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 2020معدالت االشغال ونسبة المؤجر وغير المؤجر  خالل عام 

     

 حالة التأجير   معدالت اإلشغال    إسم العقار   تصنيف العقار  

 عقارات استثمارية  

 من قبل مشغل   ريدا %85  مول تجاري بالرياض

 غير مؤجر  %76  درنف أجياد بمكة 

 غير مؤجر  %77  درنف كدي بمكة 

 يدار من قبل مشغل   %75  برج تجاي بجدة  

 مؤجر بالكامل لمستأجر واحد  %100   ذا باد )دبي( 

 حقوق منفعة
 يدار من قبل مشغل   %79   بالرياض 1بالزا 

 يدار من قبل مشغل   %84   ضيافة بالرياض 

     

     نسب التأجير لجميع األصول 

    %83 نسبة المؤجر  

    %17 نسبة الغير مؤجر  

 

 2019 2020 صافي قيمة أصول الصندوق / الوحدة  

   

 754,253,329 **669,689,865 صافي قيمة اصول الصندوق )لاير( 

 73,276,800 73,276,800 الوحدات المصدرة عدد 

 10.2932 9.1392 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة )لاير/وحدة(  صافي

 10.41/  10.29 9.7896 / 9.1392 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة )لاير/وحدة( 

.38180 0.9040- صافي الربح )الخسارة( للوحدة )لاير/وحدة(  توزيع الدخل  

0.626* 0.15 توزيع الدخل )التوزيع النقدي( لكل وحدة )لاير/وحدة(   

%6.26 1.5%  عائد التوزيع السنوي على السعر األولى للوحدة  * 

% 7.76 عائد التوزيع السنوي التراكمي على السعر األولي للوحدة منذ بداية الصندوق   6.26% * 
ة عن*  2019 ديسمت   31 حتر  الصندوق تشغيل منذ الفتر

 2020 ديسمبر 31 في كما  **
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  2019 2020 صافي أرباح صندوق  

  27,979,887 (66,244,264) )لاير(  2020خالل عام    )الخسار’( صافي الربح

  73,276,800 73,276,800 عدد الوحدات المصدرة )وحدة( 

  0.3818 (0.9040( لاير/سهم( وحدة )لكل  )الخسارة(  صافي الدخل 

  
  

  
  

     االداء التشغيلي والعوائد  

  
  

 2018عام   2019عام  2020عام  مقياس األداء  

    

 21,073,041 27,979,888 (66,244,264) الخسارة( )صافي الربح 

    

 6,127,328 32,112,432 (1,062,790) بعد خصم كافة الفوائد واإلهالكات )الخسارة( إجمالي الدخل التشغيلي 

 EBITDA 47,060,860 86,828,657 17,397,811صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات 

 EBIT 16,073,179 52,270,372 11,453,705صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد 

    

    

  %3.71 %9.89- صافي العائد )صافي الربح / حقوق المساهمين(

  %6.42 %4.02 / إجمالي األصول    EBITDAصافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات 

  %11.51 %7.03 /حقوق المساهمين EBITDAصافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات 

  %3.71 %8.78- العائد اإلجمالي )صافي الربح / صافي قيمة األصول بداية الفترة( 

  
  

  
  

  2019 2020 نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق  

   8,925,208 13,218,668 إجمالي مصروفات التشغيل ومصروفات ميفك ريت 

  95,753,865 65,874,499     إجمالي ايرادات التأجير لميفك ريت  

  %9 %20.07 نسبة مصروفات التشغيل ومصروفات الريت إلي اجمالي االيرادات 
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 2019 2020 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية 

  
 

 7,180,713 9,311,920 إجمالي مصاريف التشغيل للعقارات 

 %7 %14.14 إجمالي مصاريف التشغيل إلي أجمالي ايرادات تأجير الصندوق 

   

   مصاريف الصندوق  

  360,810 2,409,228 أتعاب إدارة الصندوق 

 206,192 172,088 أتعاب أمين الحفظ 

 12,767 525,063 أتعاب أخرى 

 207,150 183,845 رسوم إدارج  

 420,000 420,000 رسوم تسجيل  

 210,000 19,469 أتعاب قانونية

 230,450 81,504 أتعاب تقييم  

 13,125 25,000 أتعاب المراجعة الشرعية  

 84,000 70,550 أتعاب المحاسب القانوني 

 1,744,495 3,906,748 إجمالي مصاريف الصندوق 

 %2 %5.93 مصاريف  الصندوق إلي اجمالي ايرادات تأجير الصندوق  نسبة 

   

 17,095,974 16,426,164 إجمالي تكلفة التمويل  

 

، ولم يحصل مدير  رسوم أو تخفيضهاال يوجد أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي  

كما   الصندوق على أي عموالت خالل الفترة غير ما تم ذكره لمالكي الوحدات في الشروط واألحكام

   هو موضح أدناه: 

   

 2019 2020 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق  

 360,810 2,409,228 أتعاب ادارة صندوق  

 0 214,390 رسوم ترتيب قرض  

 0 815,156 رسوم صفقات  
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 : الجوهرية والتطورات راتيالتغي

  كورونا فيروس انتشار الحتواء السعودية العربية المملكة  حكومة لتوجيهات  إشارة التجارية ريت  ميفك صندوق مجمعات  لجميع مؤقت  إغالق •

 ( COVID-19) المستجد 

 االيجارات  بعض  فسخ أو جدولة إعادة أو تخفيض   او بتعليق  تتعلق  للصندوق التابعة العقارات  مستأجري من الطلبات  بعض   الصندوق مدير تلقي •

 (. COVID-19) المستجد  كورونا فيروس انتشار من للحد  الدولة من المتخذة االحترازية باإلجراءات  المتعلقة الحالية للظروف نظرا

 سنوات  خمس  لمدة الضيافة لمشروع االيجارية الفترة مديد ت •

  والتنفيذ  التصميم لشركة الضيافة مبنى  ايجار عقد  إنهاء خالل من ريت  ميفك لصندوق  المملوكة العقارات  لبعض  التأجيرية العمليات  هيكلة إعادة •

  مع الموقع التأجير عقد  نهاءإ وكذلك  مكة مدينة وإغالق  كورونا وباء  تفشى بعد   كدي ودرنف وفندق أجياد  درنف  تأجيرفندق عقد  إنهاء وكذلك

 تهامة  شركة

 الدائنة  األطراف إلي  2 بالزا منفعة حق تحويل  خالل من األجل قصيرة اإللتزامات  تسوية •

 كوورنا  وباء تفشى عن  الناتجة اإلغالق فترة عن  للمستأجرين خصم منح •

 جدة ومبنى  الرياض  مدينة  في الواقع التجاري شرق سوق لمجمع العقارات  الدارة  المستديمة األصول شركة مع أمالك إدارة عقد   قيعتو  •

 للصندوق  ضريبي  كمستشار والزومان  الصالح تعيين •

 مجلس االدارة: 

 ريت  ميفك لصندوق م2019/ 12/ 31 في  كما السنوية المالية القوائم على  الموافقة •

 الصندوق  لعقارات  الداخلة النقدية التدفقات  وزيادة المتعثرين العمالء لمقاضاة  محاماة مكاتب  تعيين •

  إيجار نظام إلي  الصندوق عقارات   مستأجرين جميع تحول على العمل •

 كابيتال.  ميفك من  لتهااستقا بسبب  الصندوق ادارة مجلس من الغاطي  خلود  السيدة/ استقالة  بعد   الصندوق وأحكام   شروط تحديث  على  الموافقة •

  دبي إمارة في العقارات  لتقييم ريت  ميفك لصندوق مقيما    " CITY PROPERTIES PROPERTY VALUATION LLC" تعيين على  الموافقة •

 المتحدة  العربية االمارات  –
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 شرق.  سوق عقار  إلدارة المستديمة األصول شركة تعيين على  الموافقة •

  لكل لاير 0.25 يبلغ  الموزع الربح ويكون سعودي  لاير   18,319,200  أرباح إجمالي بتوزيع ريت  ميفك صندوق توزيعات  على  الموافقة •

 م 2019/ 12/ 31  حتى م2019/ 07/ 01  من من للفترة وذلك  % 2.50  هو  للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها وحدة،

 الضيافة  ومشروع مكة لفنادق االيجار عقود   إنهاء على  الموافقة •

 يونيو.  30  حتى 2020  يناير  1 من  الفترة عن الوحدات  لحملة أرباح توزيع  عدم على  الموافقة •

   2020 عام  من األول للنصف  المالية القوائم  على المصادقة •

   ايجار عقود  لتوثيق عقاري كوسيط المستديمة األصول شركة تعيين •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020التقرير السنوي لصندوق ميفك ريت | ديسمبر   

 م2020 ديسمبر|  ريتتقرير تقييم المخاطر الخاصة بصندوق ميفك 

  املوضوعي   التقييم  على بناء العقاري  ريت   ميفك  بصندوق  تعلقةامل االساسية    املخاطر تقييم  تم  فقد املتداولة، العقارية بالصناديق يتعلق فيما يةاملال  سوق ال  هيئة تعليمات على بناء •

 اثر.  لها يكون  ان املمكن من  والتي بالصندوق  املتعلقة املخاطر   لجميع

 آلية تقويم املخاطر  ال ينطبق ينطبق وصف املخاطر  نوع املخاطر  الرقم 

1. 
مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على 

 االستثمار  

  ، لزم بفروق التوزيعات حال االنخفاض عن املستهدفاملتبرع  المدير الصندوق بفيما يتعلق بقيام  

تحقيق عوائد للمستثمرين، أو أن العوائد فإنه ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في 

ستكون مناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط  

واألحكام. ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال 

 املستثمر 

✓  

الصندوق في  أي ضمانات بنجاح    يقدم مدير الصندوق  ال  

و   الشروط  في  ذكره  ماتم  عدا  للمستثمرين,  عوائد  تحقيق 

 االحكام 

لعقارات  أداء  أفضل  لتحقيق  الصندوق  مدير  ويسعى 

 الصندوق حفاظا على حقوق املساهمين  

 مخاطر التاريخ التشغيلي املحدود  .2

خالله   من  املحتملين  للمستثمرين  يمكن   
ً
تشغيليا  

ً
تاريخا الصندوق  يمتلك  أداء ال  على  الحكم 

الصندوق ونجاحاته. وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق  

املتداولة  العقاري  إدارة صناديق االستثمار  في  الصندوق خبرة محدودة  يمتلك مدير  العقارية، 

وكذلك طبيعة   لحداثة تشريعها في اململكة. كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية في الصندوق 

املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها 

مدير الصندوق في السابق. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير 

ة على األداء املستقبلي. لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر حيث  
ّ
يصعب التنبؤ بمدى الصندوق دال

 التغيير في قيمة الوحدات أو في العائدات التي من املفترض توزيعها. 

✓  

للدخل،   مدر  عقاري  صندوق  بإدارة  الصندوق  مدير  قام 

الى  للدخل  املدر  العقاري  الصندوق  طبيعة  تقارب  وحيث 

طبيعة منتج صندوق ميفك ريت اال انه متاح للتداول،  فان  

خالل   من  وذلك  جهدة  قصارى  يبذل  الصندوق  مدير 

خبرة   وذات  مؤهلة  كوادر  على  الصندوق   إلدارةاالعتماد 

ملام التام بالعوامل املؤثرة على الصندوق  وذلك من خالل اال

 واوضاع السوق املتداول فيها.

 

 

 مخاطر عدم االمتثال لألنظمة ذات العالقة  .3

التعليمات  بموجب  متداول  عقاري  استثمار  صندوق  ليكون  مؤهل  غير  الصندوق  يصبح  قد 

على  سلبية  آثار  عليه  يترتب  الذي  األمر  وهو  املتداولة،  العقاري  االستثمار  لصناديق  املنظمة 

متطلبات   اختبار  يتم  ولم  استثمارهم.  قيمة  على   
ً
سلبا يؤثر  قد  بما  وحداتهم  تداول  سيولة 

لصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء االحتفاظ بوضع ا

متداول.   عقاري  استثمار  كصندوق  الصندوق  بوضع  االحتفاظ  متطلبات  على  الحقة  تغييرات 

اختياره  عقب  الصندوق،  بأن  ضمان  يوجد  ال  أنه  مالحظة  املحتملين  املستثمرين  على  وينبغي 

ول، سوف يظل صندوق استثمار عقاري متداول أو سوف ليكون صندوق استثمار عقاري متدا 

يستمر في االحتفاظ بهذا الوضع )سواء بسبب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه(. وفي 

 ✓  
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 آلية تقويم املخاطر  ال ينطبق ينطبق وصف املخاطر  نوع املخاطر  الرقم 

حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه، يجوز  

الوحدات   تداول  تعليق  املالية  السوق  عدم لهيئة  يؤدي  أن  ويمكن  الصندوق.  إدراج  إلغاء  أو 

إمكانية  على  نتائج سلبية  إلى  "تداول"  السعودية  املالية  السوق  في  الصندوق  إدراج  على  القدرة 

سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على  تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها مما قد يؤثر

 االستثمار. 

4. 
 في السوق  مخاطر عدم توافر سيولة

 

السعودية   املالية  السوق  في  للتداول  الوحدات  قبول  يتم  لكي  بطلب  التقدم  الصندوق  يعتزم 

سائلة  تكون هناك سوق  أنه سوف  إلى  الطلب كإشارة  قبول هذا  إلى  النظر  ينبغي  "تداول". وال 

للوحدات أو أنها سوف تتطور، أو أنها في حال تطورت سوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب 

سيولة  تتأثر  قد  عليها،  املحافظة  أو  سيولة  ذي  تداول  سوق  تطوير  عدم  حال  وفي  القبول. 

الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي. وباإلضافة إلى ذلك، في حال عدم تطوير هذه السوق، 

على  كبير  سلبي  تأثير  الوحدات  على  املقررة  التعامالت  أو   
ً
نسبيا الصغيرة  للتعامالت  يكون  قد 

السوقية للوحدات، وقد يكون من الصعب تنفيذ التعامالت الفعلية أو التعامالت املقررة القيمة  

املتعلقة بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت. وقد يشير العدد املحدود من الوحدات و/أو مالكي 

 على ما يلي: 
ً
الوحدات إلى وجود سيولة محدودة في هذه الوحدات وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

( السعر الذي من خالله 2قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو )(  1)

( السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في  3يستطيع هذا املستثمر تحقيق املردود و/أو ) 

السوق الثانوية. وباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات إلى عدد محدود 

 على تطوير سوق ذات سيولة نشطة للوحدات. من املس
ً
تثمرين، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا

وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول، قد تكون سيولة 

السوق بالنسبة لوحدات صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من سيولة سوق أسهم 

 سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على االستثمار.   . مما قد يؤثرالشركات املدرجة

✓  

توجد ناتجه    حاليا  ال  تداول ممخاطر  في   الوحدات  ن عدم 

تجدر االشارة ان هناك احتمالية وجود  و الرئيس ي،    السوق 

تم تداول  مخاطر عدم توفر سيولة في السوق وذلك في حال  

 املوازي. ندوق في السوق وحدات الص

5. 

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات و التغيرات 

 في األسعار 

 

قد تؤدي عمليات بيع عدد كبير من الوحدات من قبل مالكي الوحدات إلى انخفاض سعر تداول 

الوحدة، وقد تؤدي أي إشاعات حول أداء الصندوق إلى قيام مالكي الوحدات ببيع وحداتهم مما 

  .الوحدةسوف يؤثر على سعر  

 على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة  
ً
و هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا

السائدة   االقتصادية  والظروف  العقارية  واألسواق  والعاملية  املحلية  األسهم  أسواق  في  العامة 

االقتص  والظروف  املستثمرين  وتوجهات  التمويل  وتكاليف  الفائدة  ومعدالت  ادية  واملتوقعة 

العامة. وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات، وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير 

فقط  مالئم  الوحدات  هذه  شراء  فإن  عليه،  وبناء  للوحدات.  السوقية  القيمة  على  سلبي 

سلبا على سعر   للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات مما قد يؤثر

 الوحدة أو العائد على االستثمار. تداول 

✓   
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6. 
والظروف  الفائدة  نسب  في  التغير  مخاطر 

 االقتصادية العامة 

وظروف   التضخم،  ومعدالت  الفائدة  نسب  ذلك  في  بما  االقتصادية،  الظروف  في  التغيرات  إن 

السياسية   واألحداث  التكنولوجية،  والتطورات  واملنافسة،  والقوانين  العمل،  والدبلوماسية، 

وجه  وعلى  الصندوق.  وفرص  األعمال  على  وسلبي  بشكل جوهري  تؤثر  أن  شأنها  من  الضريبية 

وذلك   أعلى  لعائد  املستثمرين  من  بمطالبات  الفائدة  نسب  في  الزيادة  تتسبب  قد  الخصوص، 

لذلك، قد البديلة. وكنتيجة  الفرصة  وتكلفة  النقدية  تكلفة  في  الزيادة  تنخفض   للتعويض عن 

السوقية  القيمة  على   
ً
سلبا يؤثر  مما  عليها  الطلب  فيقل  استثمارية  كفرصة  الوحدات  جاذبية 

في   الفائدة  نسب  في  زيادة  أي  فإن  التمويل،  إلى  اللجوء  للصندوق  يجوز  أنه  وحيث  للوحدات. 

أسواق الدين من شأنها أن تؤثر على شروط التمويل للصندوق. وإن التغيرات في أسعار الفائدة  

 على التقييمات في القطاع العقاري بشكل عام مما قد يؤثر
ً
سلبا على سعر تداول   قد تؤثر أيضا

 الوحدة أو العائد على االستثمار. 

✓  

 اتفاقية من تمويل  بإبرامقام الصندوق 

 "Profit Rate Cap  على الربحية  نسبة  ان  حيث   "

 التمويل محدودة بسقف اعلى، وتم االتفاق على ان ال تبلغ

نسبة الربحية اعلى مستوى من مستوى السقف االعلى في 

 جميع الحاالت.

7. 
من أقل  بسعر  التداول  القيمة   مخاطر 

 سعر الطرح األولي  السوقية

في وقت االشتراك، وقد ال يستطيع  األولي  الطرح  أقل من سعر  الوحدات بسعر  تداول  يتم  قد 

م تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم. وقد يت

جدوى   حول  املستثمرين  توقعات  وضعف  املواتية  غير  السوق  ظروف  بينها  من  أسباب  لعدة 

االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات. مما قد 

 االستثمار. سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على  يؤثر

✓  

التداول   سعر  متوسط  الصندوق  يعد  من  لوحدات  اقل 

االدراج   بسعر  الريت  اسوة  صناديق   املدرجة معظم 

تقوم  ،  بالسوق  جدوى    الشركةحيث  دراسات  بإعداد 

دراسات  باإلضافة على   ةللمحافظوذلك    ةاستراتيجي  الى 

الطلب على  العرض  زيادة  عدم  و  الوحدات  والذي   سعر 

 . يساهم بنزول اسعار الوحدات

 مخاطر التقلب في التوزيعات  .8

االستثمار  بصناديق  الخاصة  التعليمات  بموجب  الصندوق  على  يتوجب  أنه  من  الرغم  على 

ملالكي الوحدات بشكل سنوي  ٪ على األقل من صافي دخلها  90العقارية املتداولة توزيع ما نسبته  

مبالغ  بشأن  ضمانات  يوجد  ال  أنه  إال  األصول،  بيع  عن  الناتجة  الرأسمالية  األرباح  باستثناء 

وقد يكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيع بسبب أحداث غير  ،  التوزيعات املستقبلية

الرأسمال النفقات  ذلك  في  )بما  التكاليف  في  زيادة  إلى  تؤدي  بأعمال متوقعة  القيام  حال  في  ية 

تدني  حال  في  )كما  اإليرادات  في  انخفاض  أو  عاجل(  بشكل  ومكلفة  النطاق  واسعة  تجديد 

مستويات تحصيل إيرادات اإليجار(. وإن عدم قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات سنوية ملالكي 

املال األداء  تضعف  أن  شأنها  من  معينة  اللتزامات  الصندوق  يعرض  قد  للصندوق الوحدات    ، ي 

 لوثائق التمويل  
ً
 أن يمتنع الصندوق من القيام بأي توزيعات من قبل مموليه، وفقا

ً
ويمكن أيضا

ذات العالقة، والذين يكون لهم الحق بحاالت معينة )مثل بعد وقوع حالة إخالل بموجب وثائق  

لسداد    التمويل( الحق في السيطرة على والتحكم بالتدفقات النقدية للصندوق بحيث يستخدم

املبالغ املستحقة بموجب وثائق التمويل. ويشار إلى أن أي انقطاع أو انخفاض في مبالغ التوزيعات  

 ملالكي الوحدات. 

✓  

لزم بفروق التوزيعات حال االنخفاض  املتبرع  فيما يتعلق بال

اال    ةاملستهدفالتوزيعات    عن   املحددة  للشروط  ان وفقا 

 % 2د بحد اقص ى  يضمن الحد االدنى من العوائ الصندوق  

رقم   النقطة  في  ذكرة  تم  عدم 1كما  بمخاطر  والخاصة   ,

وذلك للمكتتبين    وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار

 . املحتفظين بوحداتهم فقط دون بيعها

9. 
دخل  إلى  اإلدارة  أتعاب  نسبة  زيادة  مخاطر 

 الصندوق 
نسبته   ما  الصندوق  نفس   %0.35يدفع  في  إدارة  كأتعاب  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من 

تتغير   أن  املتوقع  ملدة زمنية طويلة. من   
ً
ثابتا الصندوق من اإليجارات  يكون دخل  الذي  الوقت 

✓   
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اإلدارة  أتعاب  في  الزيادة  أو  النقص  إلى  يؤدي  قد  مما  لألخر  وقت  من  الصندوق  أصول  قيمة 

ستزيد نسبة أتعاب اإلدارة كنسبة من الدخل الثابت املدفوعة ملدير الصندوق. وفي حالة الزيادة،  

 على العوائد الدورية لوحدات الصندوق. 
ً
 السنوي مما قد يؤثر سلبا

 مخاطر انعكاس القيمة األساسية  .10

وقد  للصندوق.  األساسية  االستثمارات  قيمة  للوحدات  املتداول  السوق  سعر  يعكس  ال  قد 

كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر، ويؤدي هذا األمر،  تتعرض أسواق املال لتقلبات  

باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها، إلى التأثير السلبي على قيمة وسعر تداول 

الوحدات. وبصفته صندوق عقاري تداول عام مقفل، قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من 

العديد   يقع  والتي  وعملياته العوامل،  بالصندوق  يتعلق  وبعضها  الصندوق  سيطرة  خارج  منها 

 بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة.

 ✓  

 مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق  .11

تحدد قيمة صافي أصول الصندوق على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر، إال أنه قد تتغير قيمة  

ساسية للصندوق في الفترة ما بين التقييمات. ولذلك، يمكن تحديد سعر السوق  االستثمارات األ 

للوحدات بناًء على معلومات تاريخية والتي قد ال تعكس القيمة الحالية لالستثمارات األساسية 

للصندوق. وعالوة على ذلك، فإن الرسوم املستحقة ملدير الصندوق ال تعدل إال من تقييم آلخر. 

الك الوحدات على غير دراية بقيمة أصول الصندوق املحدثة في خالل هذه الفترة وبهذا يكون م

 وقد يتصرف بوحدات الصندوق بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي على عوائده قيمة استثماره.

✓  

الصندوق   مدير  سيقوم  واضح  تباين  اي  وجود  حال  في 

فورا   مبإعال  الوحدات  الصندوق    ،حاملي  مدير  يقوم  و 

ان  على  بعنايه  اختيارها  و  األصول  تقييم  شركات  بدراسة 

 وذلك كي  ةالجهات التنفيذي  متطلبات  لجميع  ةتكون موافي

وذلك من خالل اعطاء قيمة    ال يتم اإلضرار بقيمة األصول 

 .غير عادلة لألصول املدارة

12. 
مخاطر القيود املتعلقة بجمع األموال لعمليات 

 استحواذ مستقبلية 

االستثمار  بصناديق  الخاصة  التعليمات  بموجب  التمويل  وقيود  التوزيع  متطلبات  تؤدي  قد 

العقارية املتداولة إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ. ويعتزم 

رباح الناتجة ٪ على األقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات باستثناء األ 90الصندوق توزيع  

إعادة استثمارها في  عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات، والتي قد يتم 

أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة. وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ  

التمويل نسب  تتجاوز  أال  فيجب  متداول،  عقاري  استثمار  كصندوق  الصندوق  وضع   على 

٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وكنتيجة لذلك، يمتلك الصندوق قدرة 50للصندوق نسبة  

محدودة على تحسين ممتلكاته أو تحقيق النمو من خالل االستحواذ على أصول إضافية، وبالتالي  

قد تؤثر على ربحية الصندوق، مع العلم بأن الصندوق يستطيع القيام بزيادة رأسماله من خالل 

 وق أولوية بما يتماش ى مع أنظمة هيئة السوق املالية ونظام الشركات ذات العالقة.طرح حق

✓  

با الصندوق  مدير  رغب  حال  بإفي  ستحواذات  لقيام 

رأس بزيادة  الصندوق  سيقوم  خالل   مستقبليه  من  ماله 

أو استخدام   ما يتماش ى مع لوائح الهيئة.بطرح حقوق أولوية  

 ح صناديق الريت خيارات أخرى تتوافق مع شروط ولوائ

 التقييدات الشرعية .13

الهيئة  تحددها  اإلسالمية حسبما  الشريعة  لضوابط   
ً
وفقا الصندوق  استثمارات  تتم  أن  يجب 

الصندوق   على نشاطات  ما  وإلى حد  على هيكل االستثمارات  تنطبق  الضوابط  الشرعية. وهذه 

وتنوع استثماراته. ولاللتزام بتلك الضوابط قد يضطر الصندوق إلى التخلي عن االستثمار أو جزء 

زء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالفا لضوابط الشريعة اإلسالمية.  منه، أو ج

وباإلضافة إلى ذلك، عند االلتزام بالضوابط الشرعية قد يخسر الصندوق فرصا استثمارية إذا  

قررت الهيئة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم بضوابط الشريعة اإلسالمية وبالتالي ال 

✓  

الشرعية الهيئة  ملراقبة  الصندوق  وتجدر  يخضع  االشارة ، 

تم مراجعتها من  ت  الخاصة بالصندوق   جميع العمليات  الى ان

 قبل الهيئة الشرعية.
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ن للصندوق النظر فيه. وقد يكون لهذه العوامل، في ظل ظروف معينة، أثر سلبي على األداء  يمك

املالي للصندوق أو استثماراته، مقارنة مع النتائج التي يمكن الحصول عليها لو لم تكن ضوابط  

 االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة. 

14. 
في  والتغييرات  صحيحة  غير  توقعات  مخاطر 

 أوضاع السوق 

في  والطلب  العرض  مستويات  في  التغييرات  على  كبير  بشكل  املستقبلي  الصندوق  أداء  يعتمد 

قد   والتي  العالقة،  ذات  العقاري  اإلقليمية  القطاع  والسياسية  االقتصادية  باألوضاع  تتأثر 

توفر  محدودية  واحتمال  العقارات  قيمة  انخفاض  عنه  ينتج  الذي  التنافس  وزيادة  واملحلية، 

القروض السكنية أو زيادة أسعار الرهن العقاري، والتغيرات في مستويات العرض والطلب. لذا،  

املستخدمة   الصحيحة  غير  للتوقعات  يكون  أن  اتخاذ  يمكن  لغايات  الصندوق  مدير  قبل  من 

 القرار االستثماري أثر سلبي على الصندوق. 

 ✓  

 عدم املشاركة في اإلدارة .15

باستثناء ما هو مذكور في الشروط واألحكام، ال يكون للمستثمرين الحق أو صالحية املشاركة في 

استثمارات   قرارات  من  أي  على  التأثير  أو  الصندوق  جميع مسؤوليات  إدارة  سند 
ُ
وت الصندوق. 

 اإلدارة ملدير الصندوق. حيث تؤثر هذه القرارات على انشطة الصندوق وبالتالي مالكي الوحدات. 

 ✓  

 االعتماد على كبار املوظفين  .16

يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته. وقد تؤثر خسارة خدمات أي من 

إدارة   أو خالفه( أو عدم أعضاء فريق  الصندوق بشكل عام )سواء كان ذلك بسبب االستقالة 

فريق  إمكانية جذب وتعيين موظفين إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته، إن عدم وجود 

 على القدرة على تنمية عقارات وأصول الصندوق والقدرة 
ً
ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا

ال مصلحة  من  فيه  ملا  التفاوض  وقيمة على  الصندوق  عائدات  على  ينعكس  قد  مما  صندوق 

 وحداته االستثمارية. 

✓  

ة والتي تنص تقوم الشركة بوضع سياسات و اجراءات متبع

الفريق   التدريب  يتم  ان  الصندوق  على  بمهام مدير  للقيام 

 إلدارة وجود فريق بديل مؤهل    على اكمل وجه باإلضافة الى

 مخطة بديلة تحسبا ألي طارئ. الصندوق 

 مخاطر طبيعة االستثمار  .17

وجود  عدم  مع  واألحكام،  الشروط  في  موضح  هو  كما   
ً
التزاما يتطلب  الصندوق  في  االستثمار 

ضمانات لتحقيق عوائد على رأس املال املستثمر. لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف 

على   إيجابية  على اإلطالق يتمكن من تحقيق عوائد  أو أي وقت  املناسب  الوقت  في  استثماراته 

عن  االنخفاض  حال  التوزيعات  بفروق  ملزم  تبرع  عن  املسودة  هذه  في  ذكره  تم  ما  )بخالف 

املستهدف(. وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيها، وإذا ما تقرر التصرف فيها 

عر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بس

 أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق.

 من تحقيق أي عائد على أصوله. 
ً
 وبناء على ماسبق، فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا

✓  
في    اذكره  التي تمضمانات ماعدا  يقدم مدير الصندوق    ال

 الشروط و األحكام. 

 مخاطر تضارب محتمل في املصالح  .18

يخضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب املصالح نظرا ألن مدير الصندوق والشركات التابعة  

من  وغيرها  عقارية  أنشطة  في  مشاركين  يكونون  قد  واملنتسبين  واملدراء  منهما  كل  ومدراء  له، 

، يجوز للصندوق من وقت األنشطة التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبهذا الخصوص 

آلخر التعامل مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو الشركات التي ترتبط مع الشركات التابعة  

✓  

املحفظة   مدير  سيقوم  املصالح  في  تضارب  وجود  حال  في 

الصندوق عنبالغ  بإ ادارة  تضارب   احتمالية وجود  مجلس 

ثمو ،  لمصالحل مجلس    من  االزمه   القرارات  اإلدارةسيتخذ 

 . التي من شأنها االضرار باملستثمرين ملنع حدوث التضاربات
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إدارة  التي فوض مجلس  الجهات  يتطلب من  االستثمارية. وال  الفرص  لتسهيل  الصندوق  ملدير 

م للصندوق. الصندوق مسؤوليات معينة لها )بما في ذلك مدير الصندوق( أن يكرسوا كل موارده 

وفي حال قامت أي من الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها لصالح جهات أخرى، 

قد يحد ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها ومسؤولياتها لصالح الصندوق مما قد يؤثر على 

قدرة الصندوق بتحقيق أهدافه من حيث النمو في العائدات والقدرة علي تحقيق قيمة سوقية 

 ضل للوحدات. أف

19. 
في   املساواة  عدم  على مخاطر  الحصول 

 معلومات 

ما الصندوق  في 28.5نسبته    سيصدر  العينية  العقار مقابل مساهمتهم  % من وحداته ملالك 

البائعة وشركات  للشركات  الحقيقيين  املالك  أيضا  املجموعة  هذه  وتمثل  الصندوق.  مال  رأس 

العقارات علي  إدارة األمالك وبالتالي تنشأ مخاطر حول حصول مجموعة مالكي العقارات أو مدراء  

يدرك أنها جوهرية باإلضافة   يكون مدير الصندوق علم بها أو قد ال  معلومات جوهرية والتي قد ال

ال قد  والتي  املناسب  الوقت  في  املعلومات  تفسير  على  القدرة  لديهم  يكون  قد  ذلك،  يكون   إلى 

 للمستثمرين اآلخرين القدرة على ذلك. 

 ✓  

20. 
 مخاطر االستثمار خارج اململكة 

 

الدولي   اململكة    –ينطوي االستثمار  العملة   –خارج  العديد من املخاطر مثل سعر صرف  علي 

املعلومات.  أمن  ومخاطر  املستثمر  علي  التكاليف  وارتفاع  واالقتصادية  السياسية  والتقلبات 

ورقابية   تنظيمية  ملتطلبات  تابعة  استثمارات  في  للدخول  الصندوق  مدير    وإشرافيهوسيسعي 

ذكر  لسعودية. ولكن في حال حدوث أي مما مماثلة علي األقل لتلك التي تطبقها اململكة العربية ا

أعاله، فإنه قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبا على سعر 

 وحداته. 

✓  

, ة العربية السعوديةخارج اململك  باالستثمارقام الصندوق  

ألصول الصندوق خارج اململكة ان العقد  وتجدر االشارة الى

ابرامه   مستتم  فقط مع  واحد  يلزم  ،أجر  العقد  ان   حيث 

ب االيجارات  داملستأجر  بالعقار  فع  من الخاصة  يقلل  مما 

 .ةاملخاطر املذكور 

21. 
 مخاطر سعر صرف العملة  

 

على  باالستحواذ  الصندوق  يقوم  قد  ولكن  السعودي،  الريال  هي  الرئيسية  الصندوق  عملة 

أو   رسوم  أي  دفع  أو  استثمارات  في  الدخول  أو  السعودي. عقارات  الريال  غير  بعملة  تكاليف 

وبالتالي فإن أي تغيير سعر صرف هذه العمالت قد يزيد من التكاليف التي يتحملها الصندوق مما  

يعد الريال السعودي    قد يؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق. كما أن مالكي الوحدات الذين ال

 الصرف.العملة األساسية لهم معرضون ملخاطر تقلبات أسعار  

✓  

الصندوق   قيامبسبب    ةال يوجد مخاطر سعر صرف العمل

حيث تنخفض   ة،املتحد  ةاالمارات العربية  بدول  باالستثمار

  ة مخاطر اسعار صرف العمالت لتقارب سعر صرف العمل

 املحلية مع الدرهم االماراتي. 

22. 
 املخاطر التقنية 

 

إدارة الصندوق إال أن أنظمة املعلومات لديه قد يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في  

تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي، والتي تحد من قدرة مدير الصندوق  

على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل، مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على  

 مالكي وحدات الصندوق. 

✓  

الصندوق  مدير  متعلقإب  يقوم  اجراءات  و  سياسات   ة تباع 

عن  أبأنظمة   املبكر  الكشف  يتم  بحيث  املعلومات  ي  أمن 

الى سياسات   فة ضاإل با  ،محاوله اختراق و منع الفايروسات 

 خطة استمرارية االعمال.  ب والخاصة و اجراءات
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23. 
 مخاطر تعثر مدير الصندوق  

 

%، 5عبر إرادته املحضة، في حالة انخفاض عائد الصندوق عن    ماالتز حيث ان مدير الصندوق  

ما بدفع  قدره    ال  بالتبرع  عائد  عن  الوحدات 2يزيد  لحاملي  الخاصة  ميفك  أصول  من   %

املستثمرين بالطرح وذلك للوحدات غير املباعة منذ بداية الطرح. وبالتالي أنه في حالة تعثر مدير  

 لزم بفروق العائد حال االنخفاض عن املستهدف. الصندوق  فإن لن يتمكن من التبرع امل

يشمل ذلك تعثر مدير الصندوق عن الوفاء بالتزاماته لسنة من السنوات أو ألكثر من سنة كما  

 يشمل مخاطر إشهار إفالس مدير الصندوق.

املستثمرين بميزة  وبالتالي عدم تمتع  الصندوق قبل مدته  إنهاء  في  كما أن هناك مخاطر تتمثل 

 بفروق العائد. التبرع

✓  
التي تمكنه    ةالكافي املالية املالئةيوجد لدى مدير الصندوق  

 . الصندوق  عمالء من الوفاء بالتزاماته تجاه

 

       

          

    

     

 انتهى التقرير،،،                

 

 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ريتصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

 ا ا�ي�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمارشركة�

  القوائم�ا الية

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��

ا راجع�ا ستقلتقرير�و 



  صندوق�ميفك�ريت

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

 م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي�القوائم�ا الية�فهرس�

١ 

  

  صفحة  

� J ستقل�تقرير��راجع�ا��٥-٢  ا  

� J ي�  ٦  قائمة�ا�ركز�ا�ا

� J ٧  لشاملا�قائمة�الدخل  

� J �٨  وجودات�العائدة�لحام5ي�الوحداتقائمة�التغ01ات�-ي�صا-ي�ا  

� J ٩  قائمة�التدفقات�النقدية�  

� J الية�٣١-١٠  إيضاحات�حول�القوائم�ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  











  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�ا ركز�ا ا�ي

  م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rكما�-ي�

 (بالريال�السعودي)

جزًء���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٨وحP¢���١تعت�0Rا\يضاحات�ا�رفقة�من  

٦ 

  

 م٢٠١٩ديسم-,�������٣١ �  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١ إيضاح 

     ا وجودات

  ٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣  ٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩ ٦ عقارات�استثمارية

  ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣   ١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠ ٧  انتفاعحقوق��–غ�01ملموسة��وجوداتم

  ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩   ٨٠٬٦٤١٬٩٠٤ ٨  حق�استخدام�ا�وجودات

 ٤٧٬٩١١٬٥١٢   ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨ ٩ ذمم�مدينة�

�وذمم�مدينة�أخرى 
ً
 ١٬٨١٤٬٢٨٠   ٦٬٥١٣٬٥٦٠ ١٠  مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤   ٥٬٣٠٥٬٥٩٣ ١١ النقد�وما-ي�حكمه

 ١٬٣٥٢٬٠٣٣٬١٧١  ١٬١٧١٬٠٩٨٬٨٤٤  ا�ي�ا وجوداتإجم

  �   

   �  ا طلوبات�

  ٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦  ٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦ ١٢ قروض�طويلة�ا�جل

  ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٣  ذمم�دائنة

   ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥  ٩٢٬٤١٥٬٢٥٦ ١٤  إيجار�مطلوبات

  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨  ٥٬٨٢١٬٣٠٨ ١٥ عقود�مطلوبات

  ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  ٢٬٦٣٠٬٦٦٦ ٢١  الصندوق رسوم�صفقات��دير�

  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨  ٣٬٥٢٣٬٥٤٨ ١٦ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٢٬٨٢٨٬٩٠١  ٢٬٤٩٥٬٧١٥ ١٢  تكاليف�تمويل�مستحقة

 ٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢  ٥٠١٬٤٠٨٬٩٧٩  إجما�ي�ا طلوبات

 �   

 ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩  ٦٦٩٬٦٨٩٬٨٦٥  صا%ي�ا وجودات�العائده�لحامBي�الوحدات

  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  )عددت�مصدرة��(وحدا

  ١٠٫٢٩٣٢  ٩٫١٣٩٢ للوحدة-صا%ي�قيمة�ا وجودات

     ١٨  وا طلوبات�ا حتملة�التعهدات



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rللسنة�ا�نXYية�-ي�

 (بالريال�السعودي)�

جزًء���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٨وحP¢���١تعت�0Rا\يضاحات�ا�رفقة�من  

٧ 

  

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١ إيضاح 

     اZيرادات

  ٩٥٬٧٥٣٬٨٦٥  ٦٥٬٨٧٤٬٤٩٩   التأج01إيرادات�

  ٩٥,٧٥٣٬٨٦٥  ٦٥٬٨٧٤٬٤٩٩  اجما�ي�ا\يرادات

   �   

   �   ا صروفات

 (١٧٬٠٩٥٬٩٧٤)   (١٦٬٤٢٦٬١٦٤)    تكاليف�التمويل

 (١٨٬٩٧٠٬٠٣٨)   (١٥٬٢٢٤٬٢٩٩)   ا�نتفاعإطفاء�حقوق�

 (٤٬٨٠٦٬٣٨٧)   (٦٬٢١٣٬٧١٥)    �Xك�العقارات�ا�ستثماريةسYإ

 (١٠٬٧٨١٬٨٦٠)   (٩٬٥٤٩٬٦٦٧) ٨  �Xك�حق�استخدام�أصول سYإ

 (٣٬٠٦١٬٩٦٦)   (٥٬٢٧٥٬٢٣٠) ١٤  ات�التأج01تكاليف�تمويل�ال�§ام

 (٨٬٩٢٥٬٢٠٨)   (١٤٬٢٤٨٬٢١٤) ١٧ مصروفات�تشغيلية

 (٦٣٬٦٤١٬٤٣٣)   (٦٦٬٩٣٧٬٢٨٩)  إجما�ي�ا صروفات

 ٣٢٬١١٢٬٤٣٢   (١٬٠٦٢٬٧٩٠)  الربح�التشغيBي�(الخسارة)/�

   �   

   �  خسائر�غ\,�تشغيلية�أخرى �إيرادات/

 (٣٬١٦٣٬٤٠٨)   (٢٧٬٢٥٠٬٨٠٣) ٩  ة�للذمم�ا�دينةالخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقع

قيمة�ا�صاريف�ا�دفوعة�مقدًما�والذمم��هبوط�-يخسائر�

 (٦٦٠٬٢٧٣) ١٠  ا�دينة�ا�خرى 

  

- 

 (٣٬١١٣٬٨٤٤)   (٣٧٬٥٥٠٬٨٢٩) ٦  عقارات�استثمارية-ي�قيمة��هبوط�خسائر 

 ٢٬١٤٤٬٧٠٧   ٢٨٠٬٤٣١ ٢٠ ،�صا-يإيرادات�أخرى 

 ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   (٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤)   للسنةالربح�(الخسارة)�صا%ي�

  -   -   الدخل�الشامل�ا�خر

 ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   (٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤)   الدخل�الشامل�(الخسارة)�إجما�ي�

  



 صندوق�ميفك�ريت�

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

  قائمة�التغ\,%ي�صا%ي�ا وجودات�العائدة�لحامBي�الوحدات

  م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rة�-ي�للسنة�ا�نXYي

 (بالريال�السعودي)�

جزًء���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٨وحP¢���١تعت�0Rا\يضاحات�ا�رفقة�من  

٨ 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٠   م٢٠١٩

 يناير��١صا%ي�قيمة�ا وجودات�%ي� ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩   ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

   �    

 رة)/�الدخل�الشامل�للسنة�(الخسارة)/�الدخل�و�اجما�ي�(الخسا (٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤)  ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧

  �   

:�التوزيعات (١٨٬٣١٩٬٢٠٠)  )٢٧٬٥٦٧٬٥٩٩(
ً
  ناقصا

 ديسم-,��٣١صا%ي�قيمة�ا وجودات�كما�%ي� ٦٦٩٬٦٨٩٬٨٦٥  ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩

 م٢٠١٩

  

 م٢٠٢٠

  الوحدات�تعام�ت

  لم�تكن�هناك�معام�ت�مع�مالكي�الوحدات�خ�ل�العام�الحا�ي�والسابق.

� 

 ديسم-,��٣١/�يناير��١الوحدات�%ي�   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

  م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rللسنة�ا�نXYية�-ي�

 (بالريال�السعودي)�

جزًء���يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٨وحP¢���١تعت�0Rا\يضاحات�ا�رفقة�من  

٩ 

  

 م٢٠١٩ديسبمر��٣١   م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    ايضاح 

      التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

 ٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧   (٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤)   صا%ي�ربح�الف�,ة

   �     تسويات�البنودالغ�01نقدية:

  ٤٬٨٠٦٬٣٨٧   ٦٬٢١٣٬٧١٥     �ك�عقارات�استثماريةسXYإمصروف�

  ١٨٬٩٧٠٬٠٣٨   ١٥٬٢٢٤٬٢٩٩    ا�نتفاعإطفاء�حقوق�

 ١٠٬٧٨١٬٨٦٠   ٩٬٥٤٩٬٦٦٧  ٨  حق�استخدام�أصول �إطفاء

 -   ١٦٬٤٢٦٬١٦٤    تكلفة�تمويل�

 ٣٬٠٦١٬٩٦٦   ٥٬٢٧٥٬٢٣٠  ١٤  تكاليف�تمويل�إل�§امات�تأج01ية

 ٣٬١٦٣٬٤٠٨   ٢٧٬٢٥٠٬٨٠٣   ٩  ذمم�مدينةلل�ا�توقعةخسائر�ا�ئمانية�ال

قيمة�ا�صاريف�ا�دفوعة�مقدًما�والذمم�ا�دينة�-ي��هبوطخسائر�ال

 ١٠  ا�خرى 

 

٦٦٠٬٢٧٣ 

  

- 

  ٣٬١١٣٬٨٤٤   ٣٧٬٥٥٠٬٨٢٩  ٦ ستثماريةا� عقارات�-ي�قيمة�ال�هبوطخسائر�ال

 -   ٤٬٥٦٥٬٤٣١  ١٣  خسارة�ناتجة�عن�تحويل�عقار�

    ٧١٬٨٧٧٬٣٩٠   ٥٦٬٤٧٢٬١٤٧ 

   �     �طلوبات�التشغيلية:التغ01ات�-ي�ا�وجودات�وا

 (١٢٬٣٥٨٬٣٧٦)   (١٠٬٥٧٦٬٨٤٩)      ذمم�مدينة

 
ً
  (٨٠٥٬١٧٥)   (٥٬٣٥٩٬٥٥٣)      وذمم�مدينة�أخرى �مصروفات�مدفوعة�مقدما

 (٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)   (١٠٬٥٠٠٬٠٠٠)      ذمم�دائنة

 (١٩٬٠٢٥٬٥٣٣)   (٢١٬٨٣٨٬٧١٠)      ال�§امات�تعاقدية

 -   (٩٬٣١٦٬٢١٩)      رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 (٢٥٩٬٣٠٤)   ٤٣٨٬٥٧٠      مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 (١٬٤٠٠٬٧٧٤)   (١٦٬٧٥٩٬٣٥٠)     ا�دفوعة�تكاليف�التمويل

 ٨٬٠٢٨٬٢٢٨   (١٧٬٤٣٩٬٩٦٤)      صا%ي�النقد�ا حصل�من�ا�نشطة�التشغيلية

   �     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�ا�ستثمارية

 -   (٢٢٣٬٧٢٧)    ١٤ تسويات مرتبطة بتحويل إيجار 

 -   (٢٢٣٬٧٢٧)      صا%ي�النقد�ا ستخدم�%ي�ا�نشطة�ا�ستثمارية

   �     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 (٢٧٬٥٦٧٬٥٩٩)   (١٨٬٣١٩٬٢٠٠)   ٢٢  أرباح�مدفوعةتوزيعات�

 (١٠٬٣٠٠٬٠٠٠)   (٥٬٩٠٠٬٠٠٠)   ١٤  ال�§امات�إيجار�سداد

  ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧   ٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠   ١٢  نةا�حصل�من�قروض�طويلة�ا�جل�خ�ل�الس

 (١٠٬٤٨٣٬٩٦٢)   ٢٠٬٦٨٠٬٨٠٠      من�ا�نشطة�التمويلية�ا تولدصا%ي�النقد�

 (٢٬٤٥٥٬٧٣٤)    ٣٬٠١٧٬١٠٩      الف�,ة%ي�النقد�وما%ي�حكمه�خ�ل�التغ\,��صا%ي�

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨         ٢٬٢٨٨٬٤٨٤      الف�0ةالنقد�وما�-ي�حكمه�-ي�بداية�

  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤           ٥٬٣٠٥٬٥٩٣    ١١  ديسم-,��٣١ي�النقد�وما�%ي�حكمه�%

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٠ 
 

  صندوق�وأنشطتهال .١

بـ1ن�شـركة��اتفـاقمؤسـس�ومـدار�بواسـطة��متوافـق�مـع�الشـريعة�مغلق�استثماري�متداول �عقاري ("الصندوق")�وهو�صندوق��ريتصندوق�ميفك�

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

 .�٣٧–��٠٦٠٢٩ ة�السوق�ا�الية�رقمبموجب�تصريح�هيئ

الصـــندوق�مـــدرج�-ـــي�ســـوق�ا�ســـهم�الســـعودية�("تـــداول")،�ويـــتم�تـــداول�وحداتـــه�بنـــاًء�ع5ـــى�أنظمـــة�وتشـــريعات�الســـوق.�يبلـــغ�رأس�مـــال�الصـــندوق�

سـنة�قابلـة�للتمديـد��٩٩ريـال�لكـل�وحـدة.تبلغ�مـدة�الصـندوق��١٠ة�اسـمية�وحدة�بقيمـ�٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠ريال�سعودي�مقسمة�ع5ى��٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠

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

الغــرض�ا�ســتثماري�ا�ساºــ¨�Nللصــندوق�هــو�تزويــد�ا�ســتثمرين�بــدخل�دوري�عــن�طريــق�ا�ســتثمار�-ــي�عقــارات�مــدرة�للــدخل�-ــي�ا�ملكــة�العربيــة�

 العربي.�السعودية�ودول�الخليج

�م٢٠١٩)��ول�مـرة�-ـي��Xايـة�ديسـم١٩�0R-كوفيـد(�كورونـاسـ�لة�جديـدة�مـن�ف1ـ0وس��أعلنت�منظمة�الصحة�العا�يـة�عـن�ظهـور �م،�٢٠٢٠-ي�مارس

�،انتشاره�-ي�بعض�ا�ناطق�حول�العالم�بمـا�-ـي�ذلـك�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية،�وأدى�إ�ـى�فـرض�قيـود�ع5ـى�السـفر�١٩-كوفيديواصل�و .�كجائحة

 ر�التجول�-ي�ا�دن،�وبالتا�ي�تباطؤ�ا�نشطة�ا�قتصادية�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�ع5ى�ا�ستوي1ن�العالم�Nوا�ح5ي.وحظ

� 

ويعتمــد�ع5ــى�العديــد�مــن�العوامــل�والتطــورات��،ع5ــى�أعمــال�الصــندوق�وعملياتــه�ونتائجــه�ا�اليــة�غ1ــ�0مؤكــد�كورونــاإن�مــدى�تــأث�01جائحــة�ف1ــ0وس�

��يتمكن�الصندوق�من�تقديرها�بشكل�موثوق�خ�ل�الف�0ة�الحالية.�وتشمل�هذه�العوامل�معدل�انتقال�الف01وس،�ومـدة��ا�ستقبلية،�وال�NPقد

  .ةا�قتصادي�نشطةا�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء�وتأث�01تلك�ا\جراءات�ع5ى��الهيئاتالتفN¨Á،�وا\جراءات�الوقائية�ال�NPقد�تتخذها�

� 

تـؤثر�بشـكل�كب1ـ١٩��0-كوفيـد�جائحـةتقـد�ا\دارة�أن�ع،���تم�٢٠٢٠ديسـم�٣١�0Rيا�نXYية�-�لسنةل�سنويةا�الية�ال�القوائم�اعتبارا�من�تاريخ�إصدار

 سيستمر�مدير�الصندوق�-ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث�01ع5ى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.و ع5ى�عمليات�الصندوق.�

  

 ا�نظمة�والتشريعات .٢

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

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

 

 أسس�اZعداد .٣

 أسس�ا�ل��ام�١٫٣

�ا�اليــــة��القــــوائم��ههــــذ�تــــم�إعــــداد
ً
والبيانــــات��("ا�عــــاي�01الدوليــــة")�-ــــي�ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية��عتمــــدةعــــاي�01التقــــارير�ا�اليــــة�الدوليــــة�ا�وفقــــا

هيئـة�الســوق��الصـادرة�عــنوالتعليمـات�لمتطلبــات�لووفقا�القــانوني1ن�("الهيئـة").الصــادرة�عـن�الهيئــة�السـعودية��للمحاسـب1ن�ا�خـرى�والتعليمـات�

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

  

 أسس�القياس٣٫٢

��بدأ�التكلفة�التاريخية�باستخدام�مبدأ�ا�ستحقاق�ا�حاسNÃالقوائم�ا�الية�م�إعداد�ت
ً
  �باستثناء�معلومات�التدفقات�النقدية.�وفقا

��تـــداول�وغ1ـــ�0متـــداول�ولكـــن�يـــتم�عـــرض���يمتلـــك�الصـــندوق�
ً
دورة�تشـــغيل�قابلـــة�للتحديـــد�بدقـــة�ولـــذلك���تظهـــر�بنـــود�قائمـــة�ا�ركـــز�ا�ـــا�ي�وفقـــا

�لدرجة�سيولXYا.
ً
  ا�وجودات�وا�طلوبات�وفقا

  

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١١ 
 

 (�تتمة)أسس�اZعداد

  

 عملة�العرض�والنشاط��٣٫٣  

�تقريXÅــاا�عروضــة�تــم��ا�رقــامجميــع�.صــندوق للالرئيســية�والعــرض�لــة�النشــاط�الــذي�يعتRــ�0عمو بالريــال�الســعودي�القــوائم�ا�اليــة�تم�عــرض�هــذه�يـ

  .يسعود�ريال�قرب�

  

  السنة�ا الية�٣٫٤

  � ديسم�0Rمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت�NÆ-ي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�-ي�

  

 �الحالية�ا عاي\,�عBىجديدة�ال�تعدي�تالو �تفس\,اتالو �عاي\,ا  .٤

  :سارية�-ي�السنة�الحاليةالجديدة�التعدي�ت�التفس01ات�و ال�0و عاي1ا���١٫٤

  

  فيما�ي5ي�ا�عاي�01والتفس01ات�والتعدي�ت�الجديدة�ع5ى�ا�عاي�01السارية�-ي�السنة�الحالية.

  

 ا عيار� العنوان� تاريخ�السريان
م�٢٠٢٠يناير�١ تعريف�ا�همية�النسبية�بشأنتعدي�ت��-ا�الية��القوائمعرض�  ��١سبةلمحالالدو�ي��ارا�عي   

م٢٠٢٠يناير��١ ٨سبة�لمحالالدو�ي�ا�عيار� السياسات�ا�حاسبية�والتغي01ات�-ي�التقديرات�ا�حاسبية�وا�خطاء   

م٢٠٢٠يناير��١ ،�٩تقرير�ا�ا�ي�لل�ر�الدو�ياا�عي تصحيح�قياس�سعر�الفائدة 

،��٣٩سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�و 

�٧تقرير�ا�ا�يلل�ا�عيار�الدو�يو   

م�٢٠٢٠يونيو�١ ا�رتبط�ا\يجار��تقييم�ما�إذا�كان�امتياز من��إعفاء��ستأجرين�نح�ا�–تعديل�ال 

�لعقد�ا\يجار�)١٩-بف01وس�(كوفيد
ً

 يعد�تعدي�

�١٦ا�ا�ي�للتقرير�الدو�ي�ا�عيار  

م٢٠٢٠يناير��١  �Nفاهيم�عدلا\طار�ا�الي�ا�ةللتقارير�ا  � 

  

  ا الية��القوائمعرض��– �١سبةلمحالا عيار�الدو�ي�

�ا�علومات،�تعتمد�ا�همية�النسبية�ع5ى�طبيعةو �،للمواد�لتسهيل�إصدار�ا�حكام�النسبية�ع5ى�الشركات�ا�همية�النسبية�تعدي�ت�ع5ى�تعريف

ا�الية��قوائمهاسياق�-ي��جوهرية،�با�ق�0ان�بمعلومات�أخرى أو��ةم�ا�نشأة�ما�إذا�كانت�ا�علومات،�سواء�فرديوتقيأو�كل�Xما.�ها،�أو�حجم

  ككل.

  

  السياسات�ا حاسبية�والتغ\,ات�%ي�التقديرات�ا حاسبية�وا�خطاء�– ٨ا حاس»�Sالدو�ي��ا عيار 

ا�ي.�Xtدف�التعدي�ت�إ�ى�تسهيل�فهم�تعريف�الجوهري�و��Xtدف�إ�ى�تغي�01ا�فهوم�ا�سا�N¨ºلÈهمية�النسبية�-ي�ا�عاي�01الدولية�للتقرير�ا�

�إرشادات�حول�كيفية�إصدار�أحكام�جوهرية�عند�إعداد�القوائم�ا�الية�با\ضافة�إ
ً
�ى�ذلك،�أصدر�مجلس�معاي�01ا�حاسبة�الدولية�أيضا

�للمعاي�01الدولية�للتقرير�ا�ا�ي.
ً
  لÈغراض�العامة�وفقا

  

  ��تصحيح�قياس�سعر�الفائدة�-�٣٩�ي�للمحاسبة،�وا عيار�الدو ٩،�وا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي٧ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي�تعدي�ت�عBى

�من�ا\عفاءات،�وال��NPا\ثباتا�دوات�ا�الية:��٣٩وا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة��٩التعدي�ت�ع5ى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�توفر�
ً
والقياس�عددا

تتأثر�ع�قة�التحوط�إذا�أدى�ا\ص�ح�إ�ى�حالة�من�تنطبق�ع5ى�جميع�ع�قات�التحوط�ال�NPتتأثر�بشكل�مباشر�بتصحيح�قياس�سعر�الفائدة.�و 

  عدم�التأكد�بشأن�توقيت�و�/�أو�مبلغ�التدفقات�النقدية�ع5ى�أساس�ا�عيار�للبند�ا�غطى�أو�أداة�التحوط.
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١٢ 
 

  �)١٩- بف\,وس�(كوفيد�تحفظات�ا�جرة�ا تعلقة��-��١٦عBى�ا عيار�الدو�ي�للتقرير�ا ا�ي��تعدي�ت

تعـــديل�ع5ــــى�ا�عيــــار�الــــدو�ي��-)�١٩-بـــــف01وس�(كوفيــــد�تحفظــــات�ا�جـــرة�ا�تعلقــــةر�مجلــــس�ا�عـــاي�01الدوليــــة�للمحاســــبة�م،�أصــــد٢٠٢٠مــــايو��٢٨-ـــي�

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

)�كوســــيلة�عمليــــة،�قــــد���يختــــار�ا�ســــتأجر�تقيــــيم�مــــا�إذا�كــــان�١٩-الناشــــئة�كنتيجــــة�مباشــــرة�لف1ــــ0وس�(كوفيــــد��ا�جــــرة�لتحفظــــاتعقــــد�ا\يجــــار�

�لعقـد�ا\يجـار.�ويحسـب�ا�سـتأجر�الـذي�يقـوم�¬Xـذا�ا�ختيـار�بالحســابات�١٩-بــف01وس�(كوفيـد�ةا�رتبطـ�لتحفظـات�ا�جـرة
ً
)�مـن�ا�ـؤجر�يعـد�تعـدي�

)�بنفس�الطريقة�ال�NPيفسر�¬Xا�التغي�01بموجب�ا�عيـار�الـدو�ي�١٩-ر�ناتج�عن�امتياز�ا\يجار�ا�رتبط�بـف01وس�(كوفيد�ي�تغي�01-ي�مدفوعات�ا\يجا

�لعقــد�ا\يجــار.�ينطبــق�التعــديل�ع5ــى�ف�ــ0ات�التقــارير�الســنوية�الPــ�Nتبــدأ�-ــي�١٦للتقريــر�ا�ــا�ي�رقــم�
ً
م�أو�٢٠٢٠يونيــو��١،�إذا�لــم�يكــن�التغي1ــ�0تعــدي�

  بالتطبيق�ا�بكر.بعده.�وُيسمح�

  

  م٢٠١٨مارس��٢٩اZطار�ا فاهيمي�للتقارير�ا الية�الصادر�%ي�

،�و��تتجــاوز�أي�مــن�ا�فــاهيم�الــواردة�فيــه�ا�فــاهيم�أو�ا�تطلبــات�-ــي�أي�معيــار.�
ً
 الغــرض�مــن�ا\طــار�ا�فــاهيم�Nهــوو ا\طــار�ا�فــاهيم�Nلــيس�معيــارا

سياســات�محاســبية�متســقة�-ــي�حالــة�عــدم�وجــود��وضــععــاي01،�ومســاعدة�ا�عــدين�ع5ــى�ا��وضــعمحاســبة�-ــي�للعــاي�01الدوليــة�ا�مســاعدة�مجلــس�

  قابل�للتطبيق،�ومساعدة�جميع�ا�طراف�ع5ى�فهم�ا�عاي�01وتفس01ها.معيار�

فاهيم�يتضمن�ا\طار�ا�فاهيم�Nا�عدل�بعض�ا�و سيؤثر�ذلك�ع5ى�ا�نشآت�ال�NPطورت�سياساXtا�ا�حاسبية�بناًء�ع5ى�ا\طار�ا�فاهيمN.�و 

 .ا�همةويوضح�بعض�ا�فاهيم��،ا�طلوباتو ومعاي�01ا�ع�0اف�با�وجودات��،والتعاريف�ا�حدثة�،الجديدة

  ليس�للصندوق�تأث�01جوهري�ع5ى�قوائمه�ا�الية�مما�ورد�أع�ه.

 

  :ا®ن�ح�Tسارية�ال�غ\,جديدة�التعدي�ت�التفس\,ات�و العاي\,�و ا �٢٫٤

ت،�والتعدي�ت�ع5ى�ا�عاي�01والتفس01ات�ال�NPأصدرها�مجلس�ا�عاي�01الدولية�للمحاسبة�وال�NPتعت�0Rسارية�هناك�عدد�من�ا�عاي01،�والتفس01ا

  ا�فعول�-ي�الف�0ات�ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ال�NPقرر�الصندوق�عدم�اعتمادها�-ي�وقت�مبكر.�وأهمها�كما�ي5ي:

 

 

 ا عيار� العنوان� تاريخ�السريان
،��٩للتقرير�ا�ا�ير�الدو�ي�اا�عي ا�رحلة�الثانية��–�الفائدة�س�سعر تصحيح�قيا م٢٠٢١يناير��١

،��٣٩سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�و 

 ��٧،٤،١٦للتقرير�ا�ا�ير�الدو�ي�اوا�عي

 �٣للتقرير�ا�ا�ي�الدو�ي�ا�عيار طار�ا�فاهيمNإ�ى�ا\ رجع�ا�تعدي�ت�تحديث��- ا�عمال�تجميع م٢٠٢٢يناير��١

التعدي�ت�ا�تعلقة��- �ا�حتملةوا�وجودات��ا�حتملةخصصات�وا�ل�§امات�ا� م٢٠٢٢يناير��١

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

 �٣٧سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�

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

�صل�اإعداد�الشركة��أثناءا�نتجة��ا�وادعدات�ا�ستلمة�من�بيع�ا�متلكات�وا�Ìت�وا�

  ل�ستخدام�ا�قصود�منه

  �١٦سبةلمحالالدو�ي�ا�عيار�

 ��١للتقرير�ا�ا�يالدو�ي��ا�عيار � م٢٠٢٠-م٢٠١٨التحسينات�السنوية�ع5ى�ا�عاي�01الدولية�للتقرير�ا�ا�ي� م٢٠٢٢يناير��١

  �٤للتقرير�ا�ا�يالدو�ي��ا�عيار �  .التعديل�انXYاء�تاريخ�تأجيلشأن�ب�لتعدي�تا�–التأم1ن��عقود  م٢٠٢٣يناير��١

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

�ريردو�ي�للتقوا�عيار�ال��٤ا�ا�ي�ريرب1ن�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�التأم1ن�  م٢٠٢٣يناير��١

  ١٧ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�

  ١٧ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٣ 
 

  

 الهامة�السياسات�ا حاسبية .٥

  :ا�عروضة�القوائم�ا�الية-ي�جميع��مستمر �تطبيقها�ع5ى�نحو م�يتاسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�و تم�اعتماد�السي�

  

 حكمه�%ي�ماو �النقد�-أ�

وغ01هـا�مـن�ا�سـتثمارات�قصـ01ة�ا�جـل�عاليـة��والنقـد�لـدى�أمـ1ن�الحفـظ�مـن�النقـد�-ـي�الصـندوق�والنقـد�لـدى�البنـوك�-ي�حكمة�وما�يتكون�النقد

  لصندوق�دون�أي�قيود.خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�و�ي�متوفرة�لولة�وال�NPتستحق�السي

  

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

 .�ا�صاريف�ا�خرى�و�إثباXtا�كتكاليف�-ي�الف�0ة�ال�NPيتم�تكبدها�ف�Xاو رسوم�إدارة�الصندوق�يتم�قياس�

  ا خصصات�-ج

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

  بشكل�موثوق�به.��ا�ل�§امو�يمكن�تقدير�قيمة��ا�ل�§امهذا�

  

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  ا�الية.�-ي�هذه�القوائملذلك�لم�يتم�احتسا¬Xا�حام5ي�الوحدات�كاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�§ام�ع5ى�الز 

 

  صا%ي�قيمة�ا وجودات���-هـ

يـــتم�احتســـاب�صـــا-ي�قيمـــة�ا�وجـــودات�للوحـــدة�وا\فصـــاح�ع�Xـــا�-ـــي�ا�1§انيـــة�العموميـــة�عـــن�طريـــق�قســـمة�صـــا-ي�موجـــودات�الصـــندوق�ع5ـــى�عـــدد�

  الوحدات�ا�صدرة�-ي��Xاية�الف�0ة.

  

  ا�دوات�ا الية�-و

 
ً
-ي�ا�حكام�التعاقدية�لÈداة.�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

ودات�ا�اليـة�والشــروط�.��ويعتمــد�التصـنيف�ع5ـى�نمــوذج�أعمـال�الصـندوق�\دارة�ا�وجــا\ثبـاتيحـدد�الصـندوق�تصــنيف�موجوداتـه�ا�اليـة�عنــد�

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.��

  

  التصنيف)��١٫١

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

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

 أة.�تلك�ال�NPتقاس�بالتكلفة�ا�طف�-ب�

بالنســبة�للموجــودات�الPــ�Nيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلــة،�يــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخســائر�-ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل.�وبالنســبة�ل�ســتثمارات�-ــي�

ا�بدئي�بالحساب�عن��ا�ع�0اف-ي�وقت��اختيار�غ�01قابل�للنقضأدوات�حقوق�ا�لكية،�سيعتمد�ذلك�ع5ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قد�أجرت�

  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اÌخر.��دوات�حقوق�ا�لكيةأ

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٤ 
 

  

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

  القياس)�١٬٢

قياسـه�مـن�خـ�ل��بالقيمة�العادلة�يتم-ي�حال�أن�ا�صل�ا�ا�ي�غ�01مدرج�عند�التسجيل�ا�بدئي،�يقيس�الصندوق�ا�صل�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة،�

ا�تصـــلة�باقتنـــاء�ا�صـــل�ا�ـــا�ي.�ويـــتم�إدراج�تكـــاليف�ا�عـــام�ت�ا�تصـــلة�بـــا�وجودات�ا�اليـــة��ا�باشـــرة�التكـــاليفرة،�با\ضـــافة�إ�ـــى�الـــربح�أو�الخســـا

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

 

  أدوات�الدين��

الخـاص�بالصـندوق�\دارة�ا�وجـودات�وخصـائص�التـدفقات�النقديـة�لÈصـل.�يصـنف��ا�عمـالمـوذج�يعتمد�القياس�ال�حق��دوات�الـدين�ع5ـى�ن

  الصندوق�أدوات�الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع5ى�ما�ي5ي:

 التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و�الحصول�ع5ىالصندوق�¬Xدف��أعمالا�وجودات�ا�حتفظ�¬Xا�ضمن�نموذج��-أ�

  ا�علق.�ا�ساN¨ºوالعمولة�ع5ى�ا�بلغ�قات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا�N�N¨ºتؤدي�-ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفالشروط�التعاقدية�ال�P-ب�

يتجــزأ�يـتم�احتسـاب�التكلفـة�ا�طفــأة�مـن�خـ�ل�ا�خــذ�-ـي�ا�عتبـار�أي�خصــم�أو�قسـط�عنـد�ا�ســتحواذ�والرسـوم�أو�التكـاليف�الPــ�Nتشـكل�جـزء���

  من�معدل�الفائدة�الفعلية.�

 

  وات�حقوق�ا لكيةأد

�إذا�قام�الصـندوق�بإختيـار�عـرض�أربـاح�وخسـائر�القيمـة�العادلـة��سـتثمارات�ا�سـهم�-ـي�الـدخل�الشـامل�اÌخـر،�فـ��يمكـن�إعـادة�تصـنيفها��حقـا

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

  الصندوق�-ي�تلقي�ا�دفوعات.�

�ســـتثمارات�حقــوق�ا�لكيـــة�الPــ�Nيـــتم�قياســها�بالقيمـــة�العادلــة�مـــن�خــ�ل�الـــربح�أو�الخســارة.�يجـــب�إثبــات�التغ1ـــ0ات�-ـــي��هبــوط�توجــد�متطلبـــات�

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

 ينطبق�ذلك.�

 ا وجودات�ا الية��اثبات)�الغاء�١٬٣

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

إذا�لم�يقم�الصندوق�بتحويل�أو�ا�حتفـاظ�بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�الجوهريـة�إ�ى�طرف�آخر.��ملكيXYاا�وجودات�ا�الية�وكافة�مخاطر�ومزايا�

ب�واسـتمر�-ــي�السـيطرة�ع5ــى�ا�وجـودات�ا�حولــة،�يع�ــ0ف�بحصـته�ا�حــتفظ�¬Xـا�-ــي�ا�وجـودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصـلة�عــن�ا�بـالغ�الPــ�Nيجــ

كمـا�يع�ـ0ف�-ـي�ا�ع�ـ0اف�بـا�وجودت�ا�اليـة��ا�وجودات�الجوهرية�ا�حولـة،�يسـتمر عليه�دفعها.�إذا�احتفظ�الصندوق�بكافة�مخاطر�ومزايا�ملكية�

  .بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة

  قيمة�ا وجودات�ا الية�هبوط)�١٬٤

�ئتمــان�الPــ�Nا�وجــودات�ا�اليــة�والتعــرض��خــاطر�اقيمــة��هبــوطخســارة��واثبــاتللقيــاس��الخســائر�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــةيطبــق�الصــندوق�نمــوذج��

  لذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب1ن�الشركات.�،�االودائع،�ع5ى�سبيل�ا�ثال�القروض�تعت�0Rأدوات�دين�وتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة،

�توقــع�لÈصــل�رجح�للخســائر�ا�ئتمانيــة�(القيمــة�الحاليــة�لجميــع�أوجــه�العجــز�النقــدي)�ع5ــى�العمــر�اا�ــ�ا�حتمــال�ــي��ا�توقعــة�الخســائر�ا�ئتمانيــة

�للعقد�والتدفقات�النقدية
ً
ال�NPيتوقـع�الصـندوق�تلق�Xـا.�تتنـاول�الخسـائر��ا�ا�ي.�والعجز�النقدي�هو�الفرق�ب1ن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�وفقا

�عنــد�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�وبالتــا�ي�تنشــأ�خســارة�ا�ئتمــان�حPــ¢�إذا�كــان�الصــندوق�يتوقــع�اســت�م�الدفعــة�
ً
بالكامــل��حقــا

تتطلــب�طريقـــة�الخســارة�ا�ئتمانيـــة�ا�دفوعـــة�تقيــيم�مخـــاطر�ا�ئتمــان�والتعÔـــ�0عـــن�الســداد�وتوقيـــت�تحصــيلها�منـــذ�ا�ع�ـــ0اف��موعــد�اســـتحقاقها.

مم�ا�دينـة�الPـ�Nتـم�ا�بدئي.�يتطلب�ذلك�ا�ع�0اف�بخسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�-ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة�والـدخل�الشـامل�اÌخـر�حPـ¢�بالنسـبة�للـذ

  إنشاؤها�أو�الحصول�عل�Xا�حديثا.
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 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

،�بنــاًء�ع5ـى�مــا�إذا�كــان�لÈبـدشــهر�أو�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��١٢قيمــة�ا�وجــودات�ا�اليـة�إمــا�كخسـائر�ائتمانيــة�متوقعــة��ـدة��هبـوطيـتم�قيــاس�

  ا�ع�0اف�ا�بدئي.�بعدأهمية�-ي�مخاطر�ا�ئتمان��ذاتهناك�زيادة�

شــهر�مــن��١٢تكــون�ممكنــة�-ــي�غضــون��Nخســائر�ا�ئتمــان�الناتجــة�عــن�ا�حــداث�ا�ف�0اضــية�الPــ�تمثلشــهر"�١٢"خســائر�ا�ئتمــان�ا�توقعــة�خــ�ل�

ى�العمـــر�ث�ا�ف�0اضـــية�ا�حتملـــة�ع5ـــى�مـــدالناتجـــة�عـــن�جميـــع�ا�حـــدا�الخســـائر �تلـــكتـــاريخ�ا\بـــ�غ.�"خســـائر�ا�ئتمـــان�ا�توقعـــة�ع5ـــى�مـــدى�العمـــر"�

�N¨×ي.ا�ف�0ا�  لÈصل�ا�ا

  

NÃحاســ�عيـار�ا�ي�رقـم��يسـتخدم�الصـندوق�الطريقـة�العمليــة�-ـي�ا��وذلـك�باسـتخدام�مصــفوفةا�توقعـة�للمــدين1ن��ا�ئتمـانلقيـاس�خســارة��٩الـدو

ارة�الفعليــة�للســنة�الســابقة،�ســتقــدير�أعمــار�ا�ــدين1ن،�يســتخدم�الصــندوق�خ0Rتــه�الســابقة�لتحديــد�نســبة�الخســارة�ا�توقعــة�بنــاًء�ع5ــى�نســبة�الخ

�والتوقعـــات�ا�عقولـــة�والداعمـــة�لÈوضـــاع�ا�قتصـــادية�-ـــي�ا�ســـتقبل.�تعـــديل�البيانـــات�التاريخيـــة�با�عـــدل�الحـــا�ي�لـــتعكس�الظـــروف�الحاليـــة�يـــتم

  الديون.وتختلف�معد�ت�الخسارة�ع5ى�أساس�اعمار�ا�بالغ�ال�NPفات�موعد�استحقاقها�و�ي�عادة�أع5ى�بالنسبة�لتحليل�اعمار�

  

  ا الية�ا طلوبات�-٢

  .¬Xا�ا�و�ي�يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�اليه�عند�ا�ع�0اف

  

  التصنيف)�٢٬١

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

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

 لفة�ا�طفأة.�تلك�ال�NPتقاس�بالتك�-ب�

  

  القياس)�٢٬٢

�بالقيمــة��العادلــة.�يــتم�
ً
�ورســوم�التمويــل�ا�طلوبــات�ا�اليــة�بالتكلفــة�ا�طفــأة�مثــل�القــروض�حســابكافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�يــتم�تســجيلها�مبــدئيا

  .ةخصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشر بالقيمة�العادلة�ال�NPيتم�تحديدها�ع5ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي�بعد�

 

عمولـة�ع5ـى�مـدى�ف�ـ0ة�معـدل�الفائـدة�الفعليـة.�معـدل�التكلفـة�ا�طفـأة��داة�الـدين�وتحميـل�تكاليفال�تقوم�طريقة�معدل�الفائدة�الفع5ي�بحسـاب

دفوعــــة�الفائــــدة�الفع5ــــي�هــــو�ا�عــــدل�الــــذي�يقــــوم�بتخفــــيض�التــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية�ا�قــــدرة�(�بمــــا�-ــــي�ذلــــك�جميــــع�الرســــوم�والنقــــاط�ا�

��يتجـزأ�مـن�معـدل�الفائـدة�الفع5ـي�وتكـاليف�ا�عاملـة�وا�قسـاط�ا�خـرى�أو�الخصـومات)�خـ�ل�العمـر�ا�توقـع��داة��لمة�والPـ�Nتشـكل�جـزءً وا�سـت

 يكون�ذلك��،عندماالدين�أو�ف�0ة�أقل
ً
بشـكل�عـام�ع5ـى�القـروض��الطريقـةصا-ي�القيمة�الدف�0يـة�عنـد�التسـجيل�ا�بـدئي.�تنطبـق�هـذه�،�إ�ى�مناسبا

  .وغ01ها�1ن�التجاري1نوالدائن

  

 Ìاليـــة�للصـــندوق�الـــدائن1ن�التجـــاري1ن�والـــدائن1ن�ا�طلوبـــات�ا�كشـــوف�مـــن�البنـــك،�عقـــود�خـــرين�و تشـــمل�ا�القـــروض�بمـــا�-ـــي�ذلـــك�الســـحب�ع5ـــى�ا

�بالتكلفــة�ا�طفــأة�الضــمان�ا�ــا�ي�وا�دوات�ا�اليــة�ا�شــتقة.
ً
باســتثناء�ا�طلوبــات���يصــنف�الصــندوق�كافــة�ا�طلوبــات�ا�اليــة�الPــ�Nيــتم�قياســها�حقا

  ا�الية�ال�NPتقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�

  

 استبعاد�ا طلوبات�ا الية�)�٢٬٣

�آخـر�مــن�بــال�§امعنــدما�يـتم�اســتبدال�ال�ـ§ام�مــا�ي�قـائم�عمـره�أو�عنــدما�يـتم�ا\عفــاء�مـن�ا�ل�ــ§ام�أو�إلغـاؤه�أو�انXYــاء�ا�طلوبــات�ا�اليـة��يـتم�اسـتبعاد

أو�يــتم�تعــديل�شــروط�ا�طلوبــات�الحاليــة�بشــكل�جــوهري،�يــتم�التعامــل�مــع�هــذا�التبــادل�أو�التعــديل�ع5ــى�أنــه��ا�قــرض�بشــروط�مختلفــة،�نفــس

  .الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�-ي�ا�بالغ�ا�درجة�-ي�الربح�أو�الخسارة�با�ل�§امويتم�ا�ع�0افا�ص5ي��ل�ل�§اماستعباد�



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٦ 
 

 السياسات�ا حاسبية�الهامة�(تتمة)

  مقاصة�ا�دوات�ا الية�-٣

��يـتم�اجــراء�مقاصــة�بـ1ن�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�طلوبــات�ا�اليـة
ً
وا�بلــغ�الصــا-ي�يعـرض�-ــي�قائمــة�ا�ركــز�ا�ـا�ي،�عنــدما�يكــون�هنـاك�حــق�ملــزم�قانونيــا

يجــب�أن���ية�ا�طلوبــات�-ــي�آن�واحــد.��قابلــة�ا�بــالغ�ا�ع�ــ0ف�¬Xــا�أو�تكــون�هنــاك�نيــة�للتســوية�ع5ــى�أســاس�صــاٍف�مــن�أجــل�بيــع�ا�وجــودات�وتســو 

�بأحـداث�مسـتقبلية�ويجـب�أن�يكـون�قابـل�للتنفيـذ�-ـي�سـياق�العمـل�ا�عتيـادي�ا�لزاميكون�
ً
و-ـي�حـال�التخلـف�عـن��للصـندوق �القانوني�مشروطا

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

  اتاZيراد�اثبات�-ز�

الـدخل�مـن�ا�صـول�غ1ـ�0ا�لموسـة�(حقـوق��اثبـاتست�م�ا\يراد،�يتم�الحق�-ي�اعندما�ينشأ��العقارات�ا�ستثمارية�اتالدخل�من�إيجار �اثباتيتم�

  �ا�نافع)�ع5ى�نفس�ا�ساس.
  

  العقارات�ا�ستثمارية�-ح

رأسمالية�-ي�أسعارها�أو�كل�Xما.��ي�ا�ستثمارات�ال�NPيتم�ا�حتفاظ�¬Xا�للحصول�ع5ى�الدخل�من�ا\يجارات�أو�الزيادة�ال�العقارات�ا�ستثمارية

� �أن �ا�ستثماريةبما �والتكاليف��العقارات �العادلة �بالقيمة �مبدئيا �¬Xا �ا�ع�0اف �تم �فقد �وغ�01نقدي �نقدي �بمقابل �عل�Xا �ا�ستحواذ تم

حق�بالتكلفة�مخصوما�م�Xا�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�تعلقة�بعملية�ا�ستحواذ�بما�-ي�ذلك�رسوم�الصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل�� 

ا�س�XYك�ا��0اكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�يتم�احتساب�ا�س�XYك�بدون�قيمة�تخريدية�بطريقة�القسط�الثابت�كما�يتم�استبعاد�تكلفة�

  ا�رض��غراض�احتساب�ا�ه�ك.
  

  ا�صول�غ\,�ا لموسة�-ط

�با�صول�غ�01ا�لموسة�بالقيمة�العادلة� �-ي�ذلك�رسوم�يتم�ا�ع�0اف�مبدئيا والتكاليف�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�تعلقة�بعملية�ا�ستحواذ�بما

ا��0اكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�تتم�رسملة�ا�صروفات��ا\طفاءالصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل��حق�بالتكلفة�مخصوما�م�Xا�

  ل،�عدا�ذلك�يتم�تحميلها�كمصروف�ف�0ة�خ�ل�الف�0ة�ال�NPاستحقت�ف�Xا.ال�حقة�عندما�تؤدي�إ�ى�زيادة�ا�نفعة�أو�العمر�ا�قتصادي�لÈص
  

  الدخل�الشامل�بطريقة�القسط�الثابت�ع5ى�مدى�العمر�ا\نتاØي�ا�قدر�لكل�بند�ع5ى�حدة.�ع5ى�قائمةيتم�تحميل�ا\طفاء�
  

  ا حاسبية�الهامة�والتقديرات�ا�حكام–ي

�ا\دارة �قامت �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد �وا\يرادات��عند �وا�طلوبات �ا�وجودات �بقياس �ا�تعلقة �وا�ف�0اضات �التقديرات �من بعدد

يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ�01-ي�نتيجة�الفعلية�عن�نتائج�التقديرات.�وا�صروفات.�وقد�تختلف�ال

  حدث�خ�لها�هذا�التغ01.�الNPهذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثره�ع5ى�الف�0ة�
  فيما�ي5ي�ملخص�التقديرات�وا�ف�0اضات�ال�NPتنطوي�ع5ى�مخاطر��جوهرية�ع5ى�نتائج�القوائم�ا�الية�للف�0ة�الحالية�والف�0ات�القادمة:

  

 %ي�القيمة�اختبارات�الهبوط

�ختبار�تتطلب�ا�عاي�01الدولية�للتقارير�ا�الية�من�ا\دارة�إجراء�اختبار�سنوي�ل�نخفاض�-ي�قيمة�ا�وجودات�محددة�وغ�01محددة�ا�جل،�وذلك�

-ي��إختبارات�الهبوط�.الهبوط�إذا�أشارت�أحداث�إ�ى�وجود�تغ01ات�أو�ظروف�تدل�ع5ى�أن�القيمة�الدف�0ية�لÈصل�قد���تكون�قابلة�ل�س�0داد

،�لتحديد�ما�إذا�كان�يمكن�اس�0داد�القيمة�الدف�0ية�للموجودات�بصا-ي�
ً
القيمة�تخضع�لتقديرات�ا\دارة�وتتطلب�من�ب1ن�أمور�أخرى�تقديرا

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

�ليةالحا �ل. �الحالية �القيمة �بعند�احتساب�صا-ي �ا\دارة �تقوم �ا�ستقبلية �غ�01مؤكدة�لتدفقات�النقدية �يتعلق�بأمور بعض�ا�ف�0اضات�فيما

 :ي5ي�ما�من�ضم�Xابدرجة�كب01ة�

 س�XYك�وا\طفاء؛)،�محسوبة�ع5ى�أ�Xا�أرباح�تشغيلية�معدلة�قبل�ا� EBTIDAنمو�ا�رباح�قبل�العمو�ت�والضرائب�وا�س�XYك�وا\طفاء�(  ) أ

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

 ج)���معد�ت�النمو�طويلة�ا�جل؛�و

 .د)���اختيار�معد�ت�الخصم�لتعكس�ا�خاطر�ال�NPتنطوي�عل�Xا

�NPستخدمة�-ي�توقعات�التدفق�تطبقهاإن�تغي�01ا�ف�0اضات�ال�ات�النقدية،�يمكن�أن�ا\دارة،�وخاصة�معدل�الخصم�وفرضيات�معدل�النمو�ا

  وبالتا�ي�النتائج.هبوط�قيمة�التدفقات�ا�توقعة�يؤثر�بشكل�كب�01ع5ى�
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 ريديةخالتتقدير�العمر�اZنتا°ي�والقيمة�

ات�يتعلق�با�داء�ا�ستقب5ي�ا�توقع�للموجود�العقارات�ا�ستثماريةأو�إن�العمر�ا\نتاØي�ا�ستخدم�\طفاء�أو�اس�XYك�ا�وجودات�غ�01ا�لموسة�

ا�نافع�ا�قتصادية�من�ا�صل.�يتم�اشتقاق�ا�س�XYك�فيما��يتوقع�استمرار التقييم�الف�Nàللف�0ة�ال�NPا�ب�Nàع5ى�ا\دارة��وتقدير ا�ستحوذ�عل�Xا�

�التخريديةالقيمة�.�إن�ا�نتاØي�ا�توقعة�-ي��Xاية�عمره�التخريديةيتعلق�با�س�XYك�الدوري�بعد�تقدير�العمر�ا\نتاØي�ا�توقع�لÈصل�والقيمة�

  للموجودات�لها�تأث�01مباشر�ع5ى�ا�س�XYك�ا�حمل�ع5ى�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�اÌخر.�

  

�إ�ى�التقييم�الف�Nà-ي�وقت�شراء�ا�صل�ومراجعته��الصندوق يتم�تحديد�ا�عمار�ا\نتاجية�والقيم�ا�تبقية��وجودات�
ً
من�قبل�ا\دارة�استنادا

ع5ى�ا�عمار��من�م�ئمته.�وتستند�ع5ى�الخ0Rة�التاريخية�مع�حياة�أصول�مماثلة�وكذلك�توقع�ا�حداث�ا�ستقبلية�ال�NPقد�تؤثر �سنويا�للتأكد

  ا�نتاجية�للموجودات.

 

 للذمم�ا دينة�%ي�القيمة�خسائر�الهبوط

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

  .�ذمم�ا�فراد�ا�دينة�يتم�شطXÅا�عندما�تعتقد�ا\دارة�بأنه���يمكن�تحصيلها.معدل�الخسارة�ا�توقع�طريقة�باستخدام

  

  حق�استخدام�ا وجودات

حـــق�ا�ســـتخدام��ســـتخدام).�يـــتم�قيـــاس�أصـــول ا�صـــل�ل� �تـــوفر -ـــي�تـــاريخ�بـــدء�ا\يجـــار�(أي�تـــاريخ��لÈصـــول �حـــق�ا�ســـتخدام�بيع�ـــ0ف�الصـــندوق�

�
ً
أي�اس�XYك�م�0اكم�وخسائر�انخفاض�-ي�القيمة�،�ويتم�تعديلها��ي�إعادة�قيـاس��طلوبـات�ا\يجـار.�تتضـمن�تكلفـة�أصـول�حـق�بالتكلفة�ناقصا

ر�الPــ�Nتــم�دفعهــا�-ــي�تــاريخ�البــدء�أو�قبلــه�ا�ســتخدام�مبلــغ�مطلوبــات�ا\يجــار�ا�ع�ــ0ف�¬Xــا�والتكــاليف�ا�باشــرة�ا�وليــة�ا�تكبــدة�ومــدفوعات�ا\يجــا

�
ً
أي�حــوافز�إيجــار�مســتلمة.�مــا�لــم�يكــن�الصـــندوق�ع5ــى�يقــ1ن�معقــول�مــن�حصــوله�ع5ــى�ملكيـــة�ا�صــل�ا�ــؤجر�-ــي��Xايــة�مــدة�ا\يجــار�،�يـــتم�ناقصــا

ا\يجــار�،�أXáمــا�أقصــر.�تخضــع�اســ�XYك�أصــول�حــق�ا�ســتخدام�ا�ع�ــ0ف�¬Xــا�ع5ــى�أســاس�القســط�الثابــت�ع5ــى�مــدى�العمــر�ا\نتــاØي�ا�قــدر�ومــدة�

 أصول�حق�ا�ستخدام��نخفاض�القيمة.

  

  مطلوبات�اZيجار

بالقيمـة�الحاليــة��ـدفوعات�ا\يجـار�الPـ�Nيتعــ1ن�دفعهـا�ع5ـى�مـدى�ف�ــ0ة��محسـوبة-ـي�تـاريخ�بـدء�عقــد�ا\يجـار�،�يع�ـ0ف�الصـندوق�بمطلوبــات�ا\يجـار�

 الضمنية)�ناقصثابتة�ال�الدفعاتبما�-ي�ذلك�ا\يجار.�تشتمل�مدفوعات�ا\يجار�ع5ى�مدفوعات�ثابتة�(
ً
أي�حوافز�تأج�01مسـتحقة�،�ومـدفوعات��ا

سـة�إيجار�متغ01ة�تعتمد�ع5ى�مؤشر�أو�سعر�،�وا�بالغ�ا�توقع�دفعها�بموجـب�ضـمانات�القيمـة�ا�تبقيـة.�تشـمل�مـدفوعات�ا\يجـار�أيًضـا�سـعر�ممار 

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

الـة�الPـ�Nخيار�ا\�Xاء.�يتم�ا�ع�0اف�بدفعات�ا\يجار�ا�تغ01ة�ال���NPتعتمد�ع5ى�مؤشر�أو�سعر�كمصروف�-ي�الف�0ة�الPـ�Nيحـدث�ف�Xـا�الحـدث�أو�الح

يجــار�،�يســتخدم�الصــندوق�معــدل�ا�ق�ــ0اض�ا\ضــا-ي�-ــي�تــاريخ�بــدء�ا\يجــار�إذا�كــان�عنــد�حســاب�القيمــة�الحاليــة��ــدفوعات�ا\ �تــؤدي�إ�ــى�الــدفع.

دة�ســعر�الفائــدة�الضــم�Nà-ــي�عقــد�ا\يجــار�غ1ــ�0قابــل�للتحديــد�بســهولة.�بعــد�تــاريخ�البــدء�،�يــتم�زيــادة�مبلــغ�مطلوبــات�ا\يجــار�لــتعكس�تــراكم�الفائــ

NــPــدفوعات�ا\يجــار�ال�ــى�ذلــ�وتخفــيض��ك�،�يــتم�إعــادة�قيــاس�القيمــة�الدف�0يــة��طلوبــات�اإليجــار�إذا�كــان�هنــاك�تعــديل�أو�تــم�دفعهــا.�باإلضــافة�إ

  ساسية.�0-ي�التقييم�لشراء�ا�وجودات�ا� تغي�01-ي�مدة�اإليجار�أو�تغي�01-ي�مدفوعات�اإليجار�الثابت�ا�ضمون�أو�تغي1

  

  

  

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٨ 
 

 العقارات�ا�ستثمارية .٦

  ي5ي:�ماك�التقريركما�-ي�تاريخ��العقارات�ا�ستثماريةتتكون�

  

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�

          التكلفة�  

  اZه�ك�ا �,اكم�    ا جموع  ا ب��  ا�رض  العقار
مصروف�الهبوط�

  للسنة

�٣١كما�%ي�

  ٢٠١٩ديسم-,

درنف�

  ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣  أجياد

�  

(٣٬٢٧٤٬٣٤٧) (١٢٬٣٣٩٬٠٦٢) ١١١٬٦٩١٬٥٩١ 

 ٥٢٬٦٦٧٬٠٥٥ (٤٬٥٢٨٬٣٧٥) (١٬٧٩٩٬٥٧٠)  �  ٥٨,٩٩٥٬٠٠٠  ٣١٬٩٩٢٬٣٦٢  ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨  درنف�كدي

 ٤٢٬٨٤٤٬٩٣٨ (٢٬١٣٩٬٧١٩) (٤٦٥٬٣٤٣)  �  ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  ٨٬٢٧٢٬٧٦٤  ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦  �&امة

 ٦٦٣٬١٧٦٬٢٥٧ (١٣٬١٩٨٬٦٣٣) (٥٬٢٧٥٬١١٠)  �  ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  ٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨  ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢  سوق�شرق�

 ٤٨٬٤٦٧٬١٨٨ (٥٬٣٤٥٬٠٤٠) (١,٤٠٧٬٣٢٩)  � ٥٥٬٢١٩٬٥٥٧ ٤٥٬٢٨٥٬٤٧٥  ٩٬٩٣٤٬٠٨٢  ذا�باد

  ٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩ (٣٧٬٥٥٠٬٨٢٩) (١٢٬٢٢١٬٦٩٩)  � ٩٦٨٬٦١٩٬٥٥٧ ٢٣٧٬٥٤٠٬٩٣٦  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١ 

  

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�

          التكلفة�  

  اZه�ك�ا �,اكم�    ا جموع  ا ب��  ا�رض  العقار
مصروف�

  الهبوط�للسنة

�٣١كما�%ي�

  ٢٠١٩ديسم-,

درنف�

  أجياد

١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣    

(١٬٨١٩٬٠٨٢) - ١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨ 

 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

 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 

  

اد)�لم�يكتمل�بعد�النسبة�ا�ستخدمة�لتحميل�التكلفة�ع5ى�ا�بà¢�وع5ى�ا�رض�تم�تقديرها�من�قبل�ا�قيم1ن�ا�ستقل1ن.�بحكم�أن�العقار�(ذا�ب

�تم �ا�ستقل1ن. �تقارير�ا�قيم1ن �ع5ى �با�عتماد �تقديره �تم �قيمته �-ي �العقار�هبوط �لهذا �يوجد �الحالية، �للف�0ة �عنه �إه�ك �احتساب �يتم �فلم

  سنة.�٤٠احتساب�ا�ه�ك�لكل�العقارات�باستخدام�طريقة�القسط�الثابت�ع5ى�ف�0ة�

  

  

  

  

  

  

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

١٩ 
 

  (تتمة)�العقارات�ا�ستثمارية

  مة�العادلة�للعقارات�ا�ستثماريةالقي

  

�١ا�قـيمالقيمة�العادلة�للعقارات�ا�ستثمارية�كما�-ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثن1ن�من�ا�قيم1ن�ا�سـتقل1ن�(شـركة�أمـاكن�للتقيـيم)�

  ين�(تقييم).،�ك��ا�قيم1ن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيم1ن�ا�عتمد٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة  العقار

 ١١٢٬٢٩٣٬٧١٥  � ١١٤٬٠٠٠٬٠٠٠  � ١١١٬٦٩١٬٥٩١  درنف�أجياد

 ٥٢٬٧٤٧٬٤٢٨  � ٥٤٬١٨٦٬٣٠٠  � ٥٢٬٦٦٧٬٠٥٥  درنف�كدي

 ٤٥٬٥٠٠٬٠٠٠  � ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥  � ٤٢٬٨٤٤٬٩٣٨  Xtامة

 ٦٥٧٬٠٤١٬٥٠٠  � ٦٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠  � ٦٦٣٬١٧٦٬٢٥٧  سوق�شرق�

 ٤٧٬٦٧٦٬٤٩٧  � ٥٢٬٠٧٢٬٥٣٥  � ٤٨٬٤٦٧٬١٨٨  ذا�باد*

  ٩١٥٬٢٥٩٬١٤٠  � ٩٣٤٬٨٦٢٬٣٥٠  � ٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩ 

  

  

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١كما�%ي�  

  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    التكلفة  العقار

 ١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥   ١٣٠٬٥٩٦٬٤٢٨    ١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨  درنف�أجياد

 ٦٣٬٨٢٥٬٠٠٠   ٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥    ٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩  درنف�كدي

 ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥   ٥١٬٢٥٠٬٠٠٠    ٤٥٬١٩١٬٤٧٦  Xtامة�

 ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢   ٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣  سوق�شرق�

 ٥٥٬٢٩٩٬٧١٣   ٥٥٬١٣٩٬٤٠٠    ٥٥٬٢١٩٬٥٥٧  ذا�باد*

  ٩٦٠٬٩٨٩٬٠٣٥   ٩٧٨٬٧٣٣٬٧٠٣    ٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣ 

  

ع5ــى��عقــارات�ا�دينــةيمــ1ن�فاليوســتارت�ل�ستشــارات�و�*يقــع�عقــار�ذا�بــاد�-ــي�مدينــة�دبــي�وتــم�تحديــد�قيمتــه�العادلــة�أعــ�ه�عــن�طريــق�تقــارير�ا�ق

 .(RICS)ا�لكي�للمساح1ن�القانوني1ن�ك��ا�قيم1ن�معتمدين�من�ا�عهد�التوا�ي،

�لتحديد�الهبوط�عند�وجوده،
ً
  كما�هو�موضح�أع�ه.�ا�رقام�ا�عروضة�أع�ه��ي��غراض�إفصاحية�فقطـ،�وتستخدم�أيضا

  

 �نتفاعاحقوق��–ا�صول�غ\,�ا لموسة� .٧

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�

    ا�طفاء�للف�,ة    التكلفة  حق�ا نفعة
ديسم-,��٣١كما�%ي�

  �م٢٠٢٠

 ٤٧٬٤٢٤٬٣٩٧  � (١٩٬٢٣٥٬٦٠٣)  � ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

 ٨١٬١٢٨٬٨٠٣  � (١٢٬٨٠١٬١٩٧)  � ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠  � (٣٢٬٠٣٦٬٨٠٠)  � ١٦٠٬٥٩٠٬٠٠٠ 

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

٢٠ 
 

  (تتمة)�ق�ا نافعحقو �–ا�صول�غ\,�ا لموسة�

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١%ي�كما�

    ا�طفاء�للف�,ة    التكلفة  حق�ا نفعة
ديسم-,��٣١كما�%ي�

  م٢٠١٩

 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 

  

موجـــودات�غ1ـــ�0اســـتحوذ�الصـــندوق�ع5ـــى�حقـــوق�ا�نـــافع�ا�وضـــحة�أعـــ�ه�و�ن�العقـــود�تغطـــي�جـــزء�مـــن�عمـــر�ا�صـــل�ا�نتـــاØي�فقـــد�تـــم�تصـــنيفها�ك

  .�يتم�اطفاء�هذه�الحقوق�ع5ى�ا�عمار�ا�تبقية�كما�هو�موضح�أدناه:ملموسة

  .٢٠٢٦يوليو��١�:١٧ب�زا�

  .٢٠٣٦مارس��٢�:٢٩ب�ز�

  .٢٠٣٥ابريل��١افة:�ضي

  القيمة�العادلة�ل³صول�غ\,�ا لموسة

�١�قـيمالقيمة�العادلة�لÈصول�غ�01ا�لموسة�كما�-ي�تاريخ�التقرير�تم�تحديدها�عن�طريق�اثن1ن�من�ا�قيم1ن�ا�ستقل1ن�(شركة�أمـاكن�للتقيـيم)�ا

  دية�للمقيم1ن�ا�عتمدين�(تقييم).،�ك��ا�قيم1ن�معتمدين�من�الهيئة�السعو ٢و�(شركة�تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�  م٢٠٢٠

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

 ٤٥٬١٧٠٬٥٦٠  � ٥٣٬٤٠٠٬٠٠٠  � ٤٧٬٤٢٤٬٣٩٧  ١ب�زا�

 ٩٣٬٥٢٨٬٤٤٠  � ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  � ٨١٬١٢٨٬٨٠٣  ضيافة

  ١٣٨٬٦٩٩٬٠٠٠  � ١٤٣٬٤٠٠٬٠٠٠  � ١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠ 

  

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١ي�كما�%  م٢٠١٩

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

١ب�زا�  ٦٥٬٠٦١٬٣١٥  ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤ 

٢ب�زا�  ٨٤٬٢٧٣٬٧١٠  ٨٢٬٢٣٧٬٧٤٠  ٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥ 

 ٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣  ٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٨٦٬٨١٨٬٢٢٤ ضيافة

 ٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨  ٢٤٢٬٢٣٧٬٧٤٠  ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

٢١ 
 

  صلا� حق�ا�ستخدام� .٨

    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    التكلفة

   ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩    � م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�-ي�

   (٢٬٤٧٨٬٣٧٣)    انخفاض�-ي�أصل�حق�ا�ستخدام�نتيجة�\عادة�تقييم�عقد�ا\يجار

   ٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨)    )١٣ا�حول�ا�ى�مدير�الصندوق�(�إيضاح�

   ٩٩٬٠٥٧٬٤٤٨    م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rالرصيد�-ي�

  

  

      

 Zكم&�ك�ا �,اس'ا        

   (١٠٬٧٨١٬٨٦٠)    � م٢٠٢٠يناير��١الرصيد�-ي�

   (٩٬٥٤٩٬٦٦٧)    مصروف�السنة

   ١٬٩١٥٬٩٨٣    )١٣ا�حول�ا�ى�مدير�الصندوق�(�إيضاح�

   (١٨٬٤١٥٬٥٤٤)    م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rالرصيد�-ي�

   ٨٠٬٦٤١٬٩٠٤    ٢٠١٩ديسم٣١��0Rلقيمة�الدف�0ية�-ي�صا-ي�ا

   ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩    ٢٠٢٠ديسم-,��٣١صا%ي�القيمة�الدف�,ية�%ي�

  

 الذمم�ا دينة .٩

 تشمل�الذمم�ا�دينة�من�ذمم�إيجارات�مدينة�وذمم�مدينة�من�صفقات�ا�ستحواذ�كما�ي5ي:

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  

  ٤٥٬١٦٦٬٥٣٩   ٥١٬٥١٣٬٣٧٨  ذمم�إيجارات�

 -   ٤٬٢٣٠٬٠١٠  ذمم�أخرى*

  ٥٬٩٠٨,٣٨١   ٥٬٩٠٨٬٣٨١  ذمم�مدينة�من�صفقات�ا�ستحواذ

 (٣٬١٦٣٬٤٠٨)   (٣٠٬٤١٤٬٢١١)  الخسائر�ا�ئتمانية�ا توقعةخصم:�

  ٤٧٬٩١١٬٥١٢   ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨ 

  

مـــارس��١٤)�إلغـــاء�عقـــد�ا\يجـــار�الرئيæـــ¨�Nمـــع�الصـــندوق�-ـــي�ةا�ســـتأجر�الرئيæـــ¨�Nللعقـــار�(الضـــياف�قـــدمت�شـــركة�التصـــميم�والبنـــاء،خـــ�ل�العـــام�،�

التصــميم�والبنــاء�مــن�ا�ســتأجرين�مــن��تــم�اســت�م�ا\يجــارات�مقــدًما��،الرئيæــ¨�Nونتيجــة�لــذلك�عقــد�ا\يجــار .�وافــق�الصــندوق�ع5ــى�إلغــاء�م٢٠٢٠

N¨æا�مستحقات�أخرى�منيتم�التعام�حيث�قبل�إلغاء�عقد�ا\يجار�الرئيXشركة�التصميم�والبناء.�ل�معها�ع5ى�أ� 
  

  الحركة�-ي�مخصص�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة��ي�كما�ي5ي:

  م٢٠١٩سم-,�دي�٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  

 -   ٣٬١٦٣٬٤٠٨  الرصيد�-ي�بداية�الف�0ة�

 ٣٬١٦٣٬٤٠٨   ٢٧٬٢٥٠٬٨٠٣  السنةخ�ل��ا�ئتمانية�ا�توقعةخسائر��إضافة

 ٣٬١٦٣٬٤٠٨   ٣٠٬٤١٤٬٢١١  الرصيد�%ي��&اية�السنة�
  
.�يــتم�ا�دينــة�الــذمم�أعمــار�مــن�ةبنســب�الخســائر�ا�ئتمانيــة�ا�توقعــةمخصــص�الخســارة�للــذمم�ا�دينــة�التجاريــة�بمبلــغ�يســاوي��صــندوق قــيس�الي

�نسـببـالرجوع�إ�ـى��تحصـيلها�-ـي�ا�شكوك�الديون �مخصصالخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�ع5ى�الذمم�ا�دينة�التجارية�باستخدام�مصفوفة��تقدير

ا�ا�ـدينون�وتقيـيم�كـل�مـن�Xـالظـروف�ا�قتصـادية�العامـة�للصـناعة�الPـ�Nيعمـل�ف� وتحليـل�الوضـع�ا�ـا�ي�الحـا�ي�و�1نالسـداد�السـابقة�للمـدين�عـدم

  .-ي�تاريخ�التقريرللمدين1ن،�وتعديلها�بالظروف�الخاصة�با�دين1ن�كذلك�ا�توقع�للظروف��الحا�ي�و�ا�تجاه



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

٢٢ 
 

 

  الذمم�التجارية

 

 م٢٠٢٠ديسم-,��٣١ ايام�تجاوز�ا�ستحقاق

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

 ١٧٫٧٩ ٪٣٨٫٨٤ ٪٧٣٫٦٨٪ 
 الخسائر�ا�ئتمانية�ا توقعةعدل�م

  اجما�ي�الحسابات�ا ستحقة ١٦٬٥٦٥٬١٦٨ ١٦٬٥١٤٬١٧٥ ٢٨٬٥٧٢٬٤٢٦ ٦١٬٦٥١٬٧٦٩

  الخسائر�ا�ئتمانية�ا توقعة (٢٬٩٤٧٬١١٤) (٦٬٤١٤٬٨٣٨) (٢١٬٠٥٢٬٢٥٩) (٣٠٬٤١٤٬٢١١)

  القيمة�الدف�,ية ١٣٬٦١٨٬٠٥٤ ١٠٬٠٩٩٬٣٣٧ ٧٬٥٢٠٬١٦٦ ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨

 

  الذمم�التجارية

 م�٢٠١٩ديسم٣١��0R ايام�تجاوز�ا�ستحقاق

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

 
٠ %٤ %٧% 

 الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعةمعدل�

 اجما�ي�الحسابات�ا�ستحقة ٦٬١٥٦٬٤٢٠ ١٤٬٣٧٩٬٠٠٧ ٣٠٬٥٣٩٬٤٩٣ ٥١٬٠٧٤٬٩٢٠

  قعةالخسائر�ا�ئمانية�ا�تو  - - (٢٬٦٢١٬٥٣١) (٢٬٦٢١٬٥٣١)

  القيمة�الدف�0ية ٦٬١٥٦٬٤٢٠ ١٤٬٣٧٩٬٠٠٧ ٢٧٬٩١٧٬٩٦٢ ٤٨٬٤٥٣٬٣٨٩

 

  ا صروفات�ا دفوعة�مقدًما�والذمم�ا دينة�ا�خرى � .١٠

  

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  

 ١٬٨١٤٬٢٨٠   ٦٬٩١٣٬٣٦٠  ضريبة�القيمة�ا�ضافة�–ذمم�مدينة�

 -   ٢٦٠٬٤٧٣  ذمم�مدينة�أخرى 

 -   (٦٦٠٬٢٧٣)  ا�توقعة��يةتمانخسائر�ا�ئالخصم:�مخصص�

  ١٬٨١٤٬٢٨٠   ٦٬٥١٣٬٥٦٠ 

  

 

  النقد�وما�%ي�حكمه .١١

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  

 ٩٢٬٤٧٩   ٥٠٬٩٨٦  نقد�لدى�أم1ن�الحفظ

 ٢٬١٩٦٬٠٠٥   ٥٬٢٥٤٬٦٠٧  �الشركة�ذات�الغرض�الخاصنقد�لدى�

  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤   ٥٬٣٠٥٬٥٩٣ 

  

 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

٢٣ 
 

 قروض�طويلة�ا�جل .١٢

ع5ــى�تســهي�ت�بنكيـة�إســ�مية�مــن�بنــك�الريـاض�بقيمــة�تصــل�إ�ــى�)�بالحصــول�الشــركة�ذات�الغــرض�الخـاصتطـوير�العقــاري�(شــركة�امــار�للقامـت�

�عليـه��للصندوق �للصندوق،�تبلغ�نسبة�الفائدة�العقارات�ا�ستثماريةلغرض�تمويل��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ً
%�بلـغ�٢٫١٥معدل�السايبور�السائد�مضافا

�سـنوات.�بلغـت�رسـوم�ترتيـب�القـرض��ـدير�الصـندوق �٧%،�القرض�مستحق�السداد�بعد�٤٫٨٩%�حP¢�٤٬٧٧معدل�الفائدة�الفع5ي�خ�ل�الف�0ة�

  .ع5ى�دفعت1ن�وقد�تم�تحميلها�كمصروف�ف�0ة�ريال�سعودي��٣٬٢٨٠٬٠٠٠خ�ل�الف�0ة�مبلغ

  

�م٢٠٢٠رتيــب�القــرض�-ــي�عــام�غــت�رســوم�تســعودي.�بل�ريــال�٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠لدفعــة�الثانيــة�مــن�القــرض�بمبلــغ�،�تــم�اســت�م�ام٢٠٢٠ف0Rايــر���١٦-ــي

  كتكلفة�ف�0ة.�م٢٠٢٠ريال�سعودي�وتم�تحميلها�خ�ل�عام��٤٧١٬٤٥٠

 

وتبلـــغ��)�ريـــال�ســـعودي�مليـــون ٢٠٣٫٣٢م���٢٠١٩ديســـم٣١�0R(���مليـــون�ريـــال�ســـعودي�٣٤٧٫٢٢م��٢٠٢٠ديســـم٣١��0Rرصـــيد�القـــرض�كمـــا�-ـــي��بلـــغ�

�مليـون�ريـال�٢٫٨٣م�مبلـغ�٢٠١٩ديسـم٣١��0Rمليون�ريال�سعودي�(٢٫٥م��٢٠٢٠ديسم�٣١�0Rكما�-ي�لهذا�القرض�الذمم�الدائنة�لتكاليف�التمويل

  .يتم�ضمان�القرض�برهن�استثمارات�عقارية�تبلغ�ضعف�قيمة�القرض�.سعودي)

  

  ذمم�دائنة� .١٣

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    

¢¨ºو�١٦٬٠٠٠٬٠٠٠    *مستحق�لفهد�ابراهيم�سعد�ا    �- 

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

  ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠    ٢٠٬٢٠٠٬٠٠٠   محفظة�خاصة�تدار�من�قبل�مدير�الصندوق �–صندوق�التعليم�العا�ي�

محفظــــة�خاصــــة�تــــدار�مــــن�قبــــل��-صــــندوق�القنــــاص�–ناصــــر�الدوســــري�

  مدير�الصندوق 

 

-   

  ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠  

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   الركن�ا�ت1ن�(حامل�وحدات�-ي�صندوق�القناص)

  ١٬١٠٠٬٠٠٠    ١٬١٠٠٬٠٠٠   ستحقة�للركن�ا�ت1ن�(حامل�وحدات�-ي�صندوق�القناص)توزيعات�م

    ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩     ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠  

  

إلغـاء�عقـد�ا\يجـار�الرئيæـ¨�Nستثمارية�درنف�أجياد�ودرنف�كـدي�فهد�إبراهيم�سعد�ا�وº¨¢�،�ا�ستأجر�الرئي�N¨æللعقارات�ا� �قدمخ�ل�العام�،�*

مليون.�وافق�الصندوق�ع5ى�إلغاء�عقد�ا\يجار�الرئي�N¨æونتيجة�لـذلك�،��٨٫٩ا�وافقة�ع5ى�دفع�غرامة�قدرها�و �م٢٠٢٠مارس��١مع�الصندوق�-ي�

مليـون�ريـال�سـعودي.�كمـا�وافـق�الصـندوق�ع5ـى��١٢يل�§م�الصندوق�بسداد�السـلفة�غ1ـ�0ا�سـتخدمة�الPـ�Nتـم�اسـت�مها�-ـي�العـام�السـابق�والبالغـة�

مليــون�ريــال�ســعودي�الــذي�دفعــه�ا�ســتأجر�الرئيæــ¨�Nللهيئــة�فيمــا�يتعلــق�بــالبيع�ا�و�ــي�للعقــارات�-ــي��٩الغ�ســداد�مبلــغ�ضــريبة�القيمــة�ا�ضــافة�البــ

  م�ي1ن�ريال�سعودي�خ�ل�العام.�٥.�وتم�دفع�م٢٠١٨عام�

  

ض�ا�ـؤجرة�كتسـوية�ا�ر شـركة�تابعـة��ـدير�الصـندوق)�و )�إ�ى�شركة�جسر�للتطوير�العقـاري�(٢خ�ل�العام�،�قام�الصندوق�بتحويل�عقار�(ب�زا�**

مليـون�ريــال��٢٥٫٣٧مليـون�ريـال�سـعودي�و��٧٦٫٩م�مبلـغ��٢٠١٩ديسـم٣١��0Rللمبلـغ�ا�سـتحق.�بلغـت�القيمـة�الدف�0يـة�للممتلكـات�وا�رض�كمـا�-ــي�

.�م٢٠٢٠أبريــل��٢٩مليــون�ريــال�ســعودي.�تــم�ا�نXYــاء�مــن�تحويــل�صــا-ي�ا�صــول�-ــي��٤٫٥٦٥خســارة��٢ســعودي�ع5ــى�التــوا�ي.�نــتج�عــن�تحويــل�بــ�زا�

  يوضح�الجدول�التا�ي�تفاصيل�إلغاء�ا�ع�0اف�با�رصدة�نتيجة�للتحويل:
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٢٤ 
 

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    ايضاحات    

           ا�صول��اثباتإلغاء�

  ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠    ٧    م�٢٠١٩ديسم٣١��0R-ي��٢تكلفة�ب�زا�–حق�ا�نتفاع��-الغ�01ملموسة�ا�صول 

 (٥٬٩١٤٬٣٢٥)  ٧    م�٢٠١٩ديسم٣١��0R-ي��٢ا��0اكم�ب�زا�ا�طفاء�–حق�ا�نتفاع��-الغ�01ملموسة�ا�صول 

 (٩٨٥٬٧٢١)  ٧    اطفاء�السنة��٢ب�زا��–حق�ا�نتفاع��-الغ�01ملموسة�ا�صول 

 ٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨  ٨    م٢٠١٩ديسم٣١��0R-ي��٢تكلفة�أرض�ب�زا��–أصل�حق�ا�ستخدام�

ــــــ0اكم�بدايــــــة�ال�–�٢أرض�بــــــ�زا�–أصــــــل�حــــــق�ا�ســــــتخدام� ــــــ0ة�-ــــــي�ا�ســــــ�XYك�ا�� ديســــــم٣١��0Rف�

  م٢٠١٩

  

٨ 

 

(١٬٥٨٥٬٦٤١) 

 (٣٣٠٬٣٤٢)  ٨    ا�س�XYك�خ�ل�السنة.�–�٢أرض�ب�زا�–أصل�حق�ا�ستخدام�

�      ١٠٠٬٩٥٩٬٨٧٩ 

       ا�ل��امات�اثباتإلغاء�

 ٢٥٬٥١١٬٥٦٩      ١٤    م٢٠٢٠أبريل��٢٩-ي��٢ال�§امات�ا\يجار�ا�تعلقة�بأرض�ب�زا�

 ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩  ١٣   م٢٠٢٠أبريل��٢٩ر�العقاري�بتاريخ�لشركة�جسر�للتطوي�مستحق

      ٩٦٬٣٩٤٬٤٤٨ 

 ٤٬٥٦٥٬٤٣١      خسارة�ناتجة�عن�تحويل�عقار�

  

 يجاراZ �مطلوبات .١٤

 

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    

  ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩      ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥    �٢٠١٩يناير��١الرصيد�%ي�

  -    (٢٬٤٧٨٬٣٧٣)    عقد�ا\يجار��هبوط�-ي�ال�§امات�ا\يجار�نتيجة�\عادة�تقييم

 ٣٬٠٦١٬٩٦٦  ٥٬٢٧٥٬٢٣٠    تكاليف�تمويل

 -  (٢٥٬٥١١٬٥٦٩)    )١٣ا�حول�ا�ى�مدير�الصندوق�(�إيضاح�

 -  (٢٢٣٬٧٢٧)    تعديل�تحويل�ا\يجار

 (١٠٬٣٠٠٬٠٠٠)  (٥٬٩٠٠٬٠٠٠)    مدفوع

   ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥  ٩٢٬٤١٥٬٢٥٦    ٢٠١٩ديسم٣١��0Rالرصيد�-ي�

 

 ودعقال�مطلوبات .١٥

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    

 ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١   ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨   يناير�١%ي��عقودال�مطلوبات

 (١٩٬٠٢٥٬٥٣٣)   (٢٨٬٨٢٥٬٩١٥)   �السنةخ�ل��مثبتهايراد�ايجار�

 -   ١٨٬٩٨٧٬٢٠٥   مستلم�مقدما�خ�ل�العام�

 -    (١٢٬٠٠٠٬٠٠٠)   ا�حول�ا�ى�ا�ستحقة�

  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨   ٥٬٨٢١٬٣٠٨    ديسم-,�٣١%ي��ال��امات�عقود

  

�ا�ستلمة��الدفعاتالعقود��مطلوباتتمثل�
ً
  .من�العم�ءمقدما
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 مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .١٦

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  

 ١٬٦٠٣٬٧٤٧  ١٬٧٥٣٬٨٩٦  مصروفات�تشغيلية�دائنة

 ٤٤٨٬٢٤٠  -  رسوم�صفقات�دائنة

 ٢١٠٬٠٠٠  ٢٠٣٬٦٣٣  أتعاب�قانونية

 ١٠٨٬٢٠٣  ٤٤٬٩٢٠  وفات�التقييممصر 

 ٢٥٠٬٢٩٠  ٢٣٬٨٨٨  أتعاب�أم1ن�الحفظ

 ٨٤٬٠٠٠  ٥١٬٠٠٠  أتعاب�ا�راجعة

 ٣٦٠٬٨١٠  ١٬٠٩٨٬٠٠٨  أتعاب�إدارة�–ذمم�دائنة�

 ١٩٬٦٨٩  ٤٤٬٦٨٨  أتعاب�استشارات�شرعية

 -   ٤٠٬١٩٢  ضريبة�قيمة�مضافة�مستحقة

 -   ٢٦٣٬٣٢٣  أخرى�

  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨   ٣٬٥٢٣٬٥٤٨ 

  

 وفات��أخرى مصر  .١٧

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م�٢٠٢٠ديسم-,٣١  �  

 ٣٬٤٩٩٬٢٢٢    ٣٬١٤٥٬٩٥٤   ١مصروفات�تشغيلية�ب�زا�

 ٣٬٥٣٣٬١٢٣    ٤٬٤١٨٬٤٦٢   مصروفات�تشغيلية�سوق�شرق 

 -   ٦٧٧٬٣٠٧   ضيافةمصروفات�تشغيلية�

 -    ٦٧٥٬٠٠٠   درنفمصروفات�تشغيلية�

 -    ٣٩٥٬٢٠٢   Xtامة�مصروفات�تشغيلية�

 ٣٦٠٬٨١٠    ٢٬٤٠٩٬٢٢٨   ارةإدأتعاب�

 -    ٨١٥٬١٥٣   أتعاب�التحويل

 ٦٢٧٬١٥٠    ٦٠٣٬٨٤٥   أتعاب�التسجيل�والتداول�

 -   ٢١٤٬٣٨٧   رسوم�ترتيب�التسهي�ت�ا�ئتمانية�

 ٢٠٦٬١٩٢     ١٧٢٬٠٨٨   أتعاب�أم1ن�الحفظ

 ٢٣٠٬٤٥٠    ٨١٬٥٠٤   مصروفات�التقييم

 ٨٤٬٠٠٠    ٧٠٬٥٥٠   أتعاب�مراجعة

 ٢١٠٬٠٠٠    ١٩٬٤٦٩   نيةقانو أتعاب�

 ١٣٬١٢٥    ٢٥٬٠٠٠   أتعاب�استشارات�شرعية

 ١٦١٬١٣٦    ٥٢٥٬٠٦٥   أخرى�

    ٨٬٩٢٥٬٢٠٨   ١٤٬٢٤٨٬٢١٤ 

  

 ا�ل��امات�وا طلوبات�ا حتملة .١٨

غـــاء�عقـــد�-ـــي�الســـنوات�الســـابقة،�رفعـــت�شـــركة�الـــركن�ا�تـــ1ن�التجاريـــة�دعـــوى�ضـــد�مـــدير�الصـــندوق،�فيمـــا�يخـــص�ا�ضـــرار�والرســـوم�ا�رتبطـــة�بإل

�لـرأي�ا�ستشـار�القـانوني�الخـارØي�فـأن�الحكـم�سـيكون�لصـالح�مـدير��ال�§امات(�١مشروع�
ً
محل�نزاع)،�القضية���تزال�منظورة�-ي�ا�حكمـة،�وفقـا

 الصندوق.
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٢٦ 
 

١٩.  Zوا�تعاب�ا�خرى دارة�أتعاب�ا  

��حكام�وشروط�الصندوق�.�ا�تعابمدير�الصندوق�يتقا×¨¢�
ً
  التالية�وفقا

  اكتتاب�أتعاب

مـــن�مبلـــغ�ا�كتتـــاب�لتغطيـــة�التكـــاليف�ا\داريـــة�ويـــتم��%��٢تزيـــد�عـــن��بنســـبة�مـــن�كـــل�مســـتثمر �أتعـــاب�اشـــ�0اك�بتحصـــيلمـــدير�الصـــندوق��يقـــوم

  مقاصXYا�من�ا�بلغ�ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.

  اZدارةأتعاب�

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

  أتعاب�إدارة�عن�أو�ل�سنة�تداول.

  رسوم�الصفقات

 .%�من�صا-ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستثمارات١يحصل�مدير�الصندوق�ع5ى�رسوم�صفقات�تبلغ�

 رسوم�ترتيب�قروض

  .يب�القروض%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�كرسوم�ترت١بالحصول�ع5ى�نسبة�كما�يقوم�مدير�الصندوق�

  

  ا®خرالدخل�الغ\,�تشغيBي� .٢٠

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    

 -   (٤٬٥٦٥٬٤٣١)   )١٣خسارة�ناتجة�عن�تحويل�عقار�(إيضاح�

 
ً
 ٢٬٠٢١٬٨٥٦   ٣٬٣٧٩٬٠٣٠   مبالغ�محصلة�من�ديون�مشطوبة�سابقا

 ١٢٢٬٨٥١   -    فروقات�ذمم�دائنة

 -    ١٬٤٥٠,٨٣٥    مكاسب�الصفقة�من�إ�Xاء�عقود�ا\يجار�

    ١٥٬٩٩٧    - 

    ٢٬١٤٤٬٧٠٧   ٢٨٠٬٤٣١ 

  

 ا عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�&ا .٢١

ومـدير��الوحـدات�حـام5يصـندوق�-ـي�التشـمل�ا�طـراف�ذات�الع�قـة�-ي�إطار�ا�عمال�العادية�للصندوق،�يقـوم�بتعـام�ت�مـع�أطـراف�ذات�ع�قـة.�

 �الع�قـــةتـــتم�ا�عـــام�ت�مـــع�ا�طـــراف�ذات��دوق.الPـــ�Nيـــديرها�مـــدير�الصـــن�والصـــناديق�ا�خـــرى الصـــندوق�
ً
جميـــع�.�وشـــروط�الصـــندوق ��حكـــام�وفقـــا

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

  

 �م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١   إيضاح  طبيعة�ا عاملة  ا�طراف�ذات�الع�قة

سط�ل�ستثمار�صندوق�شركة�الشرق�ا�و 

(صندوق�مدار�من�قبل�مدير��٢ا�ا�ي�

  الصندوق)

  )٤٬١٨٦٬٣٨٧(    )٨٠٬٨٠٠(   أ  شراء�وحدات

  -    ٣٬٢٢٣٬٦٢٩    أ  بيع�وحدات

صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�-ي�

  صندوق�سوق�شرق)

دفع�حصة�من�رأس�

  )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠(    )١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(      ا�ال

ة�محفظ�–صندوق�القناص��–ناصر�الدوسري�

  خاصة�مدارة�من�قبل�مدير�الصندوق�

دفع�حصة�من�رأس�

  -   )١٦٬٥٠٠٬٠٠٠(      ا�ال

صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�

  (صندوق�مدار�من�قبل�مدير�الصندوق)�٢

  )٣٦٠٬٨١٠(    )٢٬٤٠٩٬٢٢٨(    �  رسوم�ا\دارة

    )٢١٤٬٣٨٧(      رسوم�ترتيب�تسهي�ت
-  
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٢٧ 
 

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

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

%�٠٫٦٤ريت�مما�يشكل�وحدة�من�وحدات�صندوق�ميفك��٤٧١٬٤٤٠يمتلك�الصندوق��٢٠١٩ديسم٣١��0Rسعودي�(تداول).�-ي�سوق�ا�سهم�ال

  ريال�سعودي.�٦٫٢١ميفك�ريت�-ي�تاريخ�التقرير��ت�ا\جما�ي�لصندوق�ميفك�ريت.�القيمة�السوقية�لوحداتاد�الوحدمن�عد

  

 م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١    الرصيد  ا�طراف�ذات�الع�قة

شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�

  ("مدير�الصندوق")

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥ ٢٬٦٣٠٬٦٦٦  رسوم�صفقات�-ذمم�دائنة�

  ٣٦٠٬٨١٠   ١٬٠٩٨٬٠٠٨    رسوم�ا�دارة

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

صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات�-ي�

 ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٢٠٬٢٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�01مدفوعة  صندوق�سوق�شرق)

ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات�-ي�صندوق�

 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   -    غ�01مدفوعةحصة�رأس�مال�  القناص)

الركن�ا�ت1ن�(حامل�وحدات�-ي�صندوق�

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�01مدفوعة  القناص)

توزيعات�للركن�ا�ت1ن�(حامل��-ذمم�دائنة�

 ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠    حصة�رأس�مال�غ�01مدفوعة وحدات�-ي�صندوق�القناص)

ار�صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثم

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

 

 يتم�التعامل�مع�جميع�الصناديق�ال�NPيديرها�مدير�الصندوق�ومالكي�الوحدات�السابق1ن�كأطراف�ذات�ع�قة�لغرض�ا\فصاح.

  

 توزيعات�ا�رباح .٢٢

�١٨٫٣٢ة�وتم�ا�ع�0اف�بإجمـا�ي�ا�ل�ـ§ام�-ـي�هـذا�الصـدد�بمبلـغ�لكل�وحد�٠٫٢٥،�أعلن�الصندوق�عن�توزيعات�أرباح�قدرها��م٢٠٢٠مارس��٣١-ي�

  مليون�ريال�سعودي.

  

 إدارة�ا خاطر�ا الية .٢٣

مخاطر�ا�ئتمان�ومخـاطر�السـيولة�ومخـاطر�السـوق�(بمـا�-ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار� :وم�Xاالصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الية�يتعرض�

تقليــل�أثــر�ع5ــى�التنبــؤ�بالســوق�ا�اليــة�ويســªى�إ�ــى�دارة�ا�خــاطر�الشــامل�للصــندوق�ويركــز�برنــامج�إ .ســعار)العمولــة�ومخــاطر�العمــ�ت�ومخــاطر�ا� 

وعمومـا�،�فـإن�ا�خـاطر�الناشـئة�عـن�ا�وجـودات�وا�طلوبـات� .إ�ـى�أدنـى�حـد�ممكـن�مـن�التـأث�01السـل�NÃا�حتمـل�ع5ـى�ا�داء�ا�ـا�ي�للصـندوق �ا�خـاطر 

  النحو�ا�ب1ن�-ي�أدناه.�ع5ى�لصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�اليةا�.�أدار ا�الية�للصندوق�محدودة

  

  مخاطر�ا�ئتمان

خسـارة�ماليـة،�يتعـرض�الصـندوق�ه�ممـا�يـؤدي�إ�ـى�تكبــــد�طـرف�اخـر�الوفــــاء�بال�§امــــ�-ـي�أداة�ماليــــة�أطـرافأحـد��تعÔـ0 إن�مخاطر�ا\ئتمان�تتمثـل�-ـي�

ديــة�لــدى�البنــوك،�يــتم�ا�حتفــاظ�با�رصــدة�النقديــة�لــدى�بنــوك�ذات�ســمعة�جيــدة�ومــع�أمــ1ن�ا�رصــدة�النق�،الــذمم�ا�دينــةع5ــى��ا�ئتمــان�خــاطر�

الحفـــظ�داخــــل�ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية،الذمم�ا�دينــــة�مــــن�عمــــ�ء�لــــدXáم�ســــجل�ائتمــــاني�مر×ــــ¨N.�يركــــز�مــــدير�الصــــندوق�ع5ــــى�تقليــــل�مخــــاطر�

  ة�مبالغ�الذمم�ا�دينة�بشكل�مستمر.�ي�أقè¨¢�لكل�طرف�من�الذمم�ا�دينة�ومراقبا�ئتمان�بوضع�حد�ائتمان
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 (بالريال�السعودي)�

٢٨ 
 

  ترك\��مخاطر�ا�ئتمان

ا�رتبطـــة�ا�طـــراف��طـــرف�جـــوهري�مـــن�ع5ـــى�قـــدرة�-ـــي�الصـــناعة،مما�يـــؤثر-ـــي�العوامـــل�ا�قتصـــادية�أو��تغ1ـــ0ات�وجـــود�ا�ئتمـــان�عنـــد�مخـــاطر �ت�0كـــز

-ـي�الـذمم�ا�دينـة�وا�رصـدة�النقديـة�-ـي�البنـوك�بـا�دوات�ا�اليـة�ق�ا�خاطر�ا�ئتمانية�للصندوق�فيما�يتعلـ�الوفاء�بال�§اماته�ا�الية.�ت�0كز �-يتجاريا�

  ا�حلية.

  مخاطر�السيولة

ا�اليــة،�ويقــوم��مــدير��بال�§اماتــها�تعلقــة��ا�مــوال�ال�زمــة�لســداد�ال�§اماتــهواجــه�صــعوبة�-ــي�تــوف�01يمخــاطر�الســيولة��ــي�مخــاطر�أن�الصــندوق�قــد�

ا�مــوال�الكافيــة��واجهــة�أي�ال�§امــات�عنــد��يضــمن�تــوفرويقــوم�بــا\جراءات�ال�زمــة�لس�منــتظم�الصــندوق�بمراقبــة�متطلبــات�الســيولة�ع5ــى�أســا

جميـــع�ا�ل�§امـــات�ا�اليـــة�للصـــندوق�.-ــي�ا�حـــوال�الطبيعيـــة�للعمـــل�أو�-ـــي�ظـــل�الظــروف�الصـــعبة�ســـواءً �بـــدون�ا�خـــاطرة�بســـمعة�الصـــندوق �نشــوXéا

روقـــات�جوهريـــة�بـــ1ن�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�وا�ل�§امـــات�ا�اليـــة�قـــد�تعـــرض�الصـــندوق�يجـــب�ســـدادها�خـــ�ل�الســـنة.�حPـــ¢�تـــاريخ�التقريـــر�لـــم�يوجـــد�ف

  �خاطر�سيولة.

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

�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر

  شهر��١٢–�٦

  أكµ,�من�سنة

 ٤١٥٬١٣٩٬٢٠٤ ٨٬٤٨٩٬٥٩٠ ٨٬٤٨٩٬٥٩٠ ٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦ قروض�طويلة�ا�جل�

 - - ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠ ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠  دائنةذمم�

 - - ٢٬٦٣٠٬٦٦٦ ٢٬٦٣٠٬٦٦٦  رسوم�صفقات� دير�الصندوق 

 - - ٢٬٤٩٥٬٧١٥ ٢٬٤٩٥٬٧١٥  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ٤١٥٬١٣٩٬٢٠٤ ٨٬٤٨٩٬٥٩٠ ٦٠٬٩١٥٬٩٧١ ٣٩٩٬٦٤٨٬٨٦٧  �م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�

  

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

�٦تحت�الطلب�أو�أقل�من�

  أشهر

  شهر��١٢–�٦

  أكµ,�من�سنة

 ٤٠١٬٦٩٧٬٥٦١ ٨٬٢٨١٬٢٥٦ ٨٬٢٨١٬٢٥٦ ٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦ 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�–ذمم�دائنة�

 ٤٠١٬٦٩٧٬٥٦١ ٨٬٢٨١٬٢٥٦ ١٥١٬٧٣٩٬٩٢١ ٤٤٥٬٧٨١٬١٥١  م٢٠١٩ديسم-,��٣١%ي�ما�ك

  

  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÈدوات�ا�الية�بسبب�التغ01ات�-ي�أسعار�السوق �السوقية-ي�مخاطر�تقلب�القيمة��تتمثل�مخاطر�السوق 
  

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

  �العمولة�رسعمخاطر�

��ة.�مخــاطر�ســعر�العمولــة�تنشــأ�مــن�احتماليــة�أن�تــؤثر�التغ1ــ0ات�-ــي�أســعار�العمولــة�ع5ــى�القيمــة�أو�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�لــÈدوات�ا�اليــ

م�مـا�ي�مـرتبط�بسـعر�العمولـة�كمـا�هـو�موضـح�-ـي�ا\يضـاح�ذات�الع�قـة.�يوجد�أي�موجودات�ماليـة�للصـندوق�مرتبطـة�بسـعر�عمولـة،�يوجـد�ال�ـ§ا

  لم�يكن�هناك�تغ�01جوهري�من�سعر�العمولة�ع5ى�ا�ل�§ام�ا�ا�ي.

  

 مخاطر�العم�ت

ا\عــداد��-ـي�أسـعار�صـرف�العمــ�ت�ا�جنبيـة،�الريـال�السـعودي�هـو�عملـة�نتيجـة�للتغ1ـ0 �تتغ1ـ0 مخـاطر�العملـة��ـي�مخـاطر�أن�قيمـة�ا�داة�ا�اليـة�قــد�

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

  �خاطر�العم�ت.



 ريتصندوق�ميفك�
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٢٩ 
 

  

  �خاطر�ا�سعارم

�الناشــئة�ســعار�الســوق�(بخــ�ف�تلــكماليــة�نتيجــة�للتغ1ــ0ات�-ــي�أ�مــن�أداةالنقديــة�ا�ســتقبلية��لتــدفقاتطر�ا�ســعار��ــي�مخــاطر�تقلــب�قيمــة�امخــا�

�أي�عوامـلمصـدرها�،�أو��ناتجـة�عـنأو��نفسـها�اليـة��داة�اا�مـنانـت�تلـك�التغ1ـ0ات�ناتجـة�عن�مخـاطر�أسـعار�الفائـدة�أو�مخـاطر�العمـ�ت)�سـواء�ك

  أسعار�السوق.�ر�خاط�عرضةا�الية�للصندوق�ليست�م�ا�دوات�ماثلة�ا�تداولة�-ي�السوق.�تؤثر�ع5ى�جميع�ا�دوات�ا�الية�ا

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

  م٢٠١٩ديسم-,��٣١    م٢٠٢٠ديسم-,��٣١  إيضاح  :ا�صول�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة

 ٤٧٬٩١١٬٥١٢   ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨  ٩ الذمم�ا�دينة

 ٢٬٢٨٨٬٤٨٤   ٥٬٣٠٥٬٥٩٣  ١١ النقد�وما�-ي�حكمه

    ٥٠٬١٩٩٬٩٩٦   ٣٦٬٥٤٣٬١٥١ 

     �   طلوبات�ا الية�بالتكلفة�ا طفأة:ا 

 ٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦   ٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦  ١٢ قروض�طويلة�ا�جل�

 ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠  ١٣  ذمم�دائنة

  ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥   ٩٢٬٤١٥٬٢٥٦  ١٤  تأج�01مطلوبات

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥   ٢٬٦٣٠٬٦٦٦  ٢١  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 ٣٬٠٨٤٬٩٧٨   ٣٬٥٢٣٬٥٤٨  ١٦  مطلوبات�أخرى 

 ٢٬٤٢٩٬٠٧٧   ٢٬٤٩٥٬٧١٥  ١٢  تكاليف�تمويل�–ذمم�دائنة�

 ٥٦٩٬٧٢٠٬٠٠٠   ٤٩٥٬٥٨٧٬٦٧١    مجموع�ا طلوبات�

  

  تحليل�ا�ستحقاق�للموجودات�وا طلوبات .٢٤

  اجما�ي�  شهر�١٢بعد�  شهر�١٢خ�ل� م٢٠٢٠ديسم-,��٣١كما�%ي�

 ا وجودات
      

 ٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩ ٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩ - عقارات�استثمارية

 ١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠ ١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠ -  انتفاعحقوق��– موجودات�غ�01ملموسة

 ٨٠٬٦٤١٬٩٠٤ ٨٠٬٦٤١٬٩٠٤ -  حق�استخدام�ا�وجودات

 ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨ - ٣١٬٢٣٧٬٥٥٨ ذمم�مدينة�

�وذمم�مدينة�أخرى 
ً
 ٦٬٥١٣٬٥٦٠ - ٦٬٥١٣٬٥٦٠  مصروفات�مدفوعة�مقدما

 ٥٬٣٠٥٬٥٩٣ - ٥٬٣٠٥٬٥٩٣ النقد�وما-ي�حكمه

 ١٬١٧١٬٠٩٨٬٨٤٤ ١٬١٢٨٬٠٤٢٬١٣٣ ٤٣٬٠٥٦٬٧١١ ي�ا وجوداتإجما�

 � � � ا طلوبات�

 ٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦ ٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦ - قروض�طويلة�ا�جل

 ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠ - ٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠  ذمم�دائنة

 ٩٢٬٤١٥٬٢٥٦ ٨٧٬١٦٧٬٠٠٦ ٥٬٢٤٨٬٢٥٠  إيجار�مطلوبات

 ٥٬٨٢١٬٣٠٨ - ٥٬٨٢١٬٣٠٨ عقود�مطلوبات

 ٢٬٦٣٠٬٦٦٦ - ٢٬٦٣٠٬٦٦٦  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

 ٣٬٥٢٣٬٥٤٨ - ٣٬٥٢٣٬٥٤٨ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 ٢٬٤٩٥٬٧١٥ - ٢٬٤٩٥٬٧١٥  تكاليف�تمويل�مستحقة

 ٥٠١٬٤٠٨٬٩٧٩ ٤٣٤٬٣٨٩٬٤٩٢ ٦٧٬٠١٩٬٤٨٧ إجما�ي�ا طلوبات
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  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي
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٣٠ 
 

  (تتمة)حليل�ا�ستحقاق�للموجودات�وا طلوباتت

،�إ��أن�الصـندوق��م٢٠٢٠ديسـم٣١��0Rمليـون�ريـال�سـعودي�-ـي��٢٣٫٩٦ت�ا�صـول�ا�تداولـة�بمبلـغ�ع5ى�الرغم�مـن�أن�ا�طلوبـات�ا�تداولـة�تجـاوز 

حيـث�سـيتم�إعـادة�فتحهـا�-ـي�عـام��م٢٠٢٠سيكون�قادًرا�ع5ى�توليد�تدفقات�نقدية�إضافية�من�العقارات�-ي�مكة�ال�NPلم�تكن�تعمل��عظم�عام�

.�ومـن�م٢٠٢٢اص�،�بتأجيـل�سـداد�ا�رصـدة�ا�سـتحقة��طـراف�ذات�ع�قـة�حPـ¢�عـام�.�الصندوق�-ي�وضع�يسمح�لـه�،�وفًقـا�لتقـديره�الخـم٢٠٢١

  ا�توقع�تسوية�ا�بالغ�ا�ستحقة��طراف�ذات�صلة�فقط�بعد�تسوية�ا�ل�§امات�تجاه�ا�طراف�الثالثة.

  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 -  انتفاعحقوق��– موجودات�غ�01ملموسة

  ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩  ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩ -  حق�استخدام�ا�وجودات

 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�وما-ي�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

    ١٢١,٢٥٣٬٦٩٥ ١١٥٬٢٩٧٬١١٧   ٥٬٩٥٦٬٥٧٨  إيجار�مطلوبات

  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨ -  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨ عقود�مطلوبات

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

  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨ -  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٢٬٨٢٨٬٩٠١ -  ٢٬٨٢٨٬٩٠١  تكاليف�تمويل�مستحقة

 ٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢ ٤١٧٬٦١٩٬٦٠٣ ١٨٠٬١٦٠٬٢٣٩ إجما�ي�ا طلوبات

  

 

 القيمة�العادلة�ل³دوات�ا الية .٢٥

-ي�السوق�-ي�تاريخ��طرف1نب1ن��طبيعيةلتحويل�ال�§ام�-ي�معاملة��سيتم�دفعهأصل�أو��مقابل�بيعلقيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�ا

  :القياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�ع5ى�اف�0اض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�صل�أو�تحويل�ا�ل�§ام�تتم�إما

• -�N¨æطلوباتأو��للموجوداتي�السوق�الرئي�أوا�،  

  .ا�طلوباتأو��للموجودات-ي�غياب�السوق�الرئي�N¨æ،�-ي�السوق�ا�ك�0Ôفائدة�• 

�للصـــــندوق.�يـــــتم�قيـــــاس�القيمـــــة�العادلـــــة��الســـــوق يجـــــب�أن�يكـــــون�
ً
باســـــتخدام��ا�ل�ـــــ§امأو��لÈصـــــلالرئيæـــــ¨�Nأو�الســـــوق�ا�كÔـــــ�0فائـــــدة�متاحـــــا

كــــل�أطــــراف�العمليــــة�التجاريــــة�مها�ا�شــــاركون�-ــــي�الســــوق�عنــــد�تســــع�01ا�وجــــودات�أو�ا�طلوبــــات�،�بــــاف�0اض�أن�الPــــ�Nسيســــتخد�ا�ف�0اضــــات

  .ا�قتصاديةيعملون�وفًقا��صلحXYم�

   



 ريتصندوق�ميفك�

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

  م٢٠٢٠ديسم-,��٣١للسنة�ا ن'&ية�%ي��ليةاحات�حول�القوائم�ا اإيض

 (بالريال�السعودي)�

٣١ 
 

  القيمة�العادلة�ل³دوات�ا الية�(تتمة)

حاجــــة�لتقلـــيص�حجـــم�عملياتـــه�بشــــكل�ولـــيس�هنـــاك�نيـــة�أو��أن�الصـــندوق�يتبـــع�مبــــدأ�ا�ســـتمرارية�اف�ـــ0اض�ع5ــــىتعريـــف�القيمـــة�العادلـــة��يقـــوم

 .مجحفة�بصفقاتجوهري�أو�القيام�

مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو��مسـتمر -ي�سوق�نشط�إذا�كانـت�ا�سـعار�متاحـة�بسـهولة�وبشـكل��مدرجةتعت�0Rا�داة�ا�الية�ع5ى�أ�Xا�

  تظمة�ع5ى�أساس�تجاري.خدمة�تسع�01أو�وكالة�تنظيمية�،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومن

يـــتم�تصـــنيف�جميـــع�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�الPـــ�Nيـــتم�قيـــاس�القيمـــة�العادلـــة�لهـــا�أو�ا\فصـــاح�ع�Xـــا�-ـــي�البيانـــات�ا�اليـــة�ضـــمن�التسلســـل�الهرمـــي�

Xtا�ا�ختلفـة�ع5ـى�ذلـك�مسـتوياالنسبة�لقياس�القيمـة�العادلـة�ككـل،�و للقيمة�العادلة�،�كما�هو�موضح�أدناه�،�بناًء�ع5ى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�ب

  النحو�التا�ي:

 (غ�01ا�عدلة)�-ي�ا�سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�ا�علنةأسعار�السوق�-ا�ستوى�ا�ول  •

 للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�01مباشرة.�قابلةلقياس�القيمة�العادلة��الهامة�تكون�مدخ�Xtاالتقييم�ال��NPطرق �-ا�ستوى�الثاني •

 ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ��01قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ�01مباشرة.�مدخ�Xtاأدنى��تكون طرق�التقييم�ال��NP-ا�ستوى�الثالث •

 

  ا وجودات�وا طلوبات�ا الية

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

�من�قيمXYا�العادلة.
ً
  طويلة�ا�جل.�القيم�ا�عروضة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�قريبة�بشكل�كب�01جدا

  

  ا وجودات�غ\,�ا الية

�ةالعقــــارات�ا�ســــتثماري�تــــم�ا\فصــــاح�عــــن�القــــيم�العادلــــة�ل�ســــتثمارات�العقاريــــة�وا�صــــول�غ1ــــ�0ا�لموســــة�-ــــي�ا\يضــــاحات�ذات�الع�قــــة،�تنــــدرج

  لة�ا�حددة�-ي�ا�عاي�01الدولية.مستويات�القيم�العاد-ي�ا�ستوى�الثاني�من��وا�صول�غ�01ا�لموسة

  

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

ادة�تصـنيف�بنتائج�إعادة�التصنيف�ب1ن�مستويات�التسلسل�الهرمي�-ي�الف�ـ0ة�ا�اليـة�الPـ�Nتـم�ف�Xـا�هـذا�التعـديل.�لـم�يكـن�هنـاك�إعـ�ا�ع�0افيتم�

  ب1ن�ا�ستويات�الث�ثة�خ�ل�ف�0ة�التقرير.

  

 ا�حداث�ال�حقة .٢٦

وال�NPسيكون�لها�تأث�01جوهري�ع5ى��م٢٠٢٠ديسم٣١��0Rباستثناء�ما�ورد�أع�ه�منذ�السنة�ا�نXYية�-ي��،أخرى �مهمةلم�تكن�هناك�أحداث��حقة�

  .ا�الية�القوائما�ركز�ا�ا�ي�للصندوق�كما�هو�مب1ن�-ي�هذه�

  

 يوم�للتقييم�آخر ريخ�تا .٢٧

  م.٢٠٢٠ديسم٣١��0Rيوم�تقييم��آخر 

  

 عتماد�القوائم�ا اليةا .٢٨

 م.٢٠٢٠مارس��٣١ه�ا�وافق��٢١٤٤شعبان��٨١-ي�ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��تمت�ا�وافقة�ع5ى�هذه�القوائم�


