
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للدخل�العقاري ادر�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل

 اا$ي�الشرق�ا!وسط�ل�ستثمارشركة�

  م�٢٠٢٠ديسم/.�٣١ان+*ية�(ي�للسنة�القوائم�االية�

 استقل�راجعامع�تقرير�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ي ادر�للدخل�العقار صندوق�ميفك�

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

  استقل�راجعاالقوائم�االية�وتقرير�

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�االية�ان+*ية�(ي�

 

 

  صفحة  الفهرس

  ٤-٢  ا�ستقلراجع�ا�تقرير�

  ٥  ا�ركز�ا�ا�يقائمة�

  ٦  الشامل قائمة�الدخل

  ٧    قائمة�التغ89ات�6ي�صا6ي�ا�وجودات�العائدة�لحام0ي�الوحدات

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية�

  ٢٣-٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









  ر�للدخل�العقاري صندوق�ميفك�اد

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

  قائمة�اركز�اا$ي

  م٢٠٢٠ديسم٣١��8Rكما�6ي�

 (بالريال�السعودي)

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�اليةجزَءا� ١٦ ��§Pح �رفقة�منتعت�8Rاbيضاحات�ا ١  

٥ 

 

 

  

 إيضاح  

ديسم/.��٣١  

 م٩٢٠١ديسم/.��٣١  م٢٠٢٠

     اوجودات

      

 ٦٢٢٬٧٢٦  ٥٦٦٬٧٣٧   حساب�جاري –البنك�لدى��نقدال

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩  ٨  حكومية�هيئةذمم�مدينة�من�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  -    مستحق�دخل

 ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  ١١٧٬١٧٢٬٢٤٦   اوجودات��اجما$ي

   

    ات�اطلوب

      

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨ مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  ٨و��٦  ا�ستحقةدارة�اb عاب�أت

 ٦٠٩٬٩٠١ -   ٨  مستحقةودائع�

 ١٬٦١٠٬٠٠٠ ١٬٦١٠٬٠٠٠  ٨  تحقةمستوزيعات�أرباح�

 ٣٧٥٬٧٤٨ ١٬٨٨٠٬١٩٧  ٩ �مستحقة�أخرى �ةائند�وأرصدةمستحقات�

 ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ ١٣٬٤١٧٬١٠٣    اطلوبات��جما$يإ

    

 ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧ ١٠٣٬٧٥٥٬١٤٣   صا(ي�اوجودات�العائده�لحام?ي�الوحدات

 ٩٬٦٣٠٬٠٠٠ ٩٬٦٣٠٬٠٠٠   عدد�-وحدات�مصدرة�

 ١١٫٥٩١٦ ١٠٫٧٧٤٢  وحدةلل�-صا(ي�قيمة�اوجودات�

 ١٠  احتملة�واtرتباطات�اtلsLامات
  

    

  

  

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  قائمة�الدخل�الشامل

  م�٠٢٠٢ديسم٣١�8Rلسنة�ا�ن`_ية�6ي�ل

 (بالريال�السعودي)

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�اليةجزَءا� ١٦ ��§Pح  تعت�8Rاbيضاحات�ا�رفقة�من ١

٦ 

  ٢ 
         

         

 م٢٠١٩   م�٢٠٢٠  إيضاح 

̀يرادات     ا

���٧  يرادات�ا  ٢١٬٦٠٥٬٥٠٩ - 

  -   ٦٠٩٬٩٠١  ٨ طلوبات�م�شطب

 ٢٢٬٢١٥٬٤١٠  - 

      اصروفات

 )١٥٤٬٨٧٥(  (١٬٥٦٠٬٤٣٨)  ٨ أخرى مصروفات�

  -  (٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦)   ٨  �ذمم�مدينة�معدومة

 )١٥٤٬٨٧٥(  (٣٠٬٠٨٧٬٢٧٤)  اصروفات�إجما$ي

 )١٥٤٬٨٧٥(  (٧٬٨٧١٬٨٦٤)  للسنة��الخسارة

 -  -   للسنة�خر ل�الشامل�اy الدخ

 )١٥٤٬٨٧٥(  (٧٬٨٧١٬٨٦٤)   للسنة�ةالشامل�سارةخال�إجما$ي

٣ 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  (ي�صا(ي�اوجودات�العائدة�لحام?ي�الوحدات��ات. قائمة�التغ[

  م٢٠٢٠ديسم٣١��8Rلسنة�ا�ن`_ية�6ي�ل�

 (بالريال�السعودي)

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�اليةجزَءا� ١٦ ��§Pح  تعت�8Rاbيضاحات�ا�رفقة�من ١

٧ 

  

ديسم/.��٣١

  م٢٠١٩

ديسم/.��٣١

  م٢٠٢٠

 

       

 يناير�١صا6ي�قيمة�ا�وجودات�6ي�  ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧  ١١١٬٧٨١٬٨٨٢

 للسنة��ةالشامل�الخسارةإجما�ي�و �الخسارة�  (٧٬٨٧١٬٨٦٤)  (١٥٤٬٨٧٥)

  ديسم/.�٣١اوجودات�(ي��قيمةصا(ي�  ١٠٣٬٧٥٥٬١٤٣  ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧

  

  اعام�ت�مع��حام?ي�الوحدات�

  .ةسابقالأو� ةالحالي�السنةمعام�ت�مع�حام0ي�الوحدات�خ�ل���توجد� 

   م٢٠٢٠ديسم/.��٣١   م٢٠١٩ديسم/.��٣١

     وحدات

 ديسم/.��٣١يناير/�١الوحدات�(ي�   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠



  لعقاري للدخل�ا�صندوق�ميفك�ادر�

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

  قائمة�التدفقات�النقدية

  م٢٠٢٠ديسم٣١��8Rلسنة�ا�ن`_ية�6ي�ل

 (بالريال�السعودي)

���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�اليةجزَءا� ١٦ ��§Pح ١  b�8اRرفقة�منتعت�يضاحات�ا  

٨ 

  

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١  م٢٠٢٠ديسم/.��٣١   إيضاح 

      التدفقات�النقدية�من�ا!نشطة�التشغيلية

 )١٥٤٬٨٧٥((�  ٧٬٨٧١٬٨٦٤)(    � سنةلل�الخسارة�

           :لـ�التسوية

  -  ٢١٬٦٠٥٬٥٠٩)(    ����٧  ايرادات

  -  ٦٠٩٬٩٠١)(    ٨  طلوبات�م�شطب

  -  ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   ٨  �معدومة�مدينة�ذمم

  

 التغ[.ات�(ي�اوجوادات�واطلوبات�التشغيلية:

  

   

 ٦٠٩٬٩٠١  -  ٨  مستحقةودائع�

 ٧٩٬٦٢٥  ١٬٥٠٤٬٤٤٩     مستحقات�وأرصدة�دائنة�أخرى�

 ٥٣٤٬٦٥١  )٥٥٬٩٨٩(     /�(استخدم�(ي)��ا!نشطة�التشغيلية��منالناتج�صا(ي�النقد�

       

 ٥٣٤٬٦٥١  )٥٥٬٩٨٩(    صا6ي�التغ6�89ي�النقد�وما�6ي�حكمه

 ٨٨٬٠٧٥  ٦٢٢٬٧٢٦     يناير�١النقد�وما�6ي�حكمه�6ي�

 ٦٢٢٬٧٢٦  ٥٦٦٬٧٣٧     ديسم/.�٣١النقد�وما�(ي�حكمه�(ي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

 

٩ 

  صندوق�وأنشطتهال .١

ل�سـتثمار�ا�ـا�ي��ب9ن�شركة�الشرق�ا�وسط�اتفاقمغلق�مؤسس�ومدار�بواسطة��عقاري هو�صندوق�صندوق�ميفك�ا�در�للدخل�العقارى�("الصندوق")�

  ")�.حام0ي�الوحدات"الصندوق�(ومستثمري�)�أو�"ميفك"�("مدير�الصندوق"

�بعوائد�سنوية�معر 
ً
وفة�أو�يتمثل�نشاط�الصندوق�6ي�شراء�العقارات�السكنية�والتجارية�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�بشرط�أن�تكون�مستأجر�مقدما

 �٨بحدودرة�للمستثمرين�م�_ا�وتحقيق�عوائد�مستق�ا�نفعةشراء�حقوق�
ً
  .وتوزيع�جزء�كب�89م�_ا�ع0ى�أساس�سنوي�ع0ى�مدى�ف�8ة�الصندوق �،%�سنويا

تـــم�الحصـــول�ع0ـــى�موافقـــة�هيئـــة�و م.�٢٠١٢ف8Rايـــر��6١٨ـــي��ا�شـــ�8اكســـنوات�تبـــدأ�مـــن�تـــاريخ��٤م�لف�ـــ8ة�٢٠١٢مـــارس��١٨بـــدأ�الصـــندوق�عملياتـــه�بتـــاريخ�

لصــــندوق�ا�مـــدةتـــم�تمديـــد��م)�.٢٠١١أغســـطس��٢٤هــــ�(ا�وافــــق�١٤٣٢رمضـــان��٢٤بتـــاريخ��٤٥١٤/٥_ــــا�رقـــم�الســـوق�ا�اليـــة�لتأســـيس�الصـــندوق�بخطا 

تمديــد�الصــندوق��إدارة�تنــوي �.م٢٠٢٠ينــاير��6١٧ــي�للصــندوق�ا�عدلــة��وا�حكــامالشــروط�عــن��تــم�اbعــ�ن�وقــد��.م�٢٠٢١مــارس�١٨حPــ§��الرابعــةللســنة�

  .إضافية�ةلسن�الصندوق �مدة

قـوائم�بإعـداد�مـدير�الصـندوق��يقـومالتعامل�مع�حام0ي�الوحدات،�يعت�8Rمدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�وبنـاء�ع0ـى�ذلـك،��عند

مـع�عـدد��بيتناسـتوزيـع�الـدخل�بمـا��ويـتممـن�أصـول�الصـندوق��ا�سـتفيدينمالية�منفصلة�للصندوق.�إضـافة�ا�ـى�ذلـك،�حـام0ي�الوحـدات�هـم�ا�ـالك9ن�

  وحدا¹_م�6ي�الصندوق.

  

�م٢٠١٩)��ول�مــــرة�6ــــي�¬_ايــــة�ديســــم١٩�8R-كوفيــــد(�كورونــــاســــ�لة�جديــــدة�مــــن�ف9ــــ8وس��أعلنــــت�منظمــــة�الصــــحة�العا�يــــة�عــــن�ظهــــور �م،6�٢٠٢٠ــــي�مــــارس

وحظـر��،،�وأدى�إ�ـى�فـرض�قيـود�ع0ـى�السـفربمـا�6ـي�ذلـك�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية�انتشاره�6ي�بعض�ا�ناطق�حول�العالم�١٩-كوفيديواصل�و .�كجائحة

 ،�وبالتا�ي�تباطؤ�ا�نشطة�ا�قتصادية�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�ع0ى�ا�ستوي9ن�العالم�Oوا�ح0ي.التجول�6ي�ا�دن

� 

ويعتمــــد�ع0ــــى�العديــــد�مــــن�العوامــــل�والتطــــورات��،أعمــــال�الصــــندوق�وعملياتــــه�ونتائجــــه�ا�اليــــة�غ9ــــ�8مؤكــــد�ع0ــــى�كورونــــاإن�مــــدى�تــــأث�89جائحــــة�ف9ــــ8وس�

،�ومـــدة�،�والPـــ�Oقـــد���يـــتمكن�الصـــندوق�مـــن�تقـــديرها�بشـــكل�موثـــوق�خـــ�ل�الف�ـــ8ة�الحاليـــة.�وتشـــمل�هـــذه�العوامـــل�معـــدل�انتقـــال�الف9ـــ8وسا�ســـتقبلية

O³Çقد�تتخالتف�OPجراءات�الوقائية�الbجراءات�ع0ى��الهيئاتذها�،�واbةا�قتصادي�نشطةا�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء�وتأث�89تلك�ا. 

� 

تــؤثر�بشــكل�كب9ــ�8ع0ــى��١٩-كوفيــد�جائحــةتقــد�اbدارة�أن�ع،���تم�٢٠٢٠ديســم�٣١�8Rيا�ن`_يــة�6ــ�لســنةل�ســنويةا�اليــة�ال�القــوائما�مــن�تــاريخ�إصــدار�اعتبــارً 

 ستمر�مدير�الصندوق�6ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث�89ع0ى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.سيو عمليات�الصندوق.�

  

 الهيئة�التنظيمية .٢

يوليــــو��١٥هـــــ�(ا�وافــــق�١٤٢٧جمــــادى�ا]خــــرة��١٩ا�ســــتثمارات�العقاريــــة��للصــــناديق�الصــــادرة�عــــن�هيئــــة�الســــوق�ا�اليــــة�6ــــي��يخضــــع�الصــــندوق�ل�ئحــــة

 .تفاصيل�متطلبات�الصناديق�العقارية�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�0ىع�تحتوي �الOPم)�٢٠٠٦

 

̀عداد� .٣  أسس�ا

 اtلsLام�بيان�١٫٣

�ا�اليـــة��القـــوائم��هـــذه�أعـــدت
ً
�ا�ســـتثمار�صـــناديق��ئحـــةووفقـــا��تطلبـــات�.�6ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية��عتمـــدةا�ريـــر�ا�ـــا�يتقللالدوليـــة�معـــاي�89للوفقـــا

  .وعرضها�ا�الية�القوائم�هذه�بإعداد�ا�رتبطة�هوأحكام� الصندوق هيئة�السوق�ا�الية�6ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�وشروط��الصادرة�عن�العقارية

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٠ 
 

 

̀عداد�(�تتمة)   أسس�ا

 ض�اtستمراريةفL.اوا�أسس�القياس�٣٫٢

��بـــدأ�التكلفـــة�التاريخيـــة�باســـتخدام�القـــوائم�ا�اليـــة��هـــذه�أعـــدت
ً
�مـــدة�ـــدة�التعاقديـــة�انتÉـــ�Oت�ا�ســـتحقاق�ا�حاســـ�OÈومفهـــوم�ا�ســـتمرارية.�أســـاسوفقـــا

�التصـفية�أسـاسن�إ،�فـاbدارة�ي6ـي�رأو��).أعـ�ه��١ح�رقـميضـاراجـع�اb (اbدارة�تمديـد�الصـندوق�لسـنة�إضـافية��تنوي و �،م�٢٠٢١مارس�6١٨ي�للصندوق�

�لذلكهذه�القوائم�ا�الية.�فروقات�6ي�إعداد��ع�_اينتج��لن�ا�ستمرارية�أساس�أو 
ً
  �.ا�ستمرارية�ع0ى�أساسهذه�القوائم�ا�الية��،�أعدتوفقا

�يـــتمو �.ا�ــا�ي�ا�ركـــز�قائمــة�ا�وجــودات�وا�طلوبـــات�ا�تداولــة�وغ9ـــ�8ا�تداولــة�6ـــي��تظهـــر�ولــذلك��،بدقـــة�للتحديــد�قابلـــة�تشــغيل�دورة�الصـــندوق �يمتلــك��

 �وا�طلوبات�ا�وجودات�عرض
ً
  .سيول`_ا�لدرجة�وفقا

 عملة�العرض�والنشاط��٣٫٣  �

�قــرب�ا�علومــات�ا�اليــة�ا�عروضــة��جميــعتــم�تقريــب��.صــندوق للشــاط�الرئيســية�الــذي�يعتRــ�8عملــة�النو بالريــال�الســعودي�القــوائم�ا�اليــة�عــرض�هــذه�ت�

  .يريال�سعود

  

  السنة�االية��٣٫٤

  ديسم�8Rمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت6�OÉي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�6ي�

 

٤.  �اليةالح�اعاي[.�ع?ىجديدة�ال�تعدي�تالو �تفس[.اتالو �عاي[.ا

  :سارية�6ي�السنة�الحاليةالجديدة�التعدي�ت�التفس89ات�و العاي�89و ا���١٫٤

  فيما�ي0ي�ا�عاي�89والتفس89ات�والتعدي�ت�الجديدة�ع0ى�ا�عاي�89السارية�6ي�السنة�الحالية.

  
 اعيار� العنوان� تاريخ�السريان

م�٢٠٢٠يناير�١ تعريف�ا�همية�النسبية�بشأنعدي�ت�ت�-ا�الية��قوائمالعرض�  ��١سبةلمحالالدو�ي��ا�عيار   

م٢٠٢٠يناير��١ �٨سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار� السياسات�ا�حاسبية�والتغي89ات�6ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا�خطاء   

م٢٠٢٠يناير��١ اس�سعر�الفائدةتصحيح�قي  ا�عيار�و ،��٩رير�ا�ا�يتقلل�ر�الدو�ياا�عي 

�ا�عيار�الدو�يو ،��٣٩سبةلمحالالدو�ي�

�٧تقرير�ا�ا�يلل  

م�٢٠٢٠يونيو�١ ا�رتبط�بف89وس�اbيجار��تقييم�ما�إذا�كان�امتياز من��إعفاء��ستأجرينا�نح��–تعديل�ال 

�لعقد�اbيجار�)١٩- (كوفيد
ً

 يعد�تعدي�

�١٦ا�ا�ي�للتقرير�الدو�ي�ا�عيار  

م٢٠٢٠يناير��١  �Oفاهيم�طار�اbعدلا�الي�ا�ةللتقارير�ا  � 

  

  

  االية��القوائمعرض��– �١سبةلمحالاعيار�الدو$ي�

أو��ا�علومات،�تعتمد�ا�همية�النسبية�ع0ى�طبيعةو �،النسبية�ع0ى�الشركاتللمواد�لتسهيل�إصدار�ا�حكام��ا�همية�النسبية�تعدي�ت�ع0ى�تعريف

  ككل.ا�الية��قوائمها6ي�سياق��،جوهرية�با�ق�8ان�بمعلومات�أخرى أو��ةفردي،�سواء�ما�إذا�كانت�ا�علوماتم�ا�نشأة�وتقيأو�كل�_ما.�ها،�حجم

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١١ 
 

  

  السياسات�احاسبية�والتغ[.ات�(ي�التقديرات�احاسبية�وا!خطاء�– ٨احاس��Pالدو$ي��اعيار 

�8الدولية�للتقرير�ا�ا�ي.�باbضافة�إ�ى�¹_دف�التعدي�ت�إ�ى�تسهيل�فهم�تعريف�الجوهري�و��¹_دف�إ�ى�تغي�89ا�فهوم�ا�سا�O³ÌلËهمية�النسبية�6ي�ا�عاي9

�إرشادات�حول�كيفية�إصدار�أحكام�جوهرية�عند�إعداد�القوائم�ا�الية�لËغراض�العامة�وف
ً
�ذلك،�أصدر�مجلس�معاي�89ا�حاسبة�الدولية�أيضا

ً
قا

  للمعاي�89الدولية�للتقرير�ا�ا�ي.

  

  ��تصحيح�قياس�سعر�الفائدة�-�٣٩الدو$ي�للمحاسبة�،�واعيار ٩،�واعيار�الدو$ي�للتقرير�اا$ي٧لتقرير�اا$ياعيار�الدو$ي�ل�تعدي�ت�ع?ى

�من�اbعفاءات،�وال�OPتنطبق�ع0ى��ثباتاbا�دوات�ا�الية:��٣٩وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة��٩التعدي�ت�ع0ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�توفر�
ً
والقياس�عددا

الفائدة.�وتتأثر�ع�قة�التحوط�إذا�أدى�اbص�ح�إ�ى�حالة�من�عدم�التأكد�بشأن�جميع�ع�قات�التحوط�ال�OPتتأثر�بشكل�مباشر�بتصحيح�قياس�سعر�

  توقيت�و�/�أو�مبلغ�التدفقات�النقدية�ع0ى�أساس�ا�عيار�للبند�ا�غطى�أو�أداة�التحوط.

  

  �)١٩- بف[.وس�(كوفيد�ةتحفظات�ا!جرة�اتعلق��-��١٦ع?ى�اعيار�الدو$ي�للتقرير�اا$ي��تعدي�ت

�تعديل�ع0ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�-)�١٩-بـف89وس�(كوفيد�تحفظات�ا�جرة�ا�تعلقةم،�أصدر�مجلس�ا�عاي�89الدولية�للمحاسبة�٢٠٢٠مايو��6٢٨ي�

بشأن�محاسبة�تعديل�عقد�اbيجار��١٦"عقود�اbيجار".�توفر�التعدي�ت�إعفاًء�للمستأجرين�من�تطبيق�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم��١٦رقم�

�ةا�رتبط�لتحفظات�ا�جرةن�)�كوسيلة�عملية،�قد���يختار�ا�ستأجر�تقييم�ما�إذا�كا١٩-الناشئة�كنتيجة�مباشرة�لف89وس�(كوفيد��لتحفظات�ا�جرة

�لعقد�اbيجار.�ويحسب�ا�ستأجر�الذي�يقوم� _ذا�ا�ختيار�بالحسابات��ي�تغي6�89ي�مدفوعات�اbيجار�ناتج�١٩-بـف89وس�(كوفيد
ً
)�من�ا�ؤجر�يعد�تعدي�

،�إذا�لم�يكن�التغي�8١٦�89بموجب�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�رقم�)�بنفس�الطريقة�ال�OPيفسر� _ا�التغي١٩9-عن�امتياز�اbيجار�ا�رتبط�بـف89وس�(كوفيد

�لعقد�اbيجار.�ينطبق�التعديل�ع0ى�ف�8ات�التقارير�السنوية�ال�OPتبدأ�6ي�
ً
  م�أو�بعده.�وُيسمح�بالتطبيق�ا�بكر.٢٠٢٠يونيو��١تعدي�

  

̀طار�افاهيمي�للتقارير�االية�الصادر�(ي�   م٢٠١٨مارس��٢٩ا

،�و��تتجاوز�أي�من�ا�فاهيم�الواردة�فيه�ا�فاهيم�أو�ا�تطلبات�6ي�أي�معيار.�اbطار�ا�
ً
الغرض�من�اbطار�ا�فاهيم�Oهو�مساعدة�و فاهيم�Oليس�معيارا

بيق،�سياسات�محاسبية�متسقة�6ي�حالة�عدم�وجود�معيار�قابل�للتط�وضعا�عاي89،�ومساعدة�ا�عدين�ع0ى��وضعمحاسبة�6ي�للعاي�89الدولية�ا�مجلس�

  ومساعدة�جميع�ا�طراف�ع0ى�فهم�ا�عاي�89وتفس89ها.

�،يتضمن�اbطار�ا�فاهيم�Oا�عدل�بعض�ا�فاهيم�الجديدةو سيؤثر�ذلك�ع0ى�ا�نشآت�ال�OPطورت�سياسا¹_ا�ا�حاسبية�بناًء�ع0ى�اbطار�ا�فاهيمO.�و 

 .ا�همة�فاهيم�ويوضح�بعض�ا�،ا�طلوباتو ومعاي�89ا�ع�8اف�با�وجودات��،والتعاريف�ا�حدثة

  ليس�للصندوق�تأث�89جوهري�ع0ى�قوائمه�ا�الية�مما�ورد�أع�ه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

٢٫٤�  :اyن�ح�Qسارية�ال�غ[.جديدة�التعدي�ت�التفس[.ات�و العاي[.�و ا



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٢ 
 

دي�ت�ع0ى�ا�عاي�89والتفس89ات�ال�OPأصدرها�مجلس�ا�عاي�89الدولية�للمحاسبة�وال�OPتعت�8Rسارية�ا�فعول�6ي�هناك�عدد�من�ا�عاي89،�والتفس89ات،�والتع

  الف�8ات�ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ال�OPقرر�الصندوق�عدم�اعتمادها�6ي�وقت�مبكر.�وأهمها�كما�ي0ي:

 

 اعيار� العنوان� تاريخ�السريان

ا�عيار�و ،��٩لتقرير�ا�ا�يلر�الدو�ي�اا�عي ا�رحلة�الثانية��–�الفائدة�تصحيح�قياس�سعر  م٢٠٢١يناير��١

ر�الدو�ي�ا،�وا�عي�٣٩سبةلمحالالدو�ي�

 ��٧،٤،١٦للتقرير�ا�ا�ي

 �٣للتقرير�ا�ا�ي�الدو�ي�ا�عيار طار�ا�فاهيمOاb �إ�ىرجع�ا�تعدي�ت�تحديث��- ا�عمال�تجميع م٢٠٢٢يناير��١

التعدي�ت�ا�تعلقة�بالتكاليف��- �لةا�حتموا�وجودات��ا�حتملةا�خصصات�وا�ل�¢امات� م٢٠٢٢يناير��١

 ��عند�تقييم�ما�إذا�كان�العقد�ملزم�ا�تضمنة

 �٣٧سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�

من�تكلفة��مبالغ�تعدي�ت�تمنع�الشركة�من�خصم�-ا�متلكات�وا]�ت�وا�عدات� م٢٠٢٢يناير��١

�صل�اإعداد�الشركة��أثناءا�نتجة��ا�وادا�متلكات�وا]�ت�وا�عدات�ا�ستلمة�من�بيع�

  ل�ستخدام�ا�قصود�منه

  �١٦سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�

 ��١للتقرير�ا�ا�يالدو�ي��ا�عيار � م٢٠٢٠-م٢٠١٨التحسينات�السنوية�ع0ى�ا�عاي�89الدولية�للتقرير�ا�ا�ي� م٢٠٢٢يناير��١

  �٤للتقرير�ا�ا�يالدو�ي��ا�عيار �  .التعديل�ان`_اء�تاريخ�تأجيلشأن�ب�التعدي�ت�–التأم9ن��عقود  م٢٠٢٣يناير��١

  ��١سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�  تصنيف�ا�طلوبات.شأن�بالتعدي�ت��-ا�الية��القوائمعرض�  م٢٠٢٣يناير��١

�ريروا�عيار�الدو�ي�للتق��٤ا�ا�ي�ريرب9ن�ا�عيار�الدو�ي�للتق�بشأن�التداخل�التعدي�ت  م٢٠٢٣يناير��١

  ٩ا�ا�ي

  �٩للتقرير�ا�ا�يالدو�ي��ا�عيار �

تعدي�ت��عالجة�ا�خاوف�والتحديات�ا�تعلقة�بالتنفيذ�ا�حددة�بعد��-عقود�التأم9ن�  م٢٠٢٣يناير��١

  ١٧ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

١٧�يا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا  

  

 اهمةالسياسات�احاسبية� .٥

  :لقوائم�ا�اليةل�ا�عروضةلف�8ات�ويتم�تطبيقها�ع0ى�نحو�مستمر�6ي�جميع�االسياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه��اعتمد�الصندوق 
  

 النقد�وما�(ي�حكمه�-أ�

وغ89هــا�مــن�ا�ســتثمارات�قصــ89ة�ا�جــل�عاليــة�الســيولة�والPــ�Oتســتحق�خــ�ل��،والنقــد�لــدى�البنــوك�،النقــد�6ــي�الصــندوق يتكــون�النقــد�ومــا6ي�حكمــة�مــن�

  ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�و�ي�متوفرة�للصندوق�دون�أي�قيود.
  

  رسوم�إدارة�الصندوق�واصاريف�ا!خرى �-ب�

  خرى�و�إثبا¹_ا�كتكاليف�6ي�الف�8ة�ال�OPيتم�تكبدها�ف�_ا.�يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا� 

  � اخصصات�-ج

ومـن�ا�حتمـل�أن�تتـدفق�مـوارده�للخـارج�لتسـوية�هـذا��،يتم�إثبـات�ا�خصصـات�إذا�مـا�كـان�هنـاك�ال�ـ¢ام�حـا�ي�(قـانوني�أو�اسـتد��ي)�نتيجـة�لحـدث�سـابق

  يمكن�تقدير�قيمة�ا�ل�¢ام�بشكل�موثوق�به.�ا�ل�¢ام�و 

  

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�¢ام�ع0ى�حام0ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�_ا�6ي�هذه�القوائم�ا�الية.



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٣ 
 

  

  صا(ي�قيمة�اوجودات���-هـ

الصــندوق�ع0ـى�عــدد�الوحــدات��عــن�طريـق�قســمة�صـا6ي�موجــودات�قائمــة�ا�ركـز�ا�ــا�ييـتم�احتســاب�صـا6ي�قيمــة�ا�وجــودات�للوحـدة�واbفصــاح�ع�_ـا�6ــي�

  ا�صدرة�6ي�¬_اية�الف�8ة.

  

  ا!دوات�االية�-و

�6ـــي�ا�حكـــام�التعاقديـــة�لـــËداة.�ا�داة�ا�اليـــة��ـــي�أي�عقـــد�ينـــتج�عنـــه�زيـــادة�أصـــل�مـــ
ً
ا�ي��نشـــأة�يـــتم�إثبـــات�ا�دوات�ا�اليـــة�عنـــدما�يصـــبح�الصـــندوق�طرفـــا

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

  اوجودات�االية�-١

موجوداته�ا�الية�عند�ا�ع�8اف� _ـا.��ويعتمـد�التصـنيف�ع0ـى�نمـوذج�أعمـال�الصـندوق�bدارة�ا�وجـودات�ا�اليـة�والشـروط�التعاقديـة�الصندوق��يصنف

  للتدفقات�النقدية.

  � )�التصنيف�١٫١

  ت�ا�الية�6ي�فئات�القياس�التالية:يتم�تصنيف�ا�وجودا

  بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا]خر،�أو�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة)،�و��ا�قاسة�ا�وجودات�ا�الية�–أ�

 بالتكلفة�ا�طفأة.��ا�قاسة�ا�وجودات�ا�الية�–ب�

.�وبالنسـبة�ا]خـر�الـدخل�الشـاملالـربح�أو�الخسـارة�و ياسـها�بالقيمـة�العادلـة،�يـتم�تسـجيل�ا�كاسـب�والخسـائر�6ـي�قائمـة�بالنسبة�للموجـودات�الPـ�Oيـتم�ق

6ــــي�وقــــت�ا�ع�ــــ8اف�ا�بــــدئي��ل�ســــ�8داداختيــــار�غ9ــــ�8قابــــل��ى الصــــندوق�قــــد�أجــــر ل�ســـتثمارات�6ــــي�أدوات�حقــــوق�ا�لكيــــة،�ســــيعتمد�ذلــــك�ع0ــــى�مــــا�إذا�كــــان�

  أدوات�حقوق�ا�لكية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا]خر.�بالحساب�عن
 

  )�القياس١٬٢

ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا�صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�6ـي�حـال�أن�ا�صـل�ا�ـا�ي�غ9ـ�8مـدرج�بالقيمـة�العادلـة�يـتم�قياسـه�مـن�خـ�ل�الـربح��ا�ع�8افعند�

ا�باشـرة�ا�تصـلة�باقتنـاء�ا�صـل�ا�ـا�ي.�ويـتم�إدراج�تكـاليف�ا�عـام�ت�ا�تصـلة�بـا�وجودات�ا�اليـة�ا�درجـة�بالقيمـة�أو�الخسـارة،�باbضـافة�إ�ـى�التكـاليف�

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

 

  أدوات�الدين��

ق�bدارة�ا�وجــــودات�وخصــــائص�التــــدفقات�النقديــــة�لËصــــل.�يصــــنف�يعتمــــد�القيــــاس�ال�حــــق��دوات�الــــدين�ع0ــــى�نمــــوذج�ا�عمــــال�الخــــاص�بالصــــندو 

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع0ى�ما�ي0ي:

 ا�وجودات�ا�حتفظ� _ا�ضمن�نموذج�أعمال�الصندوق� _دف�الحصول�ع0ى�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و�-أ�

  .ل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا�O³Ìوالعمولة�ع0ى�ا�بلغ�ا�ساO³Ìالشروط�التعاقدية�ال�OPتؤدي�6ي�تواريخ�محددة�بشك�-ب�

ن�يــتم�احتســاب�التكلفــة�ا�طفــأة�مــن�خــ�ل�ا�خــذ�6ــي�ا�عتبــار�أي�خصــم�أو�قســط�عنــد�ا�ســتحواذ�والرســوم�أو�التكــاليف�الPــ�Oتشــكل�جــزء���يتجــزأ�مــ

  معدل�الفائدة�الفعلية.�

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٤ 
 

  (تتمة)�اهمةالسياسات�احاسبية�

  أدوات�حقوق�الكية

عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة��ستثمارات�ا�سهم�6ي�الدخل�الشامل�ا]خر،�ف��يمكن�إعادة�تصنيفها��حقا��رباح�وخسائر�الصندوق��ختاراإذا�

6ــي�تلقــي��القيمــة�العادلــة.��يــتم�تســجيل�أربــاح�توزيعــات�ا�ســهم�6ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل�ا�خــر�كــإيرادات�أخــرى�عنــدما�يــتم�تحديــد�أحقيــة�الصــندوق 

�توجد�متطلبات�هبوط��ستثمارات�حقوق�ا�لكية�ال�OPيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�يجب�إثبـات�التغ9ـ8ات�6ـي�ا�دفوعات.�

نطبـق�القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخـرى�6ـي�قائمـة�الـدخل�الشـامل�عنـدما�ي

  ك.�ذل

 

 اوجودات�االية��إثباتلغاء�إ)�١٬٣

عند�انقضاء�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�هذه�ا�وجودات،�أو�عند�تحويل�ا�وجودات�ا�اليـة�وكافـة�ا�وجودات�ا�الية�الصندوق��يستبعد

واســتمر�6ــي�الســيطرة�ع0ــى�� _ـا،�أو�ا�حتفــاظكافــة�مخــاطر�ومزايـا�ا�لكيــة�الجوهريــة�ويــل�مخـاطر�ومزايــا�ملكي`_ــا�إ�ــى�طـرف�آخــر.�إذا�لــم�يقــم�الصـندوق�بتح

ذات�الصــــلة�عــــن�ا�بــــالغ�الPــــ�Oيجــــب�عليــــه�دفعهــــا.�إذا�احــــتفظ��وا�طلوبــــاتا�وجــــودات�ا�حولــــة،�يع�ــــ8ف�بحصــــته�ا�حــــتفظ� _ــــا�6ــــي�ا�وجــــودات�ا�اليــــة�

ملكيــة�ا�وجــودات�الجوهريــة�ا�حولــة،�يســتمر�6ــي�ا�ع�ــ8اف�بــا�وجودت�ا�اليــة�كمــا�يع�ــ8ف�بالتمويــل�ا�رهــون�للعائــدات�الصــندوق�بكافــة�مخــاطر�ومزايــا�

  .ا�ستلمة
  

  قيمة�اوجودات�االية�(ي�هبوطال)�١٬٤

ا�وجـــودات�ا�اليـــة�والتعـــرض��خـــاطر�ا�ئتمـــان�الPـــ�OتعتRـــ�8قيمـــة�6ـــي�هبـــوط�الخســـارة��ثبـــاتخســـارة�ا�ئتمـــان�ا�توقـــع�للقيـــاس�وايطبـــق�الصـــندوق�نمـــوذج�

الخســائر�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــة��ــي�.�القــروض،�الودائــع،�الــذمم�ا�دينــة�التجاريــة�والــذمم�ا�دينــة�:أدوات�ديــن�وتقــاس�بالتكلفــة�ا�طفــأة،�ع0ــى�ســبيل�ا�ثــال

ا�ئتمانيـــة�(القيمــة�الحاليـــة�لجميـــع�أوجـــه�العجــز�النقـــدي)�ع0ـــى�العمـــر�ا�توقــع�لËصـــل�ا�ـــا�ي.�والعجـــز�النقــدي�هـــو�الفـــرق�بـــ9ن��ا�حتمــال�ا�ـــرجح�للخســـائر 

�للعقـــــد�والتـــــدفقات�النقديـــــة�الPـــــ�Oيتوقــــع�الصـــــندوق�تلق�_ـــــا.�تتنـــــاول�الخســـــائر�ا�ئتمانيـــــة�ا�توقعـــــة�مبلـــــغ�وت
ً
وقيـــــت�التــــدفقات�النقديـــــة�ا�ســـــتحقة�وفقـــــا

�عنـد�موعـد�اسـتحقاقها.الدفعات،�وبالت
ً
وتتطلـب�طريقـة�خسـارة� ا�ي�تنشأ�خسارة�ا�ئتمان�حP§�إذا�كان�الصندوق�يتوقع�است�م�الدفعـة�بالكامـل��حقـا

ئتمــــان�خســــائر�ا� لببــــدل��ثبــــات.�ويتطلــــب�ا�و�ــــيا� �ثبــــاتوتوقيــــت�التحصــــيل�منــــذ�ا��،عــــن�الســــداد�والتعÓــــ8 �،ا�ئتمــــان�ا�توقعــــة�تقيــــيم�مخــــاطر�ا�ئتمــــان

  الربح�أو�الخسارة�حP§�بالنسبة�للمستحقات�ال�OPنشأت�أو�اكتسبت�حديثا.�قائمة�ا�توقعة�6ي

  

شــهر�أو�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة�لËبــد،�بنــاًء�ع0ــى�مــا�إذا�كــان��١٢قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليــة�إمــا�كخســائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ــدة�6ــي�هبــوط�اليــتم�قيــاس��

خسـائر�ا�ئتمـان�الناتجـة�عـن�ا�حـداث��تمثـل شهر"�١٢"خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�خ�ل��.و�يا� �ثباتطر�ا�ئتمان�بعد�اbهناك�زيادة�ذات�أهمية�6ي�مخا

شـــهر�مـــن�تـــاريخ�اbبـــ�غ.�"خســـائر�ا�ئتمـــان�ا�توقعـــة�ع0ـــى�مـــدى�العمـــر"�تلـــك�الخســـائر�الناتجـــة�عـــن�جميـــع��١٢ا�ف�8اضـــية�الPـــ�Oتكـــون�ممكنـــة�6ـــي�غضـــون�

  ا�ف�8اضية�ا�حتملة�ع0ى�مدى�العمر�ا�ف�8ا�O³ÔلËصل�ا�ا�ي.�ا�حداث

  

لقيــاس�خســارة�ا�ئتمــان�ا�توقعــة�للمــدين9ن�وذلــك�باســتخدام�مصــفوفة��٩رقــم��للتقريــر�ا�ــا�ي�الــدو�ييســتخدم�الصــندوق�الطريقــة�العمليــة�6ــي�ا�عيــار��

نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع0ــى�نســبة�الخســارة�الفعليــة�للســنة�الســابقة،�يــتم��لــيعكس�،يســتخدم�الصــندوق�خ8Rتــه�الســابقة�و تقــدير�أعمــار�ا�ــدين9ن،

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

  

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٥ 
 

  (تتمة)�اهمةالسياسات�احاسبية�

  

  االية�اطلوبات�-٢

  .يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�اليه�،اbثبات�ا�و�يعند�

  )�التصنيف٢٬١

 bالية��طلوبات�ا�التصنيفات�التالية:�ىحديتم�تصنيف�ا  

  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة،�و��تقاسال�OPا�طلوبات�ا�الية��-أ�

 ال�OPتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.�ات�ا�الية�ا�طلوب�-ب�
  

  )�القياس٢٬٢

�بالقيمة��العادلة.�يتم�حساب�ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفـة�ا�طفـأة�مثـل�القـروضكافة�ا�طلوبات�ا�الية�ا�ع�8اف�بيتم�
ً
ورسـوم�التمويـل�بالقيمـة��،مبدئيا

  لفائدة�الفع0ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.العادلة�ال�OPيتم�تحديدها�ع0ى�أساس�طريقة�معدل�ا

تحميـــل�تكـــاليف�العمولـــة�ع0ـــى�مـــدى�ف�ـــ8ة�معـــدل�الفائـــدة�الفعليـــة.�معـــدل�تقـــوم�طريقـــة�معـــدل�الفائـــدة�الفع0ـــي�بحســـاب�التكلفـــة�ا�طفـــأة��داة�الـــدين�و 

بما�6ي�ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�ا�دفوعة�وا�سـتلمة�والPـ��Oالفائدة�الفع0ي�هو�ا�عدل�الذي�يقوم�بتخفيض�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�قدرة�(

وا�قسـاط�ا�خـرى�أو�الخصــومات)�خـ�ل�العمـر�ا�توقــع��داة�الـدين�أو�ف�ـ8ة�أقــل،��،وتكـاليف�ا�عاملــة�،��يتجــزأ�مـن�معـدل�الفائــدة�الفع0ـي�اتشـكل�جـزءً 

 عندما�يكون�
ً
  وغ89ها.�ةالتجاري�والذمم�الدائنة�التمويلتنطبق�هذه�الطريقة�بشكل�عام�ع0ى�و ا�بدئي.��ا�ع�8اف،�إ�ى�صا6ي�القيمة�الدف�8ية�عند�م�ئما

يصنف�الصندوق�كافة�ا�طلوبات�وبالتا�ي،��والتمويل.�،والقروض�،ا�خرى �والذمم�الدائنة�،ةالتجاري�الذمم�الدائنةتشمل�ا�طلوبات�ا�الية�للصندوق��

�OPالية�ال�طفأة� تقاسا�بالتكلفة�ا�
ً
  باستثناء�ا�طلوبات�ا�الية�ال�OPتقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.��حقا

  (تتمة)�اهمةاحاسبية�السياسات�

 االية��اtثبات�للمطلوباتإلغاء�)�٢٬٣

آخر�مـن�نفـس�ا�قـرض�بـ�حـا�ياسـتبدال�ال�ـ¢ام�مـا�ي��عنـد�ا�حـدد�6ـي�العقـد�أو�انقضـاء�أجلـه.��ا�ل�¢امالوفـاء�بـ�عنـدا�طلوبـات�ا�اليـة�ب�إلغاء�ا�ع�8افيتم�

�ل�¢ام�ا�صــ0ي�بــا�إلغــاء�ا�ع�ــ8افهــذا�التبــادل�أو�التعــديل�ع0ــى�أنــه��مثــل�يعامــلتعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــوهري،�بشــروط�مختلفــة،�أو�

  .قائمة�الدخل�الشامل�ا�خر�ع�8ف�به�6يم�_ا�م�وا�خت�ف�6ي�القيمة�الدف�8ية�لكلالجديد،��با�ل�¢امويتم�ا�ع�8اف�

  

  مقاصة�ا!دوات�االية���-٣

�قابلـة�ا�بـالغ�ا�ع�ـ8ف�ملـزم��قـانونيي،�عنـدما�يكـون�هنـاك�6ـي�قائمـة�ا�ركـز�ا�ـا�ا�بلـغ�الصـا6ي��يعـرضو �،ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�ا�اليـةمقاصة��تتم

�يجب�أن���يكون�اbأو�تكون�هناك�نية�للتسوية�ع0ى�أساس�صاٍف�من�أجل�بيع�ا�وجودات�وتسوية�ا�طلوبات�6ي�آن�واحد.��. _ا
ً
لزام�القانوني�مشـروطا

عــن�الســداد�أو�اbعســار�أو�إفــ�س�الصــندوق�أو��التعÓــ8للصــندوق�و6ــي�حــال��العــادي�بأحــداث�مســتقبلية�ويجــب�أن�يكــون�قابــل�للتنفيــذ�6ــي�ســياق�العمــل

  �.الطرف�ا�قابل

  

̀يراد�إثبات�-ز�   ا

امل.�ويــتم�ويــتم�ا�ع�ــ8اف�بــه�6ــي�قائمــة�الــدخل�الشــ�،الفع0ــي�العمولــة�معــدل�طريقــةباســتخدام��فــأةا�ط�بالتكلفــة�ا�اليــة�ا�وجــودات�دخــل�احتســاب�يــتم

�ذو�حقـــا��تكـــون ا�وجـــودات�ا�اليـــة�الPـــ��Oباســـتثناء�ا�اليـــة،�للموجـــودات�الدف�8يـــة�القيمـــة�إجمـــا�ي�إ�ـــى�الفع0ـــي�العمولـــة�معـــدل�بتطبيـــق�الـــدخل�احتســـاب

ا�الية،�أي�بعد��اتا�وجد،�يطبق�سعر�الفائدة�الفع0ي�ع0ى�صا6ي�قيمة�هابطائتماني��مستوى �يذا�الية��للموجوداتوبالنسبة��.هابط�ائتماني�مستوى 

  خصم�بدل�الخسارة.



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٦ 
 

  

  اهمةا!حكام�والتقديرات�احاسبية��–ح
تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�ومبالغ��اضات�ال�OPقد�تؤثر�ع0ىف�8 وا� �،التقديراتو �ا�حكام،�ستخداممن�اbدارة�االقوائم�ا�الية��يتطلب�إعداد

  .التقديرات�هذه�عن�الفعلية�النتائج�تختلف�وقد.�وا�صروفات�واbيرادات،�وا�طلوبات،�ت،ا�وجودا
،تتم�مراجعة�هذه�التقديرات�وا� 

ً
إن�التقديرات�وا�حكام�.�لالتعديويتم�ا�ع�8اف�با�ف�8اضات�ا�حاسبية�6ي�الف�8ة�ال�OPحدث�ف�_ا��ف�8اضات�دوريا

  سياسة�ذات�الصلة�لËدوات�ا�الية.قيمة�ا�وجودات�ا�الية�موضحة�6ي�ال�6ي�بوطهالا�ستخدمة�6ي��ا�همة

  

٦.  ̀   ا!خرى صروفات�ادارة�و أتعاب�ا

�§³Ôتعاب�التا�مدير�الصندوق�ايتقا�
ً
  :هأحكامو �شروط�الصندوق للية�وفقا

  اشL.اك�أتعاب

  .ا�ش�8اكمن�مبلغ��%١٫٢٥بنسبة��من�كل�مستثمر �اش�8اكأتعاب��بتحصيل�يقوم�مدير�الصندوق 

 ̀   دارةأتعاب�ا

���٢:م�٢٠١٩ديســــم٣١�8R%�(�٢بنســــبة��إدارة�أتعــــابتحصــــيل�يقــــوم�مــــدير�الصــــندوق�ب
ً
مــــن�صــــا6ي�قيمــــة�موجــــودات��ربــــع�ســــنوي �بشــــكل�تــــدفع%)�ســــنويا

  �م.�٢٠٢٠م�و٢٠١٩وقد�تنازل�مدير�الصندوق�عن�أتعاب�اbدارة�لعام��كل�يوم�تقييم.�عن�الصندوق 

 ى أخر �مصروفات

�للشروط�ا�حددة��بدةا�تك�بعض�ا�صروفات�باحتسابكما�يقوم�مدير�الصندوق�
ً
 .هحكاموأشروط�الصندوق�6ي�نيابة�عن�الصندوق�وفقا

 

  

 �ةنة�من�هيئة�حكوميمدي�ذمم .٧

 

�هو� ��مب9نكما �إيضاح ��6٨ي �عام �حيثم6٢٠١٨ي �التاريخية �الدرعية �مدينة �6ي �مشروًعا �السعودية �العربية �ا�ملكة �حكومة �أطلقت �العقار�ما، �يقع

  من�قبل�هيئة�حكومية��(بوابة�الدرعية).�ع0ى�العقار�ا�ذكور �ا�ستحواذتم�م�6٢٠١٩ي�عام��،جلا�ؤ �البيع�اتفاقية�بموجب

��وبناءً  �عام �خ�ل �الصندوق �قام �بمبلغ�٢٠١٩عليه، �ذو�ع�قة، �طرف �و�ي �البل�_د، �محمد �عبدهللا �أبناء �شركة �من �ا�دينة �الذمم �باستبعاد م

  ).�٨رقم�إيضاح(ذمم�مدينة�من�هيئة�حكومية�بنفس�القيمة��وإثباتريال�سعودي.��٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠

�ا�ستحواذ�تم�ال�OPبا�رض�يتعلق�فيما�تحصيلها�سيتم�ال�OPالعائدات�يحدد�الحكومية�الهيئة�من�نتثم�9خطاب�الصندوق �استلم�السنة،�خ�لو 

ريال��٢١٬٦٠٥٬٥٠٩بمبلغ��العقاري ثم9ن�الت�ع0ى�بناءَ �الصدد�هذا�6ي�ا�ستحق�ا�بلغ�زيادة�تم��عليه�وبناء�،ريال�سعودي�١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩بمبلغ��عل�_ا

    .�وتسجيل�دخل�بنفس�ا�بلغ�سعودي

  .١٥كما�تم�ا�فصاح�عنه�6ي�إيضاح��الحكومية�الهيئة�من�بالكامل�ا�بلغ�است�م�تمم�6٢٠٢١ي�يناير�م،��٢٠٢٠عاموبعد�
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١٧ 
 

 ع�قة��مع�ا!طراف�ذات�وا!رصدة�اعام�ت .٨

  

 والجهــــات�التابعــــة�،ومــــدير�الصـــندوق �،الوحــــدات�حــــام0يتشـــمل�ا�طــــراف�ذات�الع�قــــة�6ــــي�الصـــندوق�
ً
�.�تــــتم�ا�عـــام�ت�مــــع�ا�طــــراف�ذات�الع�قــــة�وفقــــا

.�يــتم�تنفيــذ�جميــع�ا�عــام�ت�مــع�ا�طــراف�ذات�الع�قــة�ع0ــى�أســاس�الشــروط�ا�تفــق�عل�_ــا�بشــكل�متبــادل�بموجــب�اتفــاق�هوأحكامــ�الصــندوق لشــروط�

�.Oرسم  

  

  ان+*يه�(ي��للسنه�     

 �م٢٠١٩ديسم/.٣١  م٢٠٢٠ديسم/.٣١    طبيعة�اعاملة    طراف�ذات�الع�قةا! 

امل�حالقابضة�(�عبدهللا�البل�_د��ءأبناشركة�

  )الوحدات

  

  مستحقة�ودائع

  

-   ٦٠٩٬٩٠١ 

 )٦٠٬٠٠٠(   )٣٠٬٠٠٠(    اbدارة�مجلس�أتعاب    مجلس�اbدارة

 )٣٥٬٠٠٠(   )٣٥٬٠٠٠(    الشرعية�يئةهلا�أتعاب  

  

  :التقريرا�طراف�ذات�الع�قة�6ي�تاريخ��عمنتج�عن�ا�عام�ت�أع�ه�ا�رصدة�التالية�

  

  م٢٠١٩ديسم/.�٣١    م٢٠٢٠ديسم/.�٣١  ا!رصدة  ا!طراف�ذات�الع�قة

حامل�بدهللا�البل�_د�القابضة�(�ع�ءأبناشركة�

  )الوحدات

 -  مستحق�يرادإ
  ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦ 

 )١٬٦١٠٬٠٠٠(   )١٬٦١٠٬٠٠٠(  توزيع�أرباح�مستحقة

 )٦٠٩٬٩٠١(   -  مستحقة�ودائع

(مدير�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ى�شركة�الشرق�ا� 

  الصندوق)

 )٣٬٩٢٦٬٩٠٦(   )٣٬٩٢٦٬٩٠٦(  مستحقة�تعاب�إدارةأ

 )٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  تمويل�مستحق

 )٢٣٢,٥٠٠(   )٢٦٢٬٥٠٠(  اbدارة�مستحق�مجلس�تعابأ  مجلس�اbدارة

  )٧٠٬٠٠٠(   )١٠٥٬٠٠٠(  مستحق�الشرعية�لهيئةا�أتعاب  

  

  اتفاقية�بيع�مؤجلة�بموجبمن�الهيئة�الحكومية��استحقات

لمجمـــع�الســـك¼6�Oـــي�الريـــاض�)�ل�ا�الـــكأبـــرم�الصـــندوق�ا�تفاقيـــات�الـــث�ث�التاليـــة�مـــع�شـــركة�أبنـــاء�عبـــدهللا�البلهيـــد�القابضـــة�(��،م٢٠١٢مـــارس��6١٨ـــي�

  ("ا�جمع"):

� J� J� J� J اتفاقية�� �بمبلغ �ا�جمع ��٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠شراء �سعودي. �ريال �ع0ى �الصندوق �العضو�ا�نتدب�سما� حصل �باسم �مبدئيا �للمجمع �دير��القانوني

�و  �("أم9الصندوق �جسر�للتطوير�العقاري �شركة �إ�ى �تحويلة �تم �عن�الذي �نيابة �حفظ �أم9ن �بوظيفة ��دير�الصندوق، �تابعة �شركة �الحفظ")، ن

 قام�مدير�الحفظ�بموجب�خطاب�ا�سم�القانوني��دير�الصندوق.الصندوق.�

� J� J� J� J جمع�مرة��اتفاقية�ريال�سعودي�٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠سنوات�بمبلغ��٥كمال�إ)�بعد�حامل�الوحداتالقابضة��(هد�عبدهللا�البل�أبناء�خرى�لشركةأبيع�ا.�

 �م�ا�ى�سنت9ن�إضافية.٢٠١٦تم�تمديد�ا�تفاقية�6ي�

� J� J� J� J جمع�اتفاقية��ريال�سعودي�٩٫٥٠٠٫٠٠٠بمبلغ� للمالك�بإيجار�سنوي�(�سنة�هجرية)تآج�89ا. 

  

�ل�تفاقيــات
ً
�ــى�إا�ركــز�ا�ــا�ي،�وبــالنظر��6ــيمحــدد���يع�ــ8ف� _ــا��يســتقب0مbعــادة�بيعهــا�6ــي�تــاريخ��يــةاتفاق6ــي�إطــار��ةا�شــ�8ا�ا�صــول أعــ�ه،�ارده�الــو �اســتنادا

�يــــتم�تصــــنيفه�كعقــــد�إيجــــار�تمــــوي0ي�أو�عقــــد�إيجــــار�تشــــغي0ي�ا�لكيــــة،�وبالتــــا�ي�فهــــذا�ال�8تيـــب��امتيــــازاتو جـــوهر�ا�عاملــــة�فالصــــندوق���يتعــــرض��خــــاطر�

  للممتلكات�ويصنف�ع0ى�أنه�ترتيب�تموي0ي�بتاريخ�تسوية�مؤجل�للمبلغ�ا�ص0ى.
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 (بالريال�السعودي)

١٨ 
 

  

  

 ،�أطلقـــت�حكومـــة�ا�ملكـــة�العربيــة�الســـعودية�مشـــروعم٢٠١٨ي�عـــام�6ــ
ً
،�تـــم�بعـــد�ذلـــكو 6ـــي�مدينـــة�الدرعيــة�التاريخيـــة�حيـــث�يقـــع�العقـــار�ا�ــذكور�أعـــ�ه.��ا

  ).بوابة�الدرعية(�حكومية�هيئةع0ى�العقار�ا�ذكور�أع�ه�من�قبل��ا�ستحواذ

،�بمبلـــغ�ع�قـــة�وذطـــرف�و�ـــي�،�د_ـــعبـــد�هللا�محمـــد�البل��أبنـــاء�شـــركة�مـــنالـــذمم�ا�دينـــة��باســـتبعادم�٢٠١٩عـــام�خـــ�ل�قـــام�الصـــندوق�،�بنـــاًء�ع0ـــى�ذلـــك

  سمية.�� ا�القيمة�بنفس�حكومية�هيئة�من�مدينة�ذمم�وإثبات�.ريال�سعودي�٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

  

الذمم�ا�دينة�ن�مريال�سعودي���٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦القائم�البالغ�ديراا� �سدادهللا�البل�_د�(حامل�وحدات)�6ي�،�تع8Óت�شركة�أبناء�عبد6ي�السنوات�السابقة

 رادة� _ذا�ا�يعلقت�ا�التكاليف�بعض�تسويةلأقامت�الشركة�دعوى�ضد�مدير�الصندوق�م�6٢٠١٩ي�عام�،�ريال�سعودي��٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠بالغةال
ً
�.�ايضا

6ي�صدر�حكم�قضائي�وقد�.�ريال�سعودي�٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦رفع�مدير�الصندوق�دعوى�قضائية�ضد�أبناء�شركة�عبد�هللا�البل�_د�تتعلق�بتحصيل�مبلغ�

 لصام�٢٠١٩عام�
ً
�¬_ائيا

ً
ا�لÚف�س�،�قدم�الطرف�ا�قابل�طلبً العامل�خ��.تم�تقديم�الحكم�القضائي��حكمة�التنفيذ�حيث�لح�الصندوق�ويعت�8Rحكما

بمبلغ��وعكس�الودائع�مستحقة�الدفعريال�سعودي��٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦لرصيد�بشطب�كامل�اا�ستشار�القانوني��،�بعد�استشارةوقامت�إدارة�الصندوق 

  .)١٠ريال�سعودي�(إيضاح��٦٠٩٬٩٠١

  

  تمويل�ا!طراف�ذات�ع�قة

�سـتثمار�ا�ــا�يريـال)�مـن�شــركة�الشـرق�ا�وسـط�ل� �٦٫٠٠٠٫٠٠٠:�م٢٠١٩ديسـم٣١��8R(�مليـون�ريـال�ســعودي�٦بقيمـة��فوائــدقـرض�بـدون�لـدى�الصـندوق�

�بأن�هذا�التمويل�بدون�عمولة�و��يوجد�شروط�محددة�للسداد.(مدير�الصندوق)
ً
  .�علما

  

  الوحدات�ال�PQيمتلكها�أطراف�ذات�ع�قة

 وحدات�لدى�أطراف�ذات�ع�قة�ع0ى�النحو�التا�ي:�التقرير�منتاريخ�وتتضمن�الوحدات�ا�صدرة��كما�6ي�

  م٢٠١٩ديسمب[.��٣١    م٢٠٢٠ديسمب[.��٣١  ا!طراف�ذات�الع�قة

  %٣٦٫٣٤    %٣٦٫٣٤  صندوق�التعليم�العا�ي

  %٢٣٫٨٨    %٢٣٫٨٨  شركة�أبناء�عبدهللا�محمد�البل�_د

  %١٨٫٦٩    %١٨٫٦٩  ا�ديمغ�عبدالعزيز�عبدالرحمن�عبدهللا

  %٨٫٣١    %٨٫٣١  شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي.من�قبل��تدار �خاصة�محفظة

  %٧٫٢٧    %٧٫٢٧  الدوسري �فهيدفهد�ناصر�

  %٠٫٦٢    %٠٫٦٢  شركة�جسر�للتطوير�العقاري 

  %٠٫١٦    %٠٫١٦  براهيم�عبدهللا�راشد�الحديOÛإ

  

 حام0ي�الوحدات�وممتلكا¹_م�6ي�الصندوق�لم�تتغ�89خ�ل�الف�8ة�الحالية�والسابقة.�ال�OPيمتلكهاعدد�الوحدات�أ�)�

��نظمــة�صـناديق�ا�ســتثمار�العقـاري،�يــتم�التعامــل�مـع�جميــع�حـام0ي�الوحــدات�الـذين�يمتلكــون�أكÓــ�8مـن��ب�)
ً
كــأطراف��%�والشــركات�التابعـة�لهــم٥وفقـا

  ذات�ع�قة.

  

  

  

  

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٩ 
 

  

 ومستحقاتأخرى��دائنة�مصروفات� .٩

  م٢٠١٩ديسم/.��٣١    م٢٠٢٠ديسم/.��٣١  �  

  ٧٠٬٠٠٠    ١٠٥٬٠٠٠    الشرعية��الهيئة�أتعاب

  ٢٣٢٬٥٠٠    ٢٦٢٬٥٠٠    �اbدارة�مجلسأتعاب�

  -    ١٬٤٤٤٬٥٠٠    قانونية�مستحقة��أتعاب

 ٧٣٬٢٤٨   ٦٨٬١٩٧  � �أخرى 

    ٣٧٥٬٧٤٨    ١٬٨٨٠٬١٩٧  

من�رأس�مال�الصندوق�إ�ى�الخب�89ا�ستشاري�القانوني�من�أجل�الجهود�%��١٫٥البالغةقانونية�تعاب�الا�دفع�ع0ى�الصندوق�إدارة�مجلس��وافق*�

تحصيل�مبلغ�قضايا�القانونية�ذات�الصلة،�وتخليص�سند�ا�لكية�وإغ�ق�جميع�ا�عمال�القانونية�مع�الجهات�الحكومية�حP§�6ي�جميع�الا�بذولة�

  .محل�الÝ¢اع�لعقار ا

 
١٠. ��tاماتاsLحتملة�ل ا

د�برفــع�دعــوى�اســتئناف�أمــام�ا�حكمــة�_ــعبــد�هللا�محمــد�البل�أبنــاء�شــركة�ت�،�قامــ)�٨رقــم�إيضــاح(الســابق�حكــم�ا�حكمــة�ب�،�فيمــا�يتعلــقســنةخــ�ل�ال

،�بإعــادة�فــتح�القضــية�6ــي�ا�حكمــة�ا�بتدائيــة.�إن�إدارة�الصــندوق �ســنةبعــد�الأمــرت�ا�حكمــة�العليــا�و .�جمــعدوق�بشــأن�ملكيــة�ا�العليــا�ضــد�مــدير�الصــن

مـع��.مبـالغ�متعلقـة� _ـذه�ا�طالبـات�دوق�ولن�يضطر�الصندوق�إ�ـى�دفـع�أيأن�القرار�سيكون�لصالح�الصنع0ى�ثقة�من�القانوني��ا�ستشار بعد�استشارة�

لـــد£_ا�أي�نيـــة��يسرة�الصـــندوق�أي�مخصصـــات�ذات�صـــلة�ولـــلـــم�تســـجل�إدا�،ى�حالـــة�الـــدعوى�القضـــائية�الجاريـــةهـــذه�ا�ستشـــارة�باbضـــافة�إ�ـــ�مراعـــاة

  .حP§�تتم�تسوية�جميع�القضايا�زيع�ع0ى�مالكي�الوحداتلتصفية�الصندوق�6ي�هذه�ا�رحلة�أو�إجراء�أي�تو 

  التقرير.تاريخ��6يمحتملة�أخرى��وال�¢امات���توجد�مطلوبات

 

 توزيع�ا!رباح .١١

،�٨بنســبة��نقديـة�أربـاحوزيعـات�ا�ـى�ت£_ـدف��تـنص�ع0ـى�ان�الصــندوق��الصـندوق و�أحكـام��شـروطان�
ً
�يعــن�أعلـن�مجلـس�إدارة�الصـندوق�لـم�ي%�سـنويا

  .)O³Þء��:�م٢٠١٩(�الحالية�سنةللتوزيعات�

  

 إدارة�اخاطر�االية .١٢

ومخــاطر�الســوق�(بمــا�6ــي�ذلــك�مخــاطر��،ومخــاطر�الســيولة�،مخــاطر�ا�ئتمــان :وم�_ــاالصــندوق�إ�ــى�مجموعــة�متنوعــة�مــن�ا�خــاطر�ا�اليــة�أنشــطة�عــرض�تت

ويركز�برنامج�إدارة�ا�خاطر�الشامل�للصندوق�ع0ى�القـدرة�ع0ـى�التنبـؤ�بالسـوق�ا�اليـة�ويسـµى�إ�ـى��.مخاطر�ا�سعار)و �،ومخاطر�العم�ت�،العمولة�معدل

،�فإن�ا�خاطر�الناشئة�عن�ا�وجودات�وا�طلوبـات�وعموماوق.�إ�ى�أدنى�حد�ممكن�من�التأث�89السل�OÈا�حتمل�ع0ى�ا�داء�ا�ا�ي�للصند�تقليل�أثر�ا�خاطر 

  جوهري�النحو�ا�ب9ن�6ي�أدناه.�تأث89 دون�أي�6ي�السنوات�السابقة�للمخاطر�ا�الية�الصندوق��ةدار إ�توتعرض.�لية�للصندوق�محدودةا�ا

  

  مخاطر�اtئتمان

ـــة�إخفــاق6ــي�ئتمــان�مخــاطر�ا� �تتمثــل ـــه�ممــا�يــؤدي�إ�ــى�تكب�6ــي�أحــد�ا�طــراف�6ــي�أداة�ماليــ ـــد�طــرف�اخــر�الوفـــــاء�بال�¢امــ خســارة�ماليــة،�يتعــرض�الصــندوق�ــ

أموالــه�6ــى�يحــتفظ�الصــندوق�بو الــذمم�ا�دينــة�بموجــب�اتفاقيــة�بيــع�مؤجلــة.�و �،دخــل�العمــو�ت�ا�ســتحقةو ع0ــى�أرصــدته�لــدى�البنــوك،��ا�ئتمــان�خـاطر�

الــك�ا�جمــع�الســك¼��Oع0ــى�الصــندوق�نفســه.�دخــل�العمــو�ت�ا�ســتحقة�مضــمون�بالوحــدات�ا�خصصــة��و بنــك�مح0ــي�6ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�

ا�بلــغ�ا�ســتحق،�وبالتــا�ي�يعتقــد�مــدير�للمجمــع��العادلــة�القيمــةتتجــاوز�و لمجمــع�العقــاري،�لبيــع�ا�ؤجلــة�البموجــب�اتفاقيــة�ويــتم�ضــمان�الــذمم�ا�دينــة�

  ئتمان�جوهرية.االصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢٠ 
 

  (تتمة)ليةإدارة�اخاطر�اا

  ترك[�sمخاطر�اtئتمان

�6ـيا�رتبطـة�تجاريـا�ا�طـراف��طـرف�جـوهري�مـن�ع0ـى�قـدرة�ممـا�يـؤثر�6ـي�الصـناعة،6ـي�العوامـل�ا�قتصـادية�أو��تغ9ـ8ات�وجـود�ا�ئتمـان�عنـد�مخـاطر �ت�8كز

�8كــز�ا�خـــاطر�تن�.تعــام�ت�الصــندوق�ا�ئتمانيــةإ�ـــى�إجمــا�ي�بالنســبة��مهمــاا�ئتمــاني��تعاملهــايكــون��الPـــOا�طــراف��ذلكبــ�يقصــدالوفــاء�بال�¢اماتــه�ا�اليــة،�

  .،�مالك�ا�جمع�با�دوات�ا�الية�6ي�الغالب�ع0ى�ا�ستحقات�من�حامل�الوحدةا�ئتمانية�للصندوق�فيما�يتعلق�

  

  مخاطر�السيولة

ويقــــوم��مــــدير��.ا�تعلقــــة�با�طلوبــــات�ا�اليــــة�¢اماتــــها�مــــوال�ال�زمــــة�لســــداد�ال�واجــــه�صــــعوبة�6ــــي�تــــوف�89يمخــــاطر�الســــيولة��ــــي�مخــــاطر�أن�الصــــندوق�قــــد�

�يضــمن�توفرا�مــوال�الكافيـــة��واجهــة�أي�ال�¢امــات�عنــد�نشـــوß_اويقــوم�بـــاbجراءات�ال�زمــة�لالصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع0ـــى�أســاس�منــتظم�

 :6ي�تاريخ�التقريركما�وموعد�سدادها�فيما�ي0ي�تفصيل�ا�طلوبات�ا�الية��.الصندوق�أو�تعريضه�لخسائر�غ�89متوقعة�بدون�ا�خاطرة�بسمعة

  

  
  القيمة�الدف�8ية

��٦من�أقل�أو�الطلب�عند

 أشهر�
  سنةأك�8Óمن�  شهر��١٢–أشهر��٦من�

          ا�طفأة�بالتكلفةا�طلوبات�ا�الية�

  -  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ أطراف�ذات�ع�قة�إ�ى�مستحق�

  -  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  مستحقة�إدارة�أتعاب

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

  -  - ١٬٨٨٠٬١٩٧ ١٬٨٨٠٬١٩٧  مستحقات�وأرصدة�دائنة�أخرى 

  -  - ١٣٬٤١٧٬١٠٣ ١٣٬٤١٧٬١٠٣  م8�٢٠٢٠ديسم٣١�Rكما�6ي�

  

  
  القيمة�الدف�8ية

��٦من�أقل�أو�الطلب�تحت

 أشهر�
  سنةأك�8Óمن�  شهر��١٢–أشهر��٦من�

          ا�طفأة�بالتكلفةا�طلوبات�ا�الية�

  -  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ أطراف�ذات�ع�قة�إ�ى�مستحق�

  -  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  أتعاب�إدارة�مستحقة

  -  - ٦٠٩٬٩٠١ ٦٠٩٬٩٠١  ودائع�مستحقة

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

  -  - ٣٧٥٬٧٤٨ ٣٧٥٬٧٤٨  مستحقات�وأرصدة�دائنة�أخرى 

  -  - ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  م٢٠١٩ديسم٣١��8Rكما�6ي�

  

  مخاطر�السوق 

  لËدوات�ا�الية�بسبب�التغ89ات�6ي�أسعار�السوق.�مخاطر�السوق��ي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�للتدفقات�النقدية�6ي�ا�ستقبل

  ومخاطر�ا�سعار.�،ومخاطر�العم�ت�،العمولة�معدلتشتمل�مخاطر�السوق�ع0ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�

  

  الربح�معدلمخاطر�

أن�تؤثر�التغ89ات�6ي�أسعار�العمولة�ع0ى�القيمة�أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لËدوات�ا�الية.�مبلغ�العمولـة�من�احتمالية�الربح��معدلمخاطر�تنشأ�

��تفاقية�البيع�ا�ؤجل.��هو�مبلغع0ى�ا�وجودات�ا�الية�للصندوق�
ً
  أسعار�عمولة.�مخاطر�الصندوق��ي���يتعرض��،ذلك�وبناًء�ع0ىثابت�وفقا

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢١ 
 

  الية�(تتمة)إدارة�اخاطر�ا

 مخاطر�العملة

إن�ا�دوات�ا�اليــة�للصــندوق�مقومــة�بالعملــة��.6ــي�أســعار�صــرف�العمــ�ت�ا�جنبيــة�بســبب�التغ9ــ8اتقيمــة�ا�داة�ا�اليــة��تقلــبمخــاطر�العملــة��ــي�مخــاطر�

  الوظيفية�له،�و��يخضع�الصندوق��خاطر�العملة.

  

  مخاطر�ا!سعار

مالية�نتيجـة�للتغ9ـ8ات�6ـي�أسـعار�السـوق�(بخـ�ف�تلـك�الناشـئة��من�أداةة�ا�ستقبلية�النقدي�للتدفقاتمخاطر�ا�سعار��ي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�

تــؤثر�ع0ـى�جميــع��أي�عوامـل،�أو�مصـدرهامــن�أداة�ماليــة�فرديـة�أو�انــت�تلـك�التغ9ــ8ات�ناتجـة�عـن�عـن�مخـاطر�أســعار�الفائـدة�أو�مخــاطر�العمـ�ت)�سـواء�ك

  .ا�سعارمخاطر�و �سعار�السوق�ا�الية�للصندوق��ا�دوات���تتعرضا�دوات�ا�الية�ا�ماثلة�ا�تداولة�6ي�السوق.�

  

  ا!دوات�االية�حسب�الفئة�

  :ا�الية�باتوا�طلو �ا�وجوداتا�ا�ي�بالفئات�التالية�من��ا�ركز �قائمة�6ي�القيم�الدف�8يةتتعلق�

  م٢٠١٩ديسم/.��٣١    م٢٠٢٠ديسم/.��٣١    

  ريال�سعودي    ريال�سعودي    االية�اوجودات

          :االية�بالتكلفة�اطفأة�اوجودات

 ٦٢٢٬٧٢٦   ٥٦٦٬٧٣٧   الحساب�الجاري –البنك�لدى��النقد

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩    حكومية�هيئة�من�ا�ستحقات

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   -   ستحقم�يرادإ

 ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢   ١١٧٬١٧٢٬٢٤٦    االية�بالتكلفة�اطفأة�اوجوداتإجما$ي�

          اطلوبات�االية

  �       اطلوبات�االية�بالتكلفة�اطفأة:

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   أطراف�ذات�ع�قة�إ�ى�مستحق�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  ٣٬٩٢٦٬٩٠٦    مستحقة�ةتعاب�إدار أ

  ٦٠٩٬٩٠١  -    ودائع�مستحقة

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

 ٣٧٥٬٧٤٨  ١٬٨٨٠٬١٩٧    مستحقات�و�أرصدة�دائنة�أخرى 

 ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  ١٣٬٤١٧٬١٠٣    بالتكلفة�اطفأةاطلوبات��جما$يإ

  

 واطلوبات�للموجودات�اtستحقاق�تحليل .١٣

  جما�يb ا  شهر��١٢بعد �شهر�١٢خ�ل�  محدد��غ89   م8�٢٠٢٠ديسم6�٣١�Rي�كما

          �اوجودات

–البنك�لدى��النقد

 ٥٦٦٬٧٣٧  - ٥٦٦٬٧٣٧ - الحساب�الجاري 

�هيئة�من�ا�ستحقات

 - ١١٦٬٦٠٥٫٥٠٩  حكومية

-  

١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩ 

  ١١٧٬١٧٢٬٢٤٦  - ٥٦٦٬٧٣٧ ١١٦٬٦٠٥٫٥٠٩  ا�وجودات�اجما�ي

  

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢٢ 
 

  (�تتمة)واطلوبات�للموجودات�اtستحقاق�تحليل

  جما�يb ا  شهر��١٢بعد �شهر�١٢خ�ل�  محدد��غ89   

          �اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ - أطراف�ذات�ع�قة�إ�ى�مستحق�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ -  مستحقة�ةتعاب�إدار أ

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

 ١٬٨٨٠٬١٩٧  - ١٬٨٨٠٬١٩٧ -  مستحقات�وأرصدة�دائنة�أخرى 

 ١٣٬٤١٧٫١٠٣  - ١٣٬٤١٧٫١٠٣ -  ا�طلوبات�جما�يإ

  

  جما�يb ا  شهر��١٢بعد شهر�١٢خ�ل�  محدد��غ89   م�٢٠١٩ديسم6�٣١�8Rي�كما

          �اوجودات

 ٦٢٢٬٧٢٦  - ٦٢٢٬٧٢٦  الحساب�الجاري –البنك�لدى��النقد

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  حكومية�هيئة�من�ا�ستحقات

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  - ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  ستحقم�يرادإ

  ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  - ٢٩٬١٤٩٬٥٦٢ ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ا�وجودات�جما�يإ

          �اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ - أطراف�ذات�ع�قة�إ�ى�مستحق�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ -  مستحقة�ةتعاب�إدار أ

 ٦٠٩٬٩٠١  - ٦٠٩٬٩٠١ - مستحقة�ودائع

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

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

  ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ - ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ -  ا�طلوبات�جما�يإ

  

 القيمة�العادلة�ل�دوات�االية .١٤

يستند�قياس��س.6ي�السوق�6ي�تاريخ�القيا�ا�شارك9نب9ن�تتم��منظمةل�¢ام�6ي�معاملة�االقيمة�العادلة��ي�ا�بلغ�الذي�يتم�به�مبادلة�أصل�أو�سداد�

  :بيع�ا�صل�أو�تحويل�ا�ل�¢ام�تتم�إما�عمليةاف�8اض�أن��إ�ىالقيمة�العادلة�

  ،�أوا�ل�¢امي�السوق�الرئي�O³áلËصل�أو�6 • 

  .ا�ل�¢امل�أو�فائدة�لËصا�سواق�أك6�8Óي��،رئيO³áسوق��حالة�عدم�وجود6ي�• 

الPـــ��Oا�ف�8اضـــاتباســـتخدام��ا�ل�ـــ¢امأو��لËصـــلالقيمـــة�العادلـــة��وتقـــاس.�الرئيáـــ�O³أو�الســـوق�ا�كÓـــ�8فائـــدة�الســـوق ع0ـــى�الصـــندوق�الوصـــول�إ�ـــى�يجـــب�

  .قتصاديةا�يعملون�وفًقا��صلح`_م��ا�شارك9ن�6ي�السوق ،�باف�8اض�أن�وباتسيستخدمها�ا�شاركون�6ي�السوق�عند�تسع�89ا�وجودات�أو�ا�طل

  

ولـيس�هنـاك�نيـة�أو�حاجـة�لتقلـيص�حجـم�عملياتـه�بشـكل�جـوهري�أو��ا�سـتمرارية�أسـاسأن�الصندوق�يتبـع��اف�8اض�ع0ىتعريف�القيمة�العادلة��يقوم

  .القيام�بمعاملة�مجحفة

  

  

  

  

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  إيضاحات�حول�القوائم�االية

 م٢٠٢٠ديسم/.��٣١للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢٣ 
 

 (تتمة)العادلة�ل�دوات�االية�القيمة

  

من�تاجر�أو�سمسار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو�خدمـة�تسـع�89أو��مستمر 6ي�سوق�نشط�إذا�كانت�ا�سعار�متاحة�بسهولة�وبشكل��مدرجةتعت�8Rا�داة�ا�الية�

  وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومنتظمة�ع0ى�أساس�تجاري.

  

ا�اليــة�ضــمن�التسلســل�الهرمــي�للقيمــة��القــوائمالقيمــة�العادلــة�لهــا�أو�اbفصــاح�ع�_ــا�6ــي�ب�هاصــنيف�جميــع�ا�وجــودات�وا�طلوبــات�الPــ�Oيــتم�قياســيــتم�ت

  :النسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككلب�ةهما��تدخ� من�ا�،�بناًء�ع0ى�أدنى�مستوى�،�كما�هو�موضح�أدناهالعادلة

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

 �العادلة�مةالقي�لقياس�ا�همة�مدخ�¹_ا�تكون التقييم�ال��OPطرق �-ستوى�الثاني�ا •
ً
 .مباشرة�غ�89أو�مباشرة�بصورة�للرصد�قاب�

 ._ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ�89قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�89مباشرةمدخ��¹تكون التقييم�ال��OPطرق �-ا�ستوى�الثالث •

��،
ً
الPـ�Oتظهـر�6ـي�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�تقـارب�قيم�الدف�8ية�لكافة�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�اليـة�ا�خـرى�الد�موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة.�توج�حاليا

  قيم`_ا�العادلة.�

  والسنة�السابقة.�لم�يكن�هناك�أي�أدوات�مالية�أخرى�من�ا�ستوى�ا�ول�أو�الثاني�أو�الثالث�من�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�خ�ل�السنة�الحالية�

.�جميع�القيم�ا�
ً
  عروضة�6ي�هذه�القوائم�ا�الية�تمثل�القيمة�العادلة�لËصول�وا�طلوبات�ا�الية�بنسبة�كب89ة�جدا

  ةللقيمة�العادل�استويات�الث�ثةب[ن��عادة�التصنيفأ

،�لـم�التغي9ـ8ات.�ومـع�ذلـك�تلـك�خ�لهـا�ريـر�الPـ�Oحـدثالتق6ـي�¬_ايـة�ف�ـ8ة��ا�ـذكورة�أعـ�ه�العادلـة�ج�نتائج�إعـادة�التصـنيف�بـ9ن�مسـتويات�القيمـةيتم�إدرا

  العادلة�خ�ل�الف�8ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.�القيمة�مستوياتب9ن��إعادة�تصنيفتكن�هناك�عمليات�

 

 ال�حقة�ثحداا!  .١٥

  .حكوميةالهيئة�الريال�سعودي�بالكامل�من���١١٦٬٦٠٥٬٥٠٩ا�بلغ�ا�ستحق�،�تم�است�مم6٢٠٢١ي�يناير��تاريخ�التقرير �بعد

0ى�ا�ركز�وال�OPسيكون�لها�تأث�89جوهري�ع�م٢٠٢٠ديسم٣١��8Rباستثناء�ما�ورد�أع�ه�منذ�السنة�ا�ن`_ية�6ي��،أخرى �مهمةلم�تكن�هناك�أحداث��حقة�

  .ا�الية�القوائما�ا�ي�للصندوق�كما�هو�مب9ن�6ي�هذه�

 

 �عتماد�القوائم�االيةا .١٦

 .م�٢٠٢١ف8Rاير��٢٤ا�وافق�هـ��١٤٤٢رجب 6��١٢يا�الية�هذه�القوائم�مجلس�إدارة�الصندوق��اعتمد�


