�وليـــة�ا�ختصـــرة�nـــي�نفســـها�ا�طبقـــة��:ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا�السياســـات�

  م.٢٠١٩ديسم�>��٣١ا�راجعة�للسنة�ا�نbcية�:ي�

  

ينـاير��١ي�ت�wحقة�للمعـاي=>�ا�خـرى�السـارية��للفeـ>ات�ا�حاسـبية�الUـ|�تبـدأ�:ـي�تـاريخ�تب·�Tالصندوق�جميع�التعدي�ت�الجديدة�علىا�عاي=>�الحالية�بما�يتضمن�اية�تعد

�لتطبيق�هذه�ا�عاي=>�.٢٠٢٠
ً
  م�أو�بعده.��wيوجد�أثر�هام�ع3ى�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�نتيجة

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

٩ 

 

 

 الهامة�احاسبية�وا!حكام�التقديرات .٥
�للمعاي=>�ا�حاسبية�ا�عتمدة�إستخدام�بعض�ا�حكام�واYفe>اضـات�ا�حاسـبية�الهامـة.�كمـا�تتطلـيتطلب�إعداد�هذه�

ً
ب�اسـتخدام�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�وفقا

توقعـات�ا�حـداث�ا�سـتبقلية��تقديرات�اYدارة�:ي�عملية�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية.�ا�حكام�واwفe>اضات�ا�حاسبية�مبنية�ع3ى�الخ�>ة�السابقة�وعوامـل�أخـرى�مثـل

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

  

حكـــــام�والتقـــــديرات�خـــــ�ل�إعـــــداد�هـــــذه�القـــــوائم�ا�اليـــــة�ا�وليـــــة�ا�ختصـــــرة�كانـــــت�ا�حكـــــام�والتقـــــديرات�ا�تعلقـــــة�بالسياســـــات�ا�حاســـــبية�الهامـــــة�للصـــــندوق�مماثلـــــة�ل¹ 

  م.٢٠١٩ديسم�>��٣١ا�ستخدمة�:ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�لصندوق�للسنة�ا�نbcية�:ي�

  

  ا!خرى صروفات�اأتعاب�اTدارة�و  .٦
��حكام�وشروط�الصندوق�.يتق

ً
  ا«{�Tمدير�الصندوق�اwتعاب�التالية�وفقا

  رسوم�اTش5-اك

  %�من�مبلغ�اwكتتاب.١٫٢٥بنسبة��wتتجاوز��اشe>اك�برسوميقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�كل�مستثمر�

  اnدارةأتعاب�

�تســـتحق�بصـــورة�ربـــع�ســـنوية�٢٠١٩�:٢يونيـــو��٣٠%�(�٢يقـــوم�مـــدير�الصـــندوق�بتحميـــل�الصـــندوق�باتعـــاب�إداريـــة�بنســـبة�
ً
مـــن�صـــا:ي�قيمـــة�موجـــودات�وذلـــك�%)�ســـنويا

  رسوم�إدارية�للصندوق.�لم�يتحمل�مدير�الصندوق�أي الصندوق�عن�كل�يوم�تقييم.

 خرى ا! �صروفاتم

�للشروط�ا�حددة�:ي�احكام�وشروط�الصندوق�.�باحتسابكما�يقوم�مدير�الصندوق�
ً
 بعض�ا�صروفات�ا�خرى�نيابة�عن�الصندوق�وفقا

 

 وا!رصدة�مع�ا!طراف�ذات�الع�قة�اعام�ت� .٧
ق.�تـتم�ا�عـام�ت�تشمل�ا�طراف�ذات�الع�قة�:ـي�الصـندوق�حـام3ي�الوحـدات�ومـالكي�ا�جمـع�السـك·|�ومـدير�الصـندوق�والشـركات�التابعـة�الUـ|�يـديرها�مـدير�الصـندو 

�لشروط�متفق�عل¾bا
ً
  .معتمدةبموجب�إتفاقية��مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وفقا�wحكام�وشروط�الصندوق.�جميع�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�تتم�وفقا

  
يونيو��٣٠للف5-ة�ان78ية�6ي�          

م٢٠١٩  م٢٠٢٠    طبيعة�ا�عاملة      

 ٦٠٩٬٩٠١   -    ودائع�مستلمة    )�مالك�ا�جمع(�� شركة�أبناء�عبدهللا�محمد�البل¾bد

 ٣٠٬٠٠٠   ٣٠٬٠٠٠    ا�جلس�بدwت�    )الصندوق �مدير(�ا�ا�ي�ل�ستثمار�ا�وسط�الشرق �شركة�إدارة�مجلس

 ١٧٬٥٠٠   ١٧٬٥٠٠    رعيةرسوم�الهيئة�الش    

 -   ٦٢٢٬١٩٢    رسوم�تسهي�ت    

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

١٠ 

 

  (تتمة)�اعام�ت�مع�ا!طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�7ا

  تاريخ�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي:نتج�عن�ا�عام�ت�أع�ه�ا�رصدة�التالية�:ي�
  

م٢٠١٩ديسم�>��٣١  م٢٠٢٠يونيو��٣٠ طبيعة�الرصيد  اطراف�ذات�ع�قة  

 ٦٠٩٬٩٠١   -  ودائع�مستحقة  )�مالك�ا�جمع(�� شركة�أبناء�عبدهللا�محمد�البل¾bد

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   -  العموwت�ا�ستحقةدخل�

 ١٬٦١٠٬٠٠٠   ١٬٦١٠٬٠٠٠  أرباح�مستحقة�توزيعات

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦   ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  مستحقةأتعاب�إدارة�  شركة�الشرق�اwوسط�ل�ستثمار�ا�ا�ى�(مدير�الصندوق)

 -   ٦٢٢٬١٩٢  رسوم�تسه�ت�مستحقة�

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  تمويل�مستلم

 ٧٠٬٠٠٠   ٨٧٬٥٠٠  رسوم�الهيئة�الشرعية�

 ٢٣٢٬٥٠٠   ٢٦٢٬٥٠٠  مجلس�اYدارةبدwت�
  

  دينة�تحت�اتفاقية�بيع�مؤجلةمذمم�

  .(ا�الك)�للمجمع�السك·|�:ي�الرياض�("ا�جمع")� شركة�أبناء�عبدهللا�محمد�البل¾bدم�أبرم�الصندوق�اwتفاقيات�الث�ث�التالية�مع��٢٠١٢مارس��١٨تاريخ�:ي�

ريال�سعودي.�حصل�الصندوق�ع3ى�اwسم�القانوني�للمجمع�مبدئيا�باسم�العضو�ا�نتدب���دير�الصندوق�و�الذي�تم��٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠شراء�ا�جمع�بمبلغ��اتفاقية -١

العقـــاري�("أمـــ=ن�الحفـــظ")،�شـــركة�تابعـــة��ـــدير�الصـــندوق،�بوظيفـــة�أمـــ=ن�حفـــظ�نيابـــة�عـــن�الصـــندوق.�قـــام�مـــدير�الحفـــظ�بموجـــب�تحويلـــة�إ�ـــى�شـــركة�جســـر�للتطـــوير�

 خطاب�بتخصيص�اwسم�القانوني��دير�الصندوق.

م�ا�ـى�٢٠١٦ريـال�سـعودي�.�تـم�تمديـد�اwتفاقيـة�:ـي��٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠سنوات�بمبلـغ��٥اكمال�بعد�� شركة�أبناء�عبدهللا�محمد�البل¾bدبيع�ا�جمع�مرة�أخرى�ل�اتفاقية -٢

 سنت=ن�إضافية.

 ريال�سعودي�.�٩٫٥٠٠٫٠٠٠بمبلغ� تأج=>�ا�جمع�للمالك�بإيجار�سنوي�(�سنة�هجرية)�اتفاقية -٣

�
ً
Yعــادة�بيعهــا�:ــي�تــاريخ�مســتقب3ي�محــدد��wيعeــ>ف��bـا�:ــي�ا�ركــز�ا�ــا�ي،�وبــالنظر�ا�ــى�جــوهر�ا�عاملــة��اتفاقيـةالــواردة�أعــ�ه،�ا�صــول�ا�شــe>اة�:ــي�إطــار��ل�تفاقيــاتاسـتنادا

ات�ويصـنف�ع3ـى�أنـه�ترتيـب�فالصندوق��wيتعرض��خاطر�وامتيازات�ا�لكية،�وبالتا�ي�فهذا�الe>تيب��wيتم�تصنيفه�كعقد�إيجار�تموي3ي�أو�عقد�إيجار�تشـغي3ي�للممتلكـ

  وية�مؤجل�للمبلغ�ا�ص3ي.تموي3ي�بتاريخ�تس

 يتم�تسجيل�العائد�ع3ى�مثل�هذه�العقود�كإيراد�عموwت�:ي�قائمة��الدخل�الشامل�للصندوق�ع3ى�أساس�اwستحقاق.

 

� �ا�عتمدين: �ا�قيم=ن �من �تقرير�اثن=ن �ع3ى �بناًء �للمجمع �السوقية �القيمة ��أوw بلغت �للعقارات �البيضاء �ا�كعبات �و �للعقارات �:ي :��م�٢٠١٩يونيو�٣٠كما

�و�١٣٢٬١٧١٬٨٦٦ �ا�١٣٧٬٢٠٠٬٠٠٠ريال �ع3ى �(ريال �م٢٠١٨ديسم�>��٣١لتوا�ي � �و�١٣٢٬١٧١٬٨٦٦: �الظروف�١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ريال �اwعتبار�كل �بع=ن �ا�خذ �بعد ،(

  وا�حداث�ا�ؤثرة�ع3ى�تقييم�ا�جمع،�ا�قيم=ن�ا�ذكورين�اعضاء�الجمعية�السعودية�للمقيم=ن�ا�عتمدين�(تقييم).

  

ع3ى��اwستحواذبعد�ذلك�،�تم�و ،�أطلقت�حكومة�ا�ملكة�العربية�السعودية�مشروًعا�:ي�مدينة�الدرعية�التاريخية�حيث�يقع�العقار�ا�ذكور�أع�ه.��م٢٠١٨:ي�عام�

  العقار�ا�ذكور�أع�ه�من�قبل�هيئة�حكومية��(بوابة�الدرعية).

  

 

 

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

١١ 

 

ريال��٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠باستبعاد�الذمم�ا�دينة�من�شركة�أبناء�عبد�هللا�محمد�البل¾bد�،�وnي�طرف�ذو�ع�قة�،�بمبلغ��م٢٠١٩وبناًء�عليه�،�قام�الصندوق�خ�ل�عام�

  قيمة�ا�سمية.سعودي�،�وإثبات�ذمم�مدينة�من�هيئة�حكومية�بنفس�ال

  

عل¾bا�،��اYستحواذانbcاء�الفe>ة�،�استلم�الصندوق�خطاب�تثم=ن�من�الهيئة�الحكومية�يحدد�العائدات�الU|�سيتم�تحصيلها�فيما�يتعلق�با�رض�الU|�تم��wحقا�بتاريخ

  مليون�ريال�سعودي.�٢١٫٦وبناًء�عليه�،�تم�زيادة�ا�بلغ�ا�ستحق�:ي�هذا�الصدد�بناًء�ع3ى�التقييم�العقاري�بمبلغ�

  

ريال�سعودي�من�الذمم�ا�دينة��٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦القائم�البالغ��اwيرادوحدات)�عن�سداد�ال�يحام3أبناء�شركة�عبد�هللا�محمد�البليد�(�تعÄ> :ي�السنوات�السابقة�،�

الصندوق�دعوى�ضد�.�بعد�ذلك�،�رفع�مدير�اwيرادريال�سعودي�ورفع�دعوى�ضد�مدير�الصندوق�لتسوية�بعض�التكاليف�ا�تعلقة��bذا��٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠البالغة�

محكمة�التنفيذ�للتنفيذ.�ريال�سعودي.�كان�حكم�ا�حكمة�لصالح�الصندوق�واعت�>�©bائًيا�وبالتا�ي.��٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦شركة�أبناء�شركة�عبد�هللا�محمد�البليد�بمبلغ�

�٣٠القانوني�،�بشطب�الرصيد�بالكامل�اعتباًرا�من��ا�ستشار دارة�الصندوق�،�بعد�استشارة�الفe>ة�،�قدم�الطرف�ا�قابل�طلًبا�لÆف�س�وقامت�إ�بتاريخ�wحق�لتاريخ

  م٢٠٢٠يونيو�

  

  تمويل�ا!طراف�ذات�ع�قة

� �بقيمة �فوائد �بدون �قرض �الصندوق �سعودي(�٦لدى �ريال �م٢٠١٩ديسم�>��٣١مليون �شر �٦٫٠٠٠٫٠٠٠: �من �ريال) �ل¹ستثمار�ا�ا�ي �ا�وسط �الشرق ("مدير�كة

�بأن�هذا�التمويل�بدون�عمولة�و�wيوجد�شروط�محددة�للسداد.الصندوق")
ً
  .�علما

  

 الوحدات�املوكة�من�قبل�أطراف�ذات�ع�قة:

  ٪).٢٠١٩�:٣٦٫٣٤ديسم�>��٣١(�٢٠٢٠يونيو��٣٠٪�:ي�٣٦٫٣٤الصندوق�هو�صندوق�التعليم�العا�ي�الذي�يملك�حصته�أك�>�مالك�فردي�للوحدات�:ي�

 

 الدفع�مستحقةخرى�أ�مصاريف .٨
  م٢٠١٩ديسم�>��٣١    �٢٠٢٠يونيو�٣٠  

  ٧٠٬٠٠٠    ٨٧٬٥٠٠  رسوم�الهيئة�الشرعية

  ٢٣٢٬٥٠٠    ٢٦٢٬٥٠٠  ا�جلس�بدwت

  -    ١٬٤٤٤٬٥٠٠  رسوم�قانونية�مستحقة

  ٧٣٬٢٤٨    ٧٣٬١٦١  أخرى 

  ٣٧٥٬٧٤٨    ١٬٨٦٧٬٦٦١  

 

  واnرتباطات�احتملةاطلوبات� .٩

  �:ي�تاريخ�التقريرجوهرية�ارتباطات�محتملة�أو��مطلوباتم�تكن�هناك�ل

  

 توزيع�ا!رباح� .١٠

.�لـم�يــتم�إعــ�ن�أي�توزيــع٨تتضـمن�أغــراض�الصــندوق�ا�ــذكورة�:ــي�شـروط�وأحكــام�الصــندوق�أن�غــرض�الصــندوق�هــو�الوصـول�إ�ــى�نســبة�توزيــع�
ً
أربــاح�لهــذه��%�ســنويا

  ).È{|ء:�٢٠١٩�wالفe>ة�(
   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

١٢ 

 

  واطلوبات�للموجودات�اnستحقاقتواريخ��تحليل .١١

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�6ي�
  ا�جموع  أشهر��٦من�أكÄ>� أشهر��٦أقل�من�  غ=>�محدداستحقاق�

          اوجودات

 ٦٠١٬٧٢٦  - ٦٠١٬٧٢٦  - حساب�جاري �–البنك��لدى�نقد

 ١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩  - - ١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩  من�جهة�حكوميةذمم�مدينة�

 ١١٧٬٢٠٧٬٢٣٥  - ٦٠١٬٧٢٦ ١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩  موجوع�اوجودات

       

       اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - �لطرف�ذو�ع�قةمستحق�

و�أتعاب�نسهي�ت��إدارةتعاب�أ

   مستحقة�الدفع

-  

٣٬٩٢٦٬٩٠٦ 

-  

٣٬٩٢٦٬٩٠٦ 

 ٦٢٢٬١٩٢  - ١٬٨٦٧٬٦٦١  -  مصروفات�أخرى�مستحقة�الدفع

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  - ١٬٦١٠٬٠٠٠  -  مستحقة�أرباحتوزيعات�

 ١٤٬٠٢٦٬٧٥٩  - ١٤٬٠٢٦٬٧٥٩  -  مجموع�اطلوبات

  

  �٢٠١٩ديسم�-�٣١كما�6ي�
  ا�جموع  أشهر��٦من�أكÄ>� أشهر��٦أقل�من�  استحقاق�غ=>�محدد

          اوجودات

 ٦٢٢٬٧٢٦  - ٦٢٢٬٧٢٦  - جاري �بحسا�–البنك��لدى�نقد

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  - - ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  بيع�مؤجلة�اتفاقية�تحتذمم�مدينة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  - ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  - دخل�عموwت�مستحق

 ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  - ٢٩٬١٤٩٬٥٦٢ ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  اوجودات�مجموع

       

       اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

أتعاب�نسهي�ت�مستحقة�و��إدارةاتعاب�

   الدفع

-  

٣٬٩٢٦٬٩٠٦ 

-  

٣٬٩٢٦٬٩٠٦ 

 ٦٠٩٬٩٠١  - ٦٠٩٬٩٠١  -  ودائع�مستحقة�

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  - ١٬٦١٠٬٠٠٠  -  مستحقة�أرباحتوزيعات�

 ٣٧٥٬٧٤٨  - ٣٧٥٬٧٤٨  -  مصروفات�أخرى�مستحقة

 ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  - ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  -  مجموع�اطلوبات

  

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  )مراجعةغ.-�(ة�ا!ولية�اختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�االي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف5-ة�الستة�أشهر�ان78ية�6ي��

 )(بالريال�السعودي

١٣ 

 

 اخاطر�إدارة�–االية��ا!دوات .١٢

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

م�ا�الية�ا�ولية�هذه�القوائهذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة��wتتضمن�شرح�تفصي3ي�Yدارة�ا�خاطر�ا�الية�واYفصاحات�ا�طلوبة�:ي�القوائم�،�يجب�أن�تقرأ�

�إ�ى�جنب�ا�ختصرة�
ً
  م.٢٠١٩ديسم�>��٣١ا�نbcية�:ي�تاريخ��للسنةمع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�جنبا

  م.�٢٠١٩ديسم�>��٣١ت�إدارة�ا�خاطر�منذ��wيوجد�تغ=>�جوهري�:ي�سياسا

  

 ا!ولية�اختصرة��عتماد�القوائم�االيةا .١٣

 .م�٢٠٢٠سبتم�>�٠٢ا�وافق��هـ�١٤٤٢محرم��١٤:يمن�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��ا�ولية�ا�ختصرة�ا�الية�تمت�ا�وافقة�ع3ى�هذه�القوائم�


