صندوق ميفك ريت
املدار من قبل
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
مع تقرير مراج5ي الحسابات املستقل

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
فهرس القوائم املالية وتقرير مراج5ي الحسابات املستقل
للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
صفحة
تقرير مراج#ي الحسابات
قائمة املركز املاي
قائمة الدخل الشامل
قائمة التغ23ات 1ي صا1ي املوجودات العائدة لحام8ي الوحدات
قائمة التدفقات النقدية
إيضاحات حول القوائم املالية

٥ -٢
٦
٧
٨
٩
٣١-١٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة املركز املاي
كما 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2Tم
)بالريال السعودي(
إيضاح
املوجودات
استثمارات عقارية
أصول غ 23ملموسة – حقوق منفعة
حق استخدام أصل
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
النقد وما1ي حكمه
إجماي املوجودات
املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
ال £امات إيجار
ال £امات عقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة  -تكاليف تمويل
إجماي املطلوبات
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 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣
١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩
٤٧٬٩١١٬٥١٢
١٬٨١٤٬٢٨٠
٢٬٢٨٨٬٤٨٤
١٬٣٥٢٬٠٣٣٬١٧١

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م
٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤
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٤٬٢٢٩٬٦٧٥
٤٩٩٬٨٢٨٬١٢١

صا%ي املوجودات العائدﻩ لحامFي الوحدات
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٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

وحدات مصدرة )باألرقام(

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صا%ي قيمة املوجودات-للوحدة
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االلrsامات واملطلوبات املحتملة
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تعت 2Tاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٥ _Q
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٦

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة الدخل الشامل
للسنة املن[Zية 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2Tم
)بالريال السعودي(

إيضاح

٢٠١٩

اإليرادات
إيرادات اإليجار
اجماي اإليرادات
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املصروفات
تكاليف التمويل
تكاليف تمويل  -رسوم ترتيب قرض ملدير الصندوق
إطفاء حقوق املنافع
إهالك العقارات االستثمارية
إهالك حق استخدام أصول
تكاليف تمويل ال £امات التأج23
مصروفات تشغيلية
إجماي املصروفات
الربح التشغيFي

)(١٧٬٠٩٥٬٩٧٤
)(١٨٬٩٧٠٬٠٣٨
)(٤٬٨٠٦٬٣٨٧
)(١٠٬٧٨١٬٨٦٠
)(٣٬٠٦١٬٩٦٦
)(٨٬٩٢٥٬٢٠٨
)(٦٣٬٦٤١٬٤٣٣
٣٢٬١١٢٬٤٣٢

إيرادات/خسائر غ] ,تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك 1ي تحصيلها
مصروف هبوط عقارات استثمارية
إيرادات أخرى
صا%ي الربح للسنة/الف,sة
إيرادات الدخل الشامل األخرى
إجماي الدخل الشامل
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تعت 2Tاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٥ _Q
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
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للف,sة من  ١اكتوبر
 ٢٠١٨وح٣١ uv
ديسم٢٠١٨ ,-
٢٣٬٥٣٤٬١٩٤
٢٣٬٥٣٤٬١٩٤

)(٥٬٣٢٦٬٣٧٨
)(٣٬٢٨٠٬٠٠٠
)(٤٬٧٤٢٬٥٠٩
)(١٬٢٠١٬٥٩٧
)(٢٬٨٥٦٬٣٨٣
)(١٧٬٤٠٦٬٨٦٧
٦٬١٢٧٬٣٢٧

)(٧٬٨٩٣٬٨١٧
٢٢٬٨٣٩٬٥٣١
٢١٬٠٧٣٬٠٤١
٢١٬٠٧٣٬٠٤١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التغ]%,ي صا%ي املوجودات العائدة لحامFي الوحدات
للسنة املن[Zية 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2Tم
)بالريال السعودي(

صا%ي قيمة املوجودات %ي بداية الف,sة
صا%ي الدخل للف,sة
التغ],ات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات – نقدية
متحصالت من إصدار وحدات  -عينية
ً
ناقصا :التوزيعات
صا%ي قيمة املوجودات كما %ي  ٣١ديسم,-

تعامالت الوحدات
الوحدات %ي بداية الف,sة
التغ] ,من معامالت الوحدات
وحدات مصدرة خالل السنة
وحدات مس 2دة خالل السنة
الوحدات %ي |&اية السنة
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للف,sة من  ١اكتوبر
 ٢٠١٨وح ٣١ uvديسم,-
٢٠١٨
-

٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧

٢١٬٠٧٣٬٠٤١
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للف,sة من  ١اكتوبر
 ٢٠١٨وح ٣١ uvديسم,-
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تعت 2Tاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٥ _Q
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املن[Zية 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2Tم
)بالريال السعودي(

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صا%ي ربح الف,sة
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للف,sة من  ١اكتوبر ٢٠١٨
وح ٣١ uvديسم٢٠١٨ ,-
٢١٬٠٧٣٬٠٤١

تسويات البنودالغ 23نقدية:
مصروف إهالك عقارات استثمارية
إطفاء حقوق املنافع
إهالك حق استخدام أصول
تكاليف تمويل إل £امات تأج23ية
مصروف هبوط ذمم مدينة
مصروف هبوط عقارات استثمارية
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٤٬٨٠٦٬٣٨٧
١٨٬٩٧٠٬٠٣٨
١٠٬٧٨١٬٨٦٠
٣٬٠٦١٬٩٦٦
٣٬١٦٣٬٤٠٨
٣٬١١٣٬٨٤٤
٧١٬٨٧٧٬٣٩٠

١٬٢٠١٬٥٩٧
٤٬٧٤٢٬٥٠٩
٧٬٨٩٣٬٨١٧
٣٤٬٩١٠٬٩٦٤

التغ23ات 1ي املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
ذمم دائنة
ال £امات تعاقدية
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
صا%ي النقد املحصل من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات  -نقدية
صا%ي النقد املستخدم %ي األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار الوحدات
توزيعات خالل السنة
إعادة دفع ال £امات إيجار
متحصالت قروض خالل الف 2ة
صا%ي النقد املتولد من األنشطة التمويلية
صا%ي التغ]% ,ي النقد وما%ي حكمه خالل الف,sة
النقد وما 1ي حكمه 1ي بداية الف 2ة
النقد وما %ي حكمه %ي  ٣١ديسم,-
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جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صندوق ميفك ريت )"الصندوق"( وهو صندوق عقاري استثماري متداول مغلق متوافـق مـع الشـريعة مؤسـس ومـدار بواسـطة اتفـاق بـ3ن شـركة
الش ــرق األوس ــط لالس ــتثمار امل ــاي )"م ــدير الص ــندوق"( ش ــركة مس ــاهمة مغلق ــة س ــعودية ب ــرقم س ــجل تج ــاري  ١٠١٠٢٣٧٠٣٨وتم ــارس النش ــاط
بموجب تصريح هيئة السوق املالية رقم .٠٦٠٢٩ – ٣٧
الصــندوق مــدرج  1ــي ســوق األس ــهم الســعودية )"ت ــداول"( ،ويــتم ت ــداول وحداتــه بنـ ًـاء ع 8ــى أنظمــة وتش ــريعات الســوق .يبل ــغ رأس مــال الص ــندوق
 ٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠ريال سعودي مقسمة ع8ى  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠وحدة بقيمـة اسـمية  ١٠ريـال لكـل وحـدة.تبلغ مـدة الصـندوق  ٩٩سـنة قابلـة للتمديـد
ً
وفقا لطلب مدير الصندوق وموافقة هيئة السوق املالية.
الغــرض االســتثماري األسا¿ــ P¤للصــندوق هــو تزويــد املســتثمرين بــدخل دوري عــن طريــق االســتثمار 1ــي عقــارات مــدرة للــدخل 1ــي اململكــة العربيــة
السعودية ودول الخليج العربي.
ملخص االستثمارات العقارية وحقوق املنافع املستحوذ عل`Zا كما ي8ي:
االستثمارات العقارية:
ً
م ــول تج ــاري بالري ــاض )يش ــار إلي ــه س ــابقا س ــوق ش ــرق( :مجم ــع تجزئ ــة تج ــاري  1ــي الري ــاض يحت ــوي ع 8ــى  ١٨٧مح ــل تعم ــل  1ــي مج ــال األث ــاث
واملفروشات ،يتكون املجمع من  ٢١مب _µويقع ع8ى الدائري الشرÁي 1ي الرياض – Âي الجزيرة.
ً
ً
مب ــ uتجــاري وإداري بجــدة )يشــار إلي ـه ســابقا &امــة(:يســتخدم حاليــا للنشــاط التجــاري واملكتÃــ Pويتكــون مــن عشــر محــالت تجزئــة و ســتة ادوار
مكتبية ويقع بطريق األندلس 1ي Âي الحمراء بجدة.
درنف أجياد :فندق أربع نجوم يتكون من عدد  ٢٠٣غرفة وعدد  ١١جناح يقع ع8ى طريق أجياد 1ي مكة املكرمة.
درنف كدي :فندق ثالث نجوم يتكون من عدد  ٧٥غرفة وعدد  ١١جناح يقع ع8ى طريق الدائري الثالث 1ي مكة املكرمة.
ذا باد :يمتلك صندوق ميفك ريت  ٣٠شقة 1ي برج ذا باد 1ي مدينة دبي.
حقوق املنافع:
بالزا  :١مب _µمتعدد االستخدامات يقع ع8ى أرض مساح[Zا  ٩٬٥٨٨م  2مربع ،يمتلك العقار مساحة  ١٢ألف م  2مربع قابلـة للتـأج 23تتضـمن ٥١
شــقة ســكنية و ١٢معــرض .يقــع العقــار ع8ــى طريــق امللــك عبــدالعزيزÂ ،ــي الربيــع 1ــي مدينــة الريــاض وينتÄــ Pحــق املنفعــة لهــذا العقــار بتــاريخ ١٧
جوالي ٢٠٢٦م.
بــالزا  :٢مبµــ_ متعــدد االســتخدامات يتضــمن  ٨٧شــقة ســكنية وعــدد  ٧معــارض .يقــع العقــار ع8ــى طريــق امللــك عبــدﷲÂ ،ــي الرحمانيــة 1ــي مدينــة
الرياض وينت PÄحق املنفعة لهذا العقار بتاريخ  ٢٩مارس .٢٠٣٦
ضيافة:مب _µتجاري يتضمن  ٩مطاعم ونادي نسائي ،يقع ع8ى طريـق الـدائري الشـمايÂ ،ـي النخيـل 1ـي مدينـة الريـاض وينتÄـ Pحـق املنفعـة لهـذا
العقار بتاريخ  ١ابريل .٢٠٣٥
 .٢األنظمة والتشريعات
يخض ــع الص ــندوق لالئح ــة ص ــناديق االس ــتثمار العق ــاري الص ــادرة ع ــن هيئ ــة الس ــوق املالي ــة  1ــي  ١٣ص ــفر ١٤٤٠هـ ـ )املواف ــق  ٢٢اكت ــوبر ٢٠١٨م(
والتعليمات الخاصةبصناديق االستثمار العقارية 1ي اململكة العربية السعودية الصادرة بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو .(٢٠١٦
١٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٣أسس اإلعداد

 ١٫٣أسس االلrsام

ً
ت ــم إع ــداد ه ــذهالقوائم املالي ــة وفق ــا ملع ــاي 23التق ــارير املالي ــة الدولي ــة املعتم ــدة  1ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية )"املع ــاي 23الدولي ــة"( والبيان ــات
والتعليمـات األخـرى الصــادرة عـن الهيئــة السـعودية للمحاسـب3ن القــانوني3ن )"الهيئـة"(.ووفقا للمتطلبــات والتعليمـات الصـادرة عــن هيئـة الســوق
املالية 1ي اململكة العربية السعودية وشروط وأحكام الصندوق املتعلقة بإعداد وعرض القوائم املالية للصندوق.

٣٫٢أسس القياس

ً
تم إعداد القوائم املاليـة وفقـا ملبـدأ التكلفـة التاريخيـة باسـتخدام مبـدأ االسـتحقاق املحاسـ PÃباسـتثناء معلومـات التـدفقات النقديـة .وبـاف 2اض
مبدأ االستمرارية.
ً
ال يمتلــك الصــندوق دورة تش ــغيل قابلــة للتحديــد بدق ــة ولــذلك ال تظهــر بن ــود قائمــة املرك ــز املــاي وفقــا ملت ــداول وغ3ــ 2متــداول ولك ــن يــتم ع ــرض
ً
املوجودات واملطلوبات وفقا لدرجة سيول[Zا.

 ٣٫٣عملة العرض والنشاط
يـتم عــرض هــذﻩ القــوائم املاليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتTــ 2عملــة النشــاط والعــرض الرئيســية للصــندوق.جميــع األرقــام املعروضــة تــم تقريZÇــا
ألقرب ريال سعودي.

 ٣٫٤السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق 1ي  ١يناير وتنت1 PÄي  ٣١ديسم 2Tمن كل سنة ميالدية.
 .٤السياسات املحاسبية الهامة
تم اعتماد السياسات املحاسبية املبينة أدناﻩ من قبل الصندوق ويتم تطبيقها ع8ى نحو مستمر 1ي جميع القوائم املالية املعروضة:
أ  -النقد وما %ي حكمه
يتكون النقد وما 1ي حكمة مـن النقـد 1ـي الصـندوق والنقـد لـدى البنـوك والنقـد لـدى أمـ3ن الحفـظ وغ23هـا مـن االسـتثمارات قصـ23ة األجـل عاليـة
السيولة وال PQتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،وي متوفرة للصندوق دون أي قيود.
ب  -رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى
يتم قياس رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى و إثبا¦Zا كتكاليف 1ي الف 2ة ال PQيتم تكبدها ف`Zا.
ج -املخصصات
يتم إثبات املخصصات إذا ما كان هناك ال £ام حـاي )قـانوني أو اسـتدالي( نتيجـة لحـدث سـابق ومـن املحتمـل أن تتـدفق مـواردﻩ للخـارج لتسـوية
هذا االل £ام و يمكن تقدير قيمة االل £ام بشكل موثوق به.
د -الزكاة و ضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل ي ال £ام ع8ى حام8ي الوحدات لذلك لم يتم احتسا«Zا 1ي هذﻩ القوائم املالية.

١١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
هـ -صا%ي قيمة املوجودات
يــتم احتســاب صــا1ي قيمــة املوجــودات للوحــدة واإلفصــاح عZــا 1ــي امل£3انيــة العموميــة عــن طريــق قســمة صــا1ي موجــودات الصــندوق ع8ــى عــدد
الوحدات املصدرة 1ي Zاية الف 2ة.
و -األدوات املالية
ً
يتم إثبات األدوات املالية عندما يصبح الصندوق طرفا 1ي األحكام التعاقدية لألداة .األداة املالية ي أي عقد ينتج عنـه زيـادة أصـل مـاي ملنشـأة
ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 -١املوجودات املالية
يح ــدد الص ــندوق تص ــنيف موجودات ــه املالي ــة عن ــد االع ـ2اف « Zــا .ويعتمـ ـد التص ــنيف ع 8ــى نم ــوذج أعم ــال الص ــندوق إلدارة املوج ــودات املالي ــة
والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
 ( ١٫١التصنيف
يتم تصنيف املوجودات املالية 1ي فئات القياس التالية:
أ  -تلك ال PQيتم قياسها بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو من خالل الربح أو الخسارة( ،و
ب  -تلك ال PQتقاس بالتكلفة املطفأة.
بالنســبة للموجــودات الQــ Pيــتم قياســها بالقيمــة العادلــة ،يــتم تســجيل املكاســب والخســائر 1ــي قائمــة الــدخل الشــامل .وبالنســبة لالســتثمارات 1ــي
أدوات حقوق امللكية ،سيعتمد ذلك ع8ى ما إذا كان إدارة الصندوق قد أجرت اختيار غ 23قابل للنقض 1ي وقت االع 2اف املبدئي بالحساب عن
أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 (١٬٢القياس
عند التسجيل املبدئي ،يقيس الصندوق األصل املاي بالقيمة العادلة1 ،ي حال أن األصل املاي غ 23مدرج بالقيمة العادلة يتم قياسـه مـن خـالل
ال ــربح أو الخس ــارة ،باإلض ــافة إ ــى التك ــاليف املباش ــرة املتص ــلة باقتن ــاء األص ــل امل ــاي .وي ــتم إدراج تك ــاليف املع ــامالت املتص ــلة ب ــاملوجودات املالي ــة
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 1ي قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
أدوات الدين
يعتمد القياس الالحق ألدوات الـدين ع8ـى نمـوذج األعمـال الخـاص بالصـندوق إلدارة املوجـودات وخصـائص التـدفقات النقديـة لألصـل .يصـنف
الصندوق أدوات الدين بالتكلفة املطفأة ً
بناء ع8ى ما ي8ي:
أ  -املوجودات املحتفظ «Zا ضمن نموذج أعمال الصندوق «Zدف الحصول ع8ى التدفقات النقدية التعاقدية ،و
ب  -الشروط التعاقدية ال PQتؤدي 1ي تواريخ محددة بشكل تدفقات نقدية ي مدفوعات املبلغ األسا¿ P¤والعمولة ع8ى املبلغ األسا¿ P¤املعلق.
يـتم احتسـاب التكلفـة املطفــأة مـن خـالل األخــذ 1ـي االعتبـار أي خصــم أو قسـط عنـد االســتحواذ والرسـوم أو التكـاليف الQــ Pتشـكل جـزء ال يتجـزأ
من معدل الفائدة الفعلية.
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
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)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
أدوات حقوق امللكية
إذا قام الصـندوق بإختيـار عـرض أربـاح وخسـائر القيمـة العادلـة السـتثمارات األسـهم 1ـي الـدخل الشـامل اآلخـر ،فـال يمكـن إعـادة تصـنيفها الحقـا
ألرباح وخسائر القيمـة العادلـة .يـتم تسـجيل أربـاح توزيعـات األسـهم 1ـي قائمـة الـدخل الشـامل االخـر كـإيرادات أخـرى عنـدما يـتم تحديـد أحقيـة
الصندوق 1ي تلقي املدفوعات.
التوجــد متطلبــات هبــوط الســتثمارات حقــوق امللكيــة الQــ Pيــتم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة .يجــب إثبــات التغ 3ـ2ات 1ــي
القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة ضـمن مكاسـب /خسـائر اخـرى 1ـي قائمـة الـدخل الشـامل عنـدما
ينطبق ذلك.
 (١٬٣الغاء االع,sاف باملوجودات املالية
يقـ ــوم الصـ ــندوق باسـ ــتبعاد املوجـ ــودات املاليـ ــة عنـ ــد انقضـ ــاء الحقـ ــوق التعاقديـ ــة للتـ ــدفقات النقديـ ــة مـ ــن هـ ــذﻩ املوجـ ــودات ،أو عنـ ــد تحويـ ــل
املوجودات املالية وكافة مخاطر ومزايا ملكي[Zا إى طرف آخر .إذا لم يقم الصندوق بتحويل أو االحتفـاظ بكافـة مخـاطر ومزايـا امللكيـة الجوهريـة
واسـتمر 1ــي السـيطرة ع8ــى املوجـودات املحولــة ،يع ــ2ف بحصـته املحــتفظ «Zـا 1ــي املوجـودات املاليــة واملســؤولية ذات الصـلة عــن املبـالغ الQــ Pيجـب
عليه دفعها .إذا احتفظ الصندوق بكافة مخاطر ومزايا ملكية املوجودات الجوهرية املحولـة ،يسـتمر 1ـي االع ـ2اف بـاملوجودت املاليـة كمـا يع ـ2ف
بالتمويل املرهون للعائدات املستلمة.
 (١٬٤هبوط قيمة املوجودات املالية
يطبق الصندوق نموذج خسارة االئتمان املتوقع للقياس واالع 2اف بخسارة هبوطقيمة املوجودات املالية والتعرض ملخـاطر االئتمـان الQـ PتعتTـ2
أدوات دين وتقاس بالتكلفة املطفأة ،ع8ى سبيل املثال القروض ،الودائع ،الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة ب3ن الشركات.
الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة ــي االحتمــال املـرجح للخســائر االئتمانيــة )القيمــة الحاليــة لجميــع أوجــه العجــز النقــدي( ع8ــى العمــر املتوقــع لألصــل
ً
املاي .والعجز النقدي هو الفرق ب3ن التدفقات النقدية املستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية ال PQيتوقـع الصـندوق تلق`Zـا .تتنـاول الخسـائر
ً
االئتمانيــة املتوقعــة مبلــغ وتوقيــت الــدفعات ،وبالتــاي تنشــأ خســارة االئتمــان حQــ_ إذا كــان الصــندوق يتوقــع اســتالم الدفعــة بالكامــل الحقــا عنــد
موعد استحقاقها.
يـتم قيــاس هبـوط قيمــة املوجــودات املاليـة إمــا كخسـائر ائتمانيــة متوقعــة ملـدة  ١٢شــهر أو كخسـائر ائتمانيــة متوقعــة لألبـد ،بنـ ًـاء ع8ـى مــا إذا كــان
هناك زيادة ذات أهمية 1ي مخاطر االئتمان بعد االع 2اف املبدئي.
"خســائر االئتمــان املتوقعــة خــالل  ١٢شــهر"تمثل خســائر االئتمــان الناتجــة عــن األحــداث االف 2اضــية ال Qـ Pتكــون ممكنــة 1ــي غضــون  ١٢شــهر مــن
تــاريخ اإلبــالغ" .خســائر االئتم ــان املتوقعــة ع8ــى م ــدى العمــر" تلــك الخس ــائر الناتجــة عــن جمي ــع األحــداث االف 2اضــية املحتمل ــة ع8ــى مــدى العم ــر
االف 2ا P¤Ðلألصل املاي.
يسـتخدم الصـندوق الطريقـة العمليــة 1ـي املعيـار املحاســ PÃالـدوي رقـم  ٩لقيـاس خســارة االئتمـان املتوقعـة للمــدين3ن وذلـك باسـتخدام مصــفوفة
تقــدير أعمــار املــدين3ن ،يســتخدم الصــندوق خ2Tتــه الســابقة لتحديــد نســبة الخســارة املتوقعــة بنـ ًـاء ع8ــى نســبة الخسـارة الفعليــة للســنة الســابقة،
يتم تعديل البيانات التاريخية باملعدل الحاي لتعكس الظروف الحالية ،نسبة الخسارة ت £ايد حسـب تقـادم عمـر الـديون لزيـادة إحتماليـة عـدم
تحصيلها.
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السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
 -٢املطلوبات املالية
يصنف الصندوق مطلوباته املاليه عند االع 2اف األوي «Zا.
 (٢٬١التصنيف
يتم تصنيف املطلوبات املالية ألحد التصنيفات التالية:
أ  -تلك ال PQيتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
ب  -تلك ال PQتقاس بالتكلفة املطفأة.
 (٢٬٢القياس
ً
كافــة املطلوبــات املاليــة يــتم تســجيلها مبــدئيا بالقيمــة العادلــة .يــتم حســاب املطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مثــل القــروض ورســوم التمويــل
بالقيمة العادلة ال PQيتم تحديدها ع8ى أساس طريقة معدل الفائدة الفع8ي بعد خصم تكاليف املعاملة املباشرة.
تقوم طريقة معدل الفائدة الفع8ي بحسـاب التكلفـة املطفـأة ألداة الـدين وتحميـل تكاليفالعمولـة ع8ـى مـدى ف ـ2ة معـدل الفائـدة الفعليـة .معـدل
الفائ ــدة الفع 8ــي ه ــو املع ــدل ال ــذي يق ــوم بتخف ــيض الت ــدفقات النقدي ــة املس ــتقبلية املق ــدرة ) بم ــا  1ــي ذل ــك جمي ــع الرس ــوم والنق ــاط املدفوع ــة
واملسـتلمة والQـ Pتشـكل ج ً
ـزء ال يتجـزأ مـن معـدل الفائـدة الفع8ـي وتكـاليف املعاملـة واألقسـاط األخـرى أو الخصـومات( خـالل العمـر املتوقـع ألداة
ً
الدين أو ف 2ة أقل،عندما يكون ذلك مناسبا ،إى صا1ي القيمة الدف 2يـة عنـد التسـجيل املبـدئي .تنطبـق هـذﻩ الطريقـة بشـكل عـام ع8ـى القـروض
والدائن3ن التجاري3ن وغ23ها.
تش ــمل املطلوب ــات املالي ــة للص ــندوق ال ــدائن3ن التج ــاري3ن وال ــدائن3ن اآلخ ــرين والق ــروض بم ــا  1ــي ذل ــك الس ــحب ع 8ــى املكش ــوف م ــن البن ــك ،عق ــود
ً
الضــمان املــاي واألدوات املاليــة املشــتقة .يصــنف الصــندوق كافــة املطلوبــات املاليــة الQــ Pيــتم قياســهاالحقا بالتكلفــة املطفــأة باســتثناء املطلوبــات
املالية ال PQتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 (٢٬٣استبعاد املطلوبات املالية
يـتم اسـتبعاد املطلوبــات املاليـة عنــدما يـتم اإلعفــاء مـن االل ـ£ام أو إلغـاؤﻩ أو ان[Zــاء عمـرﻩ أو عنــدما يـتم اســتبدال ال ـ£ام مــاي قـائم بــال £ام آخـر مــن
نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة ،أو يــتم تعــديل شــروط املطلوبــات الحاليــة بشــكل جــوهري ،يــتم التعامــل مــع هــذا التبــادل أو التعــديل ع8ــى أنــه
استعباد لالل £ام األص8ي ويتم االع 2افباالل £ام الجديد ،ويتم إثبات الفرق 1ي املبالغ املدرجة 1ي الربح أو الخسارة.
-٣مقاصة األدوات املالية
ً
يـتم اجـراء مقاصــة بـ3ن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليـة واملبلــغ الصــا1ي يعـرض 1ــي قائمــة املركــز املـاي ،عنــدما يكــون هنـاك حــق ملــزم قانونيــا
ـاف مــن أجــل بيــع املوجــودات وتســوية املطلوبــات 1ــي آن واحــد .يجــب أن ال
ملقابلــة املبــالغ املع ــ2ف «Zــا أو تكــون هنــاك نيــة للتســوية ع8ــى أســاس صـ ٍ
ً
يكون االلزام القانوني مشروطا بأحـداث مسـتقبلية ويجـب أن يكـون قابـل للتنفيـذ 1ـي سـياق العمـل االعتيـادي للصـندوق و1ـي حـال التخلـف عـن
السداد أو اإلعسار أو إفالس الصندوق أو الطرف املقابل .
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ز  -االع,sاف باإليراد
يتم االع 2اف بالدخل من إيجارات االستثمارات العقارية عندما ينشأ الحـق 1ـي اسـتالم اإليـراد ،يـتم االع ـ2اف بالـدخل مـن األصـول غ3ـ 2امللموسـة
)حقوق املنافع( ع8ى نفس األساس.
ح -االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية ي االستثمارات ال PQيتم االحتفاظ «Zا للحصول ع8ى الدخل من اإليجارات أو الزيادة الرأسمالية 1ي أسعارها أو كل`Zما.
بما أن االستثمارات العقارية تم االستحواذ عل`Zا بمقابل نقدي وغ 23نقدي فقد تم االع 2اف «Zا مبدئيا بالقيمة العادلة والتكاليف
واملصروفات املباشرة املتعلقة بعملية االستحواذ بما 1ي ذلك رسوم الصفقات ملدير الصندوق .يتم قياسها بشكل الحق بالتكلفة مخصوما مZا
االس[Zالك امل 2اكم ومصروف الهبوط إن وجد .يتم احتساب االس[Zالك بدون قيمة تخريدية بطريقة القسط الثابت كما يتم استبعاد تكلفة
األرض ألغراض احتساب االهالك.
ط -األصول غ] ,امللموسة
يتم االع 2اف مبدئيا باألصول غ 23امللموسة بالقيمة العادلة والتكاليف واملصروفات املباشرة املتعلقة بعملية االستحواذ بما 1ي ذلك رسوم
الصفقات ملدير الصندوق .يتم قياسها بشكل الحق بالتكلفة مخصوما مZا اإلطفاء امل 2اكم ومصروف الهبوط إن وجد .تتم رسملة املصروفات
الالحقة عندما تؤدي إى زيادة املنفعة أو العمر االقتصادي لألصل ،عدا ذلك يتم تحميلها كمصروف ف 2ة خالل الف 2ة ال PQاستحقت ف`Zا.
ي–األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية ،قامت اإلدارة بعدد من التقديرات واالف 2اضات املتعلقة بقياس املوجودات واملطلوبات واإليرادات
واملصروفات .وقد تختلف النتيجة الفعلية عن نتائج التقديرات .يتم مراجعة هذﻩ األحكام والتقديرات بشكل دوري ،عند وجود أي تغ1 23ي
هذﻩ األحكام والتقديرات سيتم تطبيق أثرﻩ ع8ى الف 2ة ال PQحدث خاللها هذا التغ.23
فيما ي8ي ملخص التقديرات واالف 2اضات ال PQتنطوي ع8ى مخاطر جوهرية ع8ى نتائج القوائم املالية للف 2ة الحالية والف 2ات القادمة:

اختبارات الهبوط
تتطلب املعاي 23الدولية للتقارير املالية من اإلدارة إجراء اختبار سنوي لالنخفاض 1ي قيمة املوجودات محددة وغ 23محددة األجل ،وذلك الختبار
الهبوط إذا أشارت أحداث إى وجود تغ23ات أو ظروف تدل ع8ى أن القيمة الدف 2ية لألصل قد ال تكون قابلة لالس 2داد .إختبارات الهبوط 1ي
ً
القيمة تخضع لتقديرات اإلدارة وتتطلب من ب3ن أمور أخرى تقديرا ،لتحديد ما إذا كان يمكن اس 2داد القيمة الدف 2ية للموجودات بصا1ي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مZا ،وذلك باستخدام توقعات التدفقات النقدية بعد خصمها بمعدل خصم القيمة
الحالية .عند احتساب صا1ي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة ببعض االف 2اضات فيما يتعلق بأمور غ 23مؤكدة
بدرجة كب23ة من ضمZا ما ي8ي:
أ( نمو األرباح قبل العموالت والضرائب واالس[Zالك واإلطفاء ) ،(EBTIDAمحسوبة ع8ى أZا أرباح تشغيلية معدلة قبل االس[Zالك واإلطفاء؛
ب( توقيت وحجم النفقات الرأسمالية املستقبلية؛
ج( معدالت النمو طويلة األجل؛ و
د( اختيار معدالت الخصم لتعكس املخاطر ال PQتنطوي عل`Zا.
إن تغي 23االف 2اضات ال PQتطبقها اإلدارة ،وخاصة معدل الخصم وفرضيات معدل النمو املستخدمة 1ي توقعات التدفقات النقدية ،يمكن أن
يؤثر بشكل كب 23ع8ى هبوط قيمة التدفقات املتوقعة وبالتاي النتائج.
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تقدير العمر اإلنتاي والقيمة التجريدية
إن العمر اإلنتاÛي املستخدم إلطفاء أو اس[Zالك املوجودات غ 23امللموسة أو االستثمارات العقارية يتعلق باألداء املستقب8ي املتوقع للموجودات
املستحوذ عل`Zا وتقدير اإلدارة املب Pµع8ى التقييم الف Pµللف 2ة ال PQيتوقع استمرار املنافع االقتصادية من األصل .يتم اشتقاق االس[Zالك فيما
يتعلق باالس[Zالك الدوري بعد تقدير العمر اإلنتاÛي املتوقع لألصل والقيمة التخريدية املتوقعة 1ي Zاية عمرﻩ االنتاÛي .إن القيمة التخريدية
للموجودات لها تأث 23مباشر ع8ى االس[Zالك املحمل ع8ى قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
ً
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية ملوجودات الصندوق من قبل اإلدارة استنادا إى التقييم الف1 Pµي وقت شراء األصل ومراجعته
سنويا للتأكد من مالئمته .وتستند ع8ى الخ2Tة التاريخية مع حياة أصول مماثلة وكذلك توقع األحداث املستقبلية ال PQقد تؤثر ع8ى األعمار
االنتاجية للموجودات.

خسائر الهبوط للذمم املدينة
تعرض الذمم املدينة بالقيمة املطفأة بعد تخفيضها بمخصص الديون ال PQيتوقع عدم تحصيلها .يتم تحديد املبالغ ال PQيتوقع عدم تحصيلها
باستخدام طريقة معدل الخسارة املتوقع .ذمم األفراد املدينة يتم شطZÇا عندما تعتقد اإلدارة بأنه ال يمكن تحصيلها.
ك -التغ],ات %ي السياسات املحاسبية الهامة
ً
اعتمد الصندوق املعيار الدوي إلعداد التقارير املالية رقم  ١٦عقود اإليجار اعتبارا من  ١يناير ZÜ .٢٠١٩دف تطبيـق هـذا املعيـار بشـكل أسا¿ـP¤
ً
ً
إى االع 2اف بأصول حق االستخدام ال PQتم قياسها باملبلغ الـذي يسـاوي ال ـ£ام اإليجـار  ،معـدال بمقـدار أي مبـالغ مدفوعـة سـابقا .أو مـدفوعات
اإليجار املستحقة املتعلقة بذلك اإليجار املع 2ف «Zا 1ي قائمة املركز املاي كما 1ي  ٣١ديسم.٢٠١٨ 2T
ً
وفقــا للمعيــار الــدوي للتقــارير املاليــة  ، ١٦يقــوم الصــندوق بتقيــيم مــا إذا كــان العقــد يحتــوي ع8ــى عقــد إيجــار 1 ،ــي بدايــة العقــد .بالنســبة لجميــع
عقود اإليجار هذﻩ  ،يع 2ف الصندوق بحـق اسـتخدام األصـول ومطلوبـات اإليجـار باسـتثناء عقـود اإليجـار واإليجـارات قصـ23ة األجـل للموجـودات
منخفضة القيمة ع8ى النحو التاي:
حق استخدام أصل
يع ــ2ف الص ــندوق ب ح ــق االس ــتخدام لألص ــول  1ــي ت ــاريخ ب ــدء اإليج ــار )أي ت ــاريخ ت ــوفر األص ــل لالس ــتخدام( .ي ــتم قي ــاس أص ــول ح ــق االس ــتخدام
ً
بالتكلفة ناقصا أي اس[Zالك م 2اكم وخسائر انخفاض 1ي القيمة  ،ويتم تعديلها ألي إعادة قيـاس ملطلوبـات اإليجـار .تتضـمن تكلفـة أصـول حـق
االســتخدام مبلــغ مطلوبــات اإليجــار املع ــ2ف «Zــا والتكــاليف املباشــرة األوليــة املتكبــدة ومــدفوعات اإليجــار الQــ Pتــم دفعهــا 1ــي تــاريخ البــدء أو قبلــه
ً
ناقصــا أي حــوافز إيجــار مســتلمة .مــا لــم يكــن الصــندوق ع8ــى يقــ3ن معقــول مــن حصــوله ع8ــى ملكيــة األصــل املــؤجر 1ــي Zايــة مــدة اإليجــار  ،يــتم
اســ[Zالك أصــول حــق االســتخدام املع ــ2ف «Zــا ع8ــى أســاس القســط الثابــت ع8ــى مــدى العمــر اإلنتــاÛي املقــدر ومــدة اإليجــار  ،أZÜمــا أقصــر .تخضــع
أصول حق االستخدام النخفاض القيمة.
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مطلوبات اإليجار
1ـي تـاريخ بـدء عقــد اإليجـار  ،يع ـ2ف الصـندوق بمطلوبــات اإليجـار محسـوبة بالقيمـة الحاليــة ملـدفوعات اإليجـار الQـ Pيتعــ3ن دفعهـا ع8ـى مـدى ف ــ2ة
ً
اإليجار .تشتمل مدفوعات اإليجار ع8ى مدفوعات ثابتة )بما 1ي ذلك الدفعات الثابتة الضمنية( ناقصا أي حوافز تأج 23مسـتحقة  ،ومـدفوعات
إيجار متغ23ة تعتمد ع8ى مؤشر أو سعر  ،واملبالغ املتوقع دفعها بموجـب ضـمانات القيمـة املتبقيـة .تشـمل مـدفوعات اإليجـار ً
أيضـا سـعر ممارسـة
خيار الشـراء املؤكـد بشـكل معقـول أن يمارسـه الصـندوق ودفـع غرامـات إZـاء عقـد اإليجـار  ،إذا كانـت مـدة اإليجـار تعكـس أن الصـندوق يمـارس
خيار اإلZاء .يتم االع 2اف بدفعات اإليجار املتغ23ة ال PQال تعتمد ع8ى مؤشر أو سعر كمصروف 1ي الف 2ة الQـ Pيحـدث ف`Zـا الحـدث أو الحالـة الQـP
تؤدي إى الدفع.
عن ــد حس ــاب القيم ــة الحالي ــة مل ــدفوعات اإليج ــار  ،يس ــتخدم الص ــندوق مع ــدل االق ـ2اض اإلض ــا1ي  1ــي ت ــاريخ ب ــدء اإليج ــار إذا ك ــان س ــعر الفائ ــدة
الضــم 1 Pµــي عق ــد اإليجــار غ 3ــ 2قاب ــل للتحديــد بس ــهولة .بع ــد ت ــاريخ البــدء  ،ي ــتم زي ــادة مبلــغ مطلوب ــات اإليج ــار لــتعكس ت ـراكم الفائ ــدة وتخف ــيض
ملدفوعات اإليجار ال PQتم دفعها .باإلضافة إى ذلك  ،يتم إعادة قياس القيمة الدف 2يـة ملطلوبـات اإليجـار إذا كـان هنـاك تعـديل أو تغي3ـ1 2ـي مـدة
اإليجار أو تغي1 23ي مدفوعات اإليجار الثابت املضمون أو تغي1 23ي التقييم لشراء املوجودات األساسية.
أثر تطبيق املعيار الدوي للتقرير املاي ١٦
يحل املعيار الدوي إلعداد التقارير املالية  ١٦محل معيار املحاسـبة الـدوي  ١٧عقـود اإليجـار  ،والتفسـ 23الـدوي رقـم  ٤تحديـد مـا إذا كـان ترتيـب
مــا يتضــمن عقــد إيجــار  ،وتفســ 23لجنــة التفســ23ات الســابقة رقــم  ١٥حــوافز عقــود إيجــار تشــغيلية ،و تفســ 23لجنــة التفســ23ات الســابقة رقــم ٢٧
تقيــيم ج ــوهر املع ــامالت ال Qــ Pتنط ــوي ع 8ــى الشــكل الق ــانوني لعق ــد اإليج ــار .يح ــدد املعي ــار مبــادئ االع ـ2اف بقي ــاس اإليج ــارات وقياس ــها وعرض ــها
واإلفصاح عZا ويتطلب من املستأجرين حساب معظم عقود اإليجار ً
وفقا لنموذج واحد من خالل قائمة امل£3انية.
املعيار الدوي للتقرير املاي  ١٦لم يتغ 23إى حد كب 23عن املعيار املحاس PÃالدوي رقم  .١٧سـوف يسـتمر املـؤجرون 1ـي تصـنيف عقـود اإليجـار ع8ـى
أZا إما عقود تشغيل أو تمويل باستخدام مبادئ مماثلة كما 1ي معيار املحاسـبة الـدوي  .١٧لـذلك ،لـم يكـن للمعيـار الـدوي للتقريـر املـاي  ١٦أي
تأث 23ع8ى عقود اإليجار ال PQتكون ف`Zا الصندوق ي املؤجر.
1ــي الف ــ2ة الحاليــة ،طبــق الصــندوق املعيــار الــدوي للتقريــر املــاي رقــم  ١٦باســتخدام طريقــة التطبيــق بــاألثر الرج#ــي املعــدل والQــ PبموجZÇــا يــتم
ـابقا ع8ـى أZـا عقـد إيجـار تشـغي8ي ً
تسجيل أصل حق اإلنتفاع 1ي تاريخ التطبيق األوي لعقود اإليجار املصنفة س ً
طبقـا ملعيـار املحاسـبة الـدوي ١٧
بمبلــغ يســاوي ال £امــات اإليجــار  ،ويــتم تعــديلها بمبلــغ أي مــدفوعات إيجــار مدفوعــة مسـ ً
ـبقا أو مســتحقة تتعلــق بعقــد إيجــار مع ــ2ف بــه 1ــي قائمــة
ً
املركز املاي قبل تاريخ تقديم التطبيق األوي مباشرة.
أيضــا الوســائل العمليــة التاليــة عنــد تطبيــق املعيــار الــدوي للتق ـارير املاليــة قــم  ١٦ع8ــى عقــود اإليجــار املصــنفة سـ ً
طبــق الصــندوق ً
ـابقا ع8ــى أZــا
ر
عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدوي :١٧
)أ( طبق اإلعفاء بعدم االع 2اف بأصول وخصوم حق اإلنتفاع لعقود اإليجار ال PQتنت PÄصالحي[Zا خالل عام ٢٠١٩م.
)ب( استبعاد التكلفة املباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام 1ي تاريخ التطبيق األوي.
)ج( استخدمت اإلدراك املتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي ع8ى خيارات لتمديد أو إZاء عقد اإليجار.
اختار الصندوق ً
أيضا استخدام إعفاءات االع 2اف لعقود اإليجار ال1 ، PQي تاريخ البدء  ،لها مدة إيجـار مـد¦Zا  ١٢ش ً
ـهرا أو أقـل وال تحتـوي ع8ـى
خيار شراء )"عقود إيجار قص23ة األجل"(.
١٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
قبل اعتماد املعيار الدوي إلعداد التقارير املالية ١٦
لدى الصندوق عقود إيجار لعناصر مختلفة من املباني .قبل اعتمـاد املعيـار الـدوي للتقـارير املاليـة رقـم  ، ١٦صـنف الصـندوق كـل عقـود إيجـارﻩ
ً
استنادا إى مضمون ال 2تيب 1ي تاريخ البدء.
)كمستأجر( 1ي تاريخ البدء ع8ى أZا إما عقد إيجار تموي8ي أو عقد إيجار تشغي8ي
عقـد اإليجــار التمــوي8ي هــو عقــد إيجـار يحــول مــا يقــارب جميــع املخــاطر واملنـافع الQــ Pتتبــع ملكيــة األصــل1 .ــي بدايـة أجــل عقــد اإليجــار ،يجــب ع8ــى
املستأجرين إثبات عقود اإليجار التمـوي8ي ع8ـى أZـا أصـول وال £امـات 1ـي قـوائم مراكـزهم املاليـة باملبـالغ املسـاوية للقيمـة العادلـة للعقـار املسـتأجر
أو ،إذا كان أقـل  ،بالقيمـة الحاليـة للحـد األدنـى لـدفعات اإليجـار ،الQـ Pيـتم تحديـد كـل مZـا عنـد نشـأة عقـد اإليجـار .تقسـم دفعـات اإليجـار بـ3ن
مصاريف التمويل وتخفيض ال £امات اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت ع8ى الرصيد املتبقي من االل £ام.
1ــي عقــد اإليجــار التشــغي8ي ،ال يــتم رســملة العقــار املــؤجر ويــتم االع ـ2اف بــدفعات اإليجــار كمصــروفات تشــغيل 1ــي الــربح أو الخســارة ع8ــى أســاس
القســط الثابــت ع8ــى مــدى ف ــ2ة اإليجــار .تــم تســجيل أي مبــالغ مدفوعــة مسـ ً
ـبقا ومســتحقة ضــمن مــدفوعات مســبقة وذمــم دائنــة أخــرى  ،ع8ــى
التواي.
بعد اعتماد املعيار الدوي للتقرير املاي ١٦
ً
عن ــد تطبي ــق املعي ــار ال ــدوي للتقري ــر امل ــاي  ،١٦طب ــق الص ــندوق مب ــدأ واح ــدا لالع ـ2اف والقي ــاس بالنس ــبة لجمي ــع عق ــود اإليج ــار ال Qــ Pتك ــون ف` Zــا
مستأجرا ،باستثناء اإليجارات قص23ة األجـل وعقـود اإليجـار للموجـودات منخفضـة القيمـة .اع ـ2ف الصـندوق بال £امـات اإليجـار لتسـديد دفعـات
ً
اإليجار وموجودات حق االنتفاع ال PQتمثل حق استخدام األصل محل العقد .وفقا لطريقة التطبيق بأثر رج#ي املعدلـة ،طبـق الصـندوق املعيـار
الــدوي للتقريــر املــاي 1 ١٦ــي تــاريخ التطبيــق األوــيً .
وفقــا لطريقــة التطبيــق بــأثر رج#ــي املعدلــة ،تــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بــاملبلغ املســاوي
الل ـ£ام اإليجــار  ،بعــد تعديلــه بــأي دفعــات تــأج 23مدفوعــة مسـ ً
ـبقا أو مســتحقة تتعلــق بعقــد إيجــار مع ــ2ف بــه 1ــي قائمــة املركــز املــاي كمــا 1ــي ٣١
ديسم٢٠١٨ 2Tمً .
بناء ع8ى ذلك ،املعلومات املقارنه اليتم إعادة عرضها.
التغ1 23ي السياسة املحاسبية لم يؤثر ع8ى قائمة املركز املاي االفتتاحية 1ي  ١يناي ٢٠١٩ 23وذلك ألن الف 2ة السابقة كانت عن ثالثة أشهر فقـط،
تم االحتساب األثر املرتبط «Zا 1ي الف 2ة الحالية.
األثر املاي لتطبيق املعيار الدوي رقم  ١٦كما يFي:
األثر عFى قائمة الدخل الشامل
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
٦٬٣٧٢٬٤١٢
)(٣٬١٠٩٬٠٩٣
٣٬٢٦٣٬٣١٩
٥٠٠٬٥٠٣
٣٬٧٦٣٬٨٢٢

مصروف اإلهالك
مصروف اإليجار
الربح التشغي8ي
تكاليف التمويل
صا%ي األثر
للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
مصروف اإلهالك
مصروف اإليجار

قبل تطبيق معيار ١٦
١٧٬٠٩٥٬٩٧٤
٤٬٨٠٦٬٣٨٧

١٨

األثر
٣٬٠٦١٬٩٦٦
١٠٬٧٨١٬٨٦١

بعد تطبيق معيار ١٦
٢٠٬١٥٧٬٩٤٠
١٥٬٥٨٨٬٢٤٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٥االستثمارات العقارية
تتكون االستثمارات العقارية كما 1ي تاريخ التقرير كما ي8ي:
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
التكلفة
العقار
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة )&امة(
سوق شرق
ذا باد

األرض

املب u

٥٨٬٢١٠٬٥٨٧ ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣
٣١٬٩٩٢٬٣٦٢ ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨
٨٬٢٧٢٬٧٦٤ ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦
٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨ ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢
٤٨٬٣٩٩٬٣١٩
٩٬٩٣٤٬٠٨٢
٢٤٠٬٦٥٤٬٧٨٠ ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١

املجموع
١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠
٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٥٨٬٣٣٣٬٤٠١
٩٧١٬٧٣٣٬٤٠١

إهالك السنة
)(١٬٨١٩٬٠٨٢
)(٩٩٩٬٧٦١
)(٢٥٨٬٥٢٤
)(٢٬٩٣٠٬٦١٧
)(٦٬٠٠٧٬٩٨٤

مصروف
الهبوط للسنة
)(٣٬١١٣٬٨٤٤
)(٣٬١١٣٬٨٤٤

كما %ي ٣١
ديسم٢٠١٩,-
١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨
٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩
٤٥٬١٩١٬٤٧٦
٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م
التكلفة
العقار
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة )&امة(
سوق شرق
ذا باد

األرض

املب u

املجموع

٦٩٬٠٩٤٬٤١٣
٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨
٣٧٬١٧٧٬٢٣٦
٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢
٩٬٩٣٤٬٠٨٢
٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١

٥٨٬٢١٠٬٥٨٧
٣١٬٩٩٢٬٣٦٢
٨٬٢٧٢٬٧٦٤
٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨
٥٦٬٢٩٣٬١٣٦
٢٤٨٬٥٤٨٬٥٩٧

١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠
٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٦٦٬٢٢٧٬٢١٨
٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨

إهالك السنة
)(٣٦٣٬٨١٧
)(١٩٩٬٩٥٢
)(٥١٬٧٠٥
)(٥٨٦٬١٢٣
)(١٬٢٠١٬٥٩٧

مصروف
الهبوط للسنة
)(٧٬٨٩٣٬٨١٧
)(٧٬٨٩٣٬٨١٧

كما %ي ٣١
ديسم٢٠١٨ ,-
١٢٦٬٩٤١٬١٨٣
٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨
٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥
٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧
٥٨٬٣٣٣٬٤٠١
٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤

النسبة املستخدمة لتحميل التكلفة ع8ى املب _µوع8ى األرض تم تقديرها من قبل املقيم3ن املستقل3ن .بحكم أن العقار )ذا باد( لم يكتمل بعد
،فلم يتم احتساب إهالك عنه للف 2ة الحالية ،يوجد لهذا العقار هبوط 1ي قيمته تم تقديرﻩ باالعتماد ع8ى تقارير املقيم3ن املستقل3ن .تم
احتساب االهالك لكل العقارات باستخدام طريقة القسط الثابت ع8ى ف 2ة  ٤٠سنة.
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما 1ي تاريخ التقرير تم تحديدها عن طريق اثن3ن من املقيم3ن املسـتقل3ن )شـركة أمـاكن للتقيـيم( املقـيم١
و )شركة تقدير للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيم3ن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيم3ن املعتمدين )تقييم(.

العقار
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة )¦Zامة(
سوق شرق
ذا باد*

التكلفة
١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠
٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٦٦٬٢٢٧٬٢١٨
٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨
١٩

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
املقيم ١
١٣٠٬٥٩٦٬٤٢٨
٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥
٥١٬٢٥٠٬٠٠٠
٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٥٬١٣٩٬٤٠٠
٩٧٨٬٧٣٣٬٧٠٣

املقيم ٢
١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥
٦٣٬٨٢٥٬٠٠٠
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢
٥٥٬٢٩٩٬٧١٣
٩٦٠٬٩٨٩٬٠٣٥

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
االستثمارات العقارية )تتمة(
العقار
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة )¦Zامة(
سوق شرق
ذا باد*

التكلفة
١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠
٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٦٦٬٢٢٧٬٢١٨
٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
املقيم ١
١٢٨٬٧٠٠٬٠٠٠
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٥١٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٩٬٥٥٦٬٦٧٩
٩٧٥٬٢٥٦٬٦٧٩

املقيم ٢
١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥
٦٣٬٨١١٬٠٠٠
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢
٥٧٬١١٠٬١٢٣
٩٦٢٬٧٨٥٬٤٤٥

*يقــع عقــار ذا بــاد 1ــي مدينــة دبــي وتــم تحديــد قيمتــه العادلــة أعــالﻩ عــن طريــق تقــارير املقيمــ3ن فاليوســتارت لالستشــارات و عقــارات املدينــة ع8ــى
التواي،كال املقيم3ن معتمدين من املعهد امللكي للمساح3ن القانوني3ن ).(RICS
ً
األرقام املعروضة أعالﻩ ي ألغراض إفصاحية فقطـ ،وتستخدم أيضـا لتحديـد الهبـوط عنـد وجـودﻩ ،تـم تقريـر وجـود هبـوط هـذﻩ الف ـ2ة 1ـي عقـار
ذا باد بمبلغ  ٣٬١١٣٬٨٤٤ريال سعودي ) ( ٧٬٨٩٣٬٨١٧ :٢٠١٨كما هو موضح أعالﻩ.
 .٦األصول غ] ,امللموسة – حقوق املنافع
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
التكلفة

حق املنفعة

٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠
٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠
٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠

بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

االطفاء للف,sة
)(١٠٬٦٨٦٬٤٤٦
)(٥٬٩١٤٬٣٢٥
)(٧٬١١١٬٧٧٦
)(٢٣٬٧١٢٬٥٤٧

كما %ي ٣١
ديسم٢٠١٩ ,-
٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤
٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥
٨٦٬٨١٨٬٢٢٤
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
التكلفة

حق املنفعة

٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠
٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠
٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠

بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

٢٠

االطفاء للف,sة
)(٢٬١٣٧٬٢٨٩
)(١٬١٨٢٬٨٦٥
)(١٬٤٢٢٬٣٥٥
)(٤٬٧٤٢٬٥٠٩

كما %ي ٣١
ديسم٢٠١٨ ,-
٦٤٬٥٢٢٬٧١١
٨١٬٦٣٧٬١٣٥
٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥
٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
األصول غ] ,امللموسة – حقوق املنافع )تتمة(
استحوذ الصندوق ع8ى حقوق املنافع املوضحة أعالﻩ وألن العقود تغطي جزء من عمر األصل االنتاÛي فقد تم تصـنيفها كأصـول غ3ـ 2ملموسـة.
يتم اطفاء هذﻩ الحقوق ع8ى األعمار املتبقية كما هو موضح أدناﻩ:
بالزا  ١٧ :١يوليو .٢٠٢٦
بالز  ٢٩ :٢مارس .٢٠٣٦
ضيافة ١ :ابريل .٢٠٣٥
القيمة العادلة لألصول غ] ,امللموسة
القيمة العادلة لألصول غ 23امللموسة كما 1ي تاريخ التقرير تم تحديدها عن طريق اثن3ن من املقيم3ن املستقل3ن )شركة أمـاكن للتقيـيم( املقـيم١
و )شركة تقدير للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيم3ن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيم3ن املعتمدين )تقييم(.
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
٢٠١٩
املقيم ٢
املقيم ١
التكلفة
األصول غ] ,امللموسة
٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠
بالزا ١
٦٥،٠٦١،٣١٥
٦٧،٥٠٠،٠٠٠
٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
بالزا ٢
٨٤،٢٧٣،٧١٠
٨٢،٢٣٧،٧٤٠
٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠
ضيافة
٩٥،٢٥٠،٦٠٣
٩٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠
٢٤٤،٥٨٥،٦٢٨
٢٤٢،٢٣٧،٧٤٠
٢٠١٨
األصول غ] ,امللموسة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

التكلفة
٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠
٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠
٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠

 .٧حق استخدام أصل
التكلفة
الرصيد 1ي  ١يناير ٢٠١٩
إضافات
الرصيد 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2T

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
املقيم ١
٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠
٩٥٬٣٢٠٬٠٠٠
٢٤٦٬٣٢٠٬٠٠٠

املقيم ٢
٦٥٬٠٦١٬٣١٥
٨٤٬٢٧٣٬٧٢٠
٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣
٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩

اإلهالك امل,sاكم
الرصيد 1ي  ١يناير ٢٠١٩
مصروف السنة
الرصيد 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2T
صا1ي القيمة الدف 2ية 1ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 2T

)(١٠٬٧٨١٬٨٦٠
)(١٠٬٧٨١٬٨٦٠
-

صا%ي القيمة الدف,sية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-

١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩
٢١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٨الذمم املدينة
تشمل الذمم املدينة من ذمم إيجارات مدينة وذمم مدينة من صفقات االستحواذ كما ي8ي:
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
ذمم إيجارات
٤٥،١٦٦،٥٣٩
ذمم مدينة من صفقات االستحواذ
٥،٩٠٨،٣٨١
خسارة اإلتمان املتوقعة
)(٣،١٦٣،٤٠٨
٤٧،٩١١،٥١٢

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
١٨،٠٧٨،٥٥٤
٢٠،٦٣٧،٩٩٠
٣٨،٧١٦،٥٤٤

يقــيس الصــندوق مخصــص خســارة اإلتمــان املتوقعــة للــذمم التجاريــة املدينــة ،لتحديــد خســارة اإلتمــان املتوقــع يــتم اســتخدام مص ـفوفة أعمــار
الـديون ومقارن[Zـا بـالخ2Tة التحصـيلية للـديون السـابقة ،ويـتم تعـديل هــذﻩ التوقعـات بن ًـاء ع8ـى حالـة املـدين وحالـة السـوق واألحـوال االقتصــادية
العامة .يأخذ باالعتبار الحالة الحالية للمدين والتوقعات املستقبلية ع8ى ذلك.
جدول خسارة اإلتمان املتوقعة كما ي8ي :
الذمم التجارية
ايام تجاوز االستحقاق

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
 ٦ – ٠أشهر

 ١٢ – ٦شهر

أك ,من  ١٢شهر

%٠

%٠

%١٠٫٣٥

املجموع

معدل خسارة االئتمان املتوقع
رسوم االدارة والرسوم االخرى
املستحقة االجمالية
خسارة االئتمان املتوقعة
القيمة الدف,sية

١٤٬٣٧٩٬٠٠٧
١٤٬٣٧٩٬٠٠٧

٦٬١٥٦٬٤٢٠
٦٬١٥٦٬٤٢٠

٣٠٬٥٣٩٬٤٩٣
)(٣٬١٦٣٬٤٠٨
٢٧٬٣٧٦٬٠٨٥

٥١٬٠٧٤٬٩٢٠
)(٣٬١٦٣٬٤٠٨
٤٧٬٩١١٬٥١٢

الذمم التجارية
ايام تجاوز االستحقاق

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-

 ١٢ – ٦شهر

 ٦ – ٠أشهر

املجموع

أك ,من  ١٢شهر

معدل خسارة االئتمان املتوقع
%٠

%٠

%٠

رسوم االدارة والرسوم االخرى
املستحقة االجمالية
خسارة االئتمان املتوقعة

٣٨،٧١٦,٥٤٤

-

-

-

القيمة الدف,sية

٣٨،٧١٦،٥٤٤

-

-

٣٨،٧١٦،٥٤٤

٢٢

٣٨،٧١٦،٥٤٤

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٩النقد وما %ي حكمه
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
نقد %ي البنك – حساب جاري
نقد لدى أم]ن الحفظ

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-

٩٢،٤٧٩

٣،٦١٥،٣٦٩

٢،١٩٦،٠٠٥

١،١٢٨،٨٤٩

٢،٢٨٨،٤٨٤

٤،٧٤٤،٢١٨

 .١٠قروض طويلة األجل
قامــت شــركة امــار للتطــوير العقــاري )شــركة الحفــظ للصــندوق( بالحصــول ع8ــى تســهيالت بنكيــة إســالمية مــن بنــك الريــاض بقيمــة تصــل إــى
ً
 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لغــرض تمويــل االســتثمارات العقاريــة للصــندوق ،تبلــغ نســبة الفائــدة للصــندوق معــدل الســايبور الســائد مضــافا عليــه %٢٫١٥
بلــغ معــدل الفائــدة الفع 8ــي خــالل الف ــ2ة  %٤٬٧٧ح Qــ_  ،%٤٫٨٩القــرض مســتحق الســداد بع ــد  ٧ســنوات .بلغــت رس ــوم ترتيــب القــرض مل ــدير
الصـندوق خـالل الف ــ2ة مبلـغ  ٣٬٢٨٠٬٠٠٠ريــال سـعودي ع8ــى دفعتـ3ن وقــد تـم تحميلهــا كمصـروف ف ــ2ة .بلـغ رصــيد القـرض كمــا 1ـي  ٣١ديســم2T
٢٠١٩م  ٣١ ) ٣٠٢٫٣٢ديســم ٢٠١٨ 2Tم  ٢٧٤٫٩٣مليــون( وتبلــغ الــذمم الدائنــة لتكــاليف التمويــل لهــذا القــرض كمــا 1ــي  ٣١ديســم٢٠١٩ 2Tم
٢٫٨مليون ريال سعودي ) ٣١ديسم٢٠١٨ 2Tم مبلغ  ٤٫٢مليون ريال سعودي( .يتم ضـمان القـرض بـرهن اسـتثمارات عقاريـة تبلـغ ضـعف قيمـة
القرض.
 .١١ذمم دائنة
شركة جسر للتطوير العقاري
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات %ي صندوق شرق(
ناصر الدوسري )حامل وحدات %ي صندوق القناص(
الركن املت]ن )حامل وحدات %ي صندوق القناص(
توزيعات مستحقة للركن املت]ن )حامل وحدات %ي صندوق القناص(

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠
١٦٬٥٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬١٠٠٬٠٠٠
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠
١٦٬٥٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬١٠٠٬٠٠٠
١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩

 .١٢الrsامات إيجار
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩
٣٬٠٦١٬٩٦٦
)(١٠٬٣٠٠٬٠٠٠
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥

الرصيد %ي  ١يناير ٢٠١٩
إضافات
تكاليف تمويل
مدفوع
الرصيد 1ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 2T
 .١٣الrsامات عقود
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١
)(١٩٬٠٢٥٬٥٣٣
٢٧٬٦٦٠٬٠١٨

الrsامات عقود %ي بداية الف,sة
تسويات خالل الف 2ة
تسويات كأرباح استحواذ )دخل غ 23تشغي8ي(
الrsامات عقود %ي |&اية الف,sة
٢٣

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
٥٤٬٣٤٢٬٥٩١
)(٥٬٤٥٥٬٦٤٠
)(٢٬٢٠١٬٤٠٠
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٤مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
١٬٦٠٣٬٧٤٧
٤٤٨٬٢٤٠
٢١٠٬٠٠٠
١٠٨٬٢٠٣
٢٥٠٬٢٩٠
٨٤٬٠٠٠
٣٦٠٬٨١٠
١٩٬٦٨٩
٣٬٠٨٤٬٩٧٨

مصروفات تشغيلية دائنة
مصروفات إحالة )س#ي(
رسوم صفقات دائنة
أتعاب قانونية
رسوم التسجيل
مصروفات التقييم
أتعاب أم3ن الحفظ
أتعاب املراجعة
ذمم دائنة – أتعاب إدارة
أتعاب استشارات شرعية

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-
٦٣٢٬٥٢٨
١٬٦٥٦٬٩١٩
٤٤٨٬٢٤٠
٢٤٠٬٧٨١
١٤٥٬٠٢٦
١٢٢٬١٢٩
٥٠٬٠٩٦
٤٢٬٠٠٠
٦٬٥٦٣
٣٬٣٤٤٬٢٨٢

 .١٥مصروفات تشغيلية

٢٠١٩
٣٬٤٩٩٬٢٢٢
٣٬٥٣٣٬١٢٣
٢١٠٬٠٠٠
٦٢٧٬١٥٠
٣٦٠٬٨١٠
٢٣٠٬٤٥٠
٢٠٦٬١٩٢
١٦١٬١٣٥
٨٤٬٠٠٠
١٣٬١٢٥
٨٬٩٢٥٬٢٠٧

مصروفات تشغيلية بالزا ١
مصروفات تشغيلية سوق شرق
مصروف إيجار أرض بالزا ١
أتعاب قانونية
أتعاب التسجيل والتداول
أتعاب إدارة
مصروفات التقييم
أتعاب أم3ن الحفظ
مصروفات أخرى
أتعاب مراجعة
أتعاب استشارات شرعية

للف,sة من  ١اكتوبر
 ٢٠١٨وح٣١ uv
ديسم٢٠١٨ ,-
٧٥٣٬٤١٧
٧١٧٬٦٩٩
٦٨٢٬٥٨٥
٢٤٠٬٧٨١
٢٢٨٬٥١٣
١٢٢٬١٢٩
٦٢٬٦٩٦
٤٢٬٠٠٠
٦٬٥٦٣
٢٬٨٥٦٬٣٨٣

 .١٦االلrsامات واملطلوبات املحتملة
 1ـي الســنوات الســابقة ،رفعــت شــركة الــركن املتــ3ن التجاريــة دعــوى ضــد مــدير الصــندوق ،فيمــا يخــص األض ـرار والرســوم املرتبطــة بإلغــاء عقــد
ً
مشروع ) ١ال £امات محل نزاع( ،القضية ال تزال منظورة 1ي املحكمـة ،وفقـا لـرأي املستشـار القـانوني الخـارÛي فـأن الحكـم سـيكون لصـالح مـدير
الصندوق.

٢٤

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٧أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى
ً
يتقا _¤Ðمدير الصندوق األتعاب التالية وفقا ألحكام وشروط الصندوق .
أتعاب اكتتاب
يقــوم مــدير الصــندوق بتحصــيل أتعــاب اش ـ 2اك مــن كــل مســتثمر بنســبة ال تزيــد عــن  %٢مــن مبلــغ االكتتــاب لتغطيــة التكــاليف اإلداريــة ويــتم
مقاص[Zا من املبلغ املحصل من إصدار الوحدات.
أتعاب اإلدارة
ً
يقوم مدير الصـندوق بتحصـيل أتعـاب إداريـة بنسـبة  %٠٫٣٥سـنويا مـن صـا1ي قيمـة موجـودات الصـندوق ،لـن يقـوم مـدير الصـندوق باحتسـاب
أتعاب إدارة عن أو ل سنة تداول.
رسوم الصفقات
يحصل مدير الصندوق ع8ى رسوم صفقات تبلغ  %١من صا1ي قيمة الشراء أو البيع لالستثمارات.
رسوم ترتيب قروض
كما يقوم مدير الصندوق بالحصول ع8ى نسبة  %١مقابل املبلغ املسحوب من القروض كرسوم ترتيب القروض.
 .١٨الدخل الغ] ,تشغيFي اآلخر
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-
٢٬٠٢١٬٨٥٦
١٢٢٬٨٥١

أرباح استحواذ من صناديق ميفك
تسويات إيرادات إيجار غ 23مكتسبة
ً
مبالغ محصلة من ديون مشطوبة سابقا
فروقات ذمم دائنة

٢٬١٤٤٬٧٠٧

٢٥

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م
٢٠٬٦٣٨٬١٣٠
٢٬٢٠١٬٤٠٠
٢٢٬٨٣٩٬٥٣١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٩املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد&ا
1ي إطار األعمال العادية للصندوق ،يقـوم بتعـامالت مـع أطـراف ذات عالقـة .تشـمل األطـراف ذات العالقـة 1ـي الصـندوق حـام8ي الوحـدات ومـدير
ً
الصــندوق والصــناديق األخــرى الQــ Pيــديرها مــدير الصــندوق .تــتم املعــامالت مــع األط ـراف ذات العالقــة وفقــا ألحكــام وشــروط الصــندوق .جميــع
ً
املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقا لشروط متفق عل`Zا بموجب إتفاقية رسمية .
األطراف ذات العالقة

طبيعة املعاملة

إيضاح

شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي رسوم صفقات
)"مدير الصندوق"(
رسوم ترتيب قرض
صندوق القناص )صندوق مدار من
قبل مدير الصندوق(

صندوق القناص) ٢صندوق مدار من
قبل مدير الصندوق(

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-

االستحواذ ع8ى حقوق
املنفعة  -بالزا ١
االستحواذ ع8ى حقوق
املنفعة – ضيافة
االستحواذ ع8ى حقوق
املنفعة  -بالزا ٢
االستحواذ ع8ى عقار
استثماري – برج جدة
)¦Zامة(

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-

أ

-

١١٬٩٤٦٬٨٨٥

ب

-

٣٬٢٨٠٬٠٠٠

د

-

٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠

د

-

٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠

د

-

٨٢٬٠٠٠٬٠٠٠

د

-

٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

سوق شرق )صندوق مدار من قبل
مدير الصندوق(
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
دفع حصة من رأس املال
1ي صندوق سوق شرق(
صندوق شركة الشرق األوسط
٤٬١٨٦٬٣٨٧
ه
لالستثمار املاي ) ٢صندوق مدار من شراء وحدات
قبل مدير الصندوق(
أ -يحصل مدير الصندوق ع8ى رسوم صفقات تبلغ  %١من صا1ي قيمة الشراء أو البيع لالستثمارات.
ب -يقوم مدير الصندوق بالحصول ع8ى نسبة  %١مقابل املبلغ املسحوب من القروض كرسوم ترتيب القروض.
ج -تم االستحواذ ع8ى مباني مجمع الرياض التجاري )سوق شرق( من صندوق سوق شرق لالستثمار العقاري )صندوق مدار من قبل مدير
الصندوق( مقابل مبلغ  ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ريال سعودي .خالل الف 2ة تم االستحواذ ع8ى أرض املجمع مقابل مبلغ  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال
سعوديً ،
بناء ع8ى ذلك يملك الصندوق حاليا مجمع الرياض التجاري ملكية تامة.
د -استحوذ الصندوق ع8ى صندوق القناص وصندوق القناص  ٢وصندوق سوق شرق ،كانت أرباح االستحواذ ١٠٬١٥٧٬٧٤٢ ،ريال سعودي
و  ٣٬٠٦٠٬١٧٨ريال سعودي و  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال سعودي ع8ى التواي.
ه -قام صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي ") ٢صندوق مدار من قبل مدير الصندوق"( بشراء وحدات 1ي صندوق ميفك ريت
من سوق األسهم السعودي )تداول(1 .ي  ٣١ديسم ٢٠١٩ 2Tيمتلك الصندوق  ٤٧١٬٤٤٠وحدة من وحدات صندوق ميفك ريت مما يشكل
 %٠٫٦٤من عدد الوحدات اإلجماي لصندوق ميفك ريت .القيمة السوقية لوحدات ميفك ريت 1ي تاريخ التقرير  ٧٫٦٨ريال سعودي.
االستحواذ ع8ى عقار
استثماري – سوق شرق

د،ج

٢٦

-

٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد&ا)تتمة(
األطراف ذات العالقة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
)"مدير الصندوق"(
شركة جسر للتطوير العقاري
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات 1ي
صندوق سوق شرق(
ناصر الدوسري )حامل وحدات 1ي صندوق
القناص(
الركن املت3ن )حامل وحدات 1ي صندوق
القناص(
ذمم دائنة  -توزيعات للركن املت3ن )حامل
وحدات 1ي صندوق القناص(
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار
املاي ) ٢صندوق يدار من مدير الصندوق(

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م

الرصيد

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م

ذمم دائنة  -رسوم صفقات

١١٬٩٤٦٬٨٨٥

١١٬٩٤٦٬٨٨٥

ذمم دائنة  -سوق شرق

٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

حصة رأس مال غ 23مدفوعة

٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠

٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 23مدفوعة

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 23مدفوعة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 23مدفوعة

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

وحدات

٤٬١٨٦٬٣٨٧

-

 .٢٠إدارة املخاطر املالية
يتعرض الصندوق إى مجموعة متنوعة من املخاطر املالية ومZا :مخاطر االئتمان ومخـاطر السـيولة ومخـاطر السـوق )بمـا 1ـي ذلـك مخـاطر أسـعار
العمولــة ومخــاطر العمــالت ومخــاطر األســعار( .ويركــز برنــامج إدارة املخــاطر الشــامل للصــندوق ع8ــى التنبــؤ بالســوق املاليــة ويســ#ى إــى تقليــل أثــر
املخاطر إى أدنى حـد ممكـن مـن التـأث 23السـل PÃاملحتمـل ع8ـى األداء املـاي للصـندوق .وعمومـا  ،فـإن املخـاطر الناشـئة عـن املوجـودات واملطلوبـات
املالية للصندوق محدودة .أدار الصندوق تعرضه للمخاطر املالية ع8ى النحو املب3ن 1ي أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر اإلئتمان تتمثل 1ي تع 2æأحـد أطـراف أداة مالي ــة 1ـي الوف ــاء بال £امـ ـه ممـا يـؤدي إـى تكب ــد طـرف اخـر خسـارة ماليـة ،يتعـرض الصـندوق
ملخــاطر االئتمــان ع8ــى الــذمم املدينــة ،األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك ،يــتم االحتفــاظ باألرصــدة النقديــة لــدى بنــوك ذات ســمعة جيــدة ومــع أمــ3ن
الحف ــظ داخ ــل اململك ــة العربي ــة الس ــعودية،الذمم املدين ــة م ــن عم ــالء ل ــدZÜم س ــجل ائتم ــاني مر Ðــ .P¤يرك ــز م ــدير الص ــندوق ع 8ــى تقلي ــل مخ ــاطر
االئتمان بوضع حد ائتماني أق _¤çلكل طرف من الذمم املدينة ومراقبة مبالغ الذمم املدينة بشكل مستمر.
ترك] rمخاطر االئتمان
ت 2كــز مخــاطر االئتمــان عنــد وجــود تغ 3ـ2ات 1ــي العوامــل االقتصــادية أو 1ــي الصــناعة،مما يــؤثر ع8ــى قــدرة طــرف جــوهري مــن األط ـراف املرتبطــة
تجاريا 1ي الوفاء بال £اماته املالية .ت 2كز املخاطر االئتمانية للصندوق فيما يتعلـق بـاألدوات املاليـة 1ـي الـذمم املدينـة واألرصـدة النقديـة 1ـي البنـوك
املحلية.

٢٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
إدارة املخاطر املالية )تتمة(
مخاطر السيولة
مخــاطر الســيولة ــي مخــاطر أن الصــندوق قــد يواجــه صــعوبة 1ــي تــوف 23األمــوال الالزمــة لســداد ال £اماتــه املتعلقــة بال £اماتــه املاليــة ،ويقــوم مــدير
الصــندوق بمراقبــة متطلبــات الســيولة ع8ــى أســاس منــتظم ويقــوم بــاإلجراءات الالزمــة ليضــمن تــوفر األمــوال الكافيــة ملواجهــة أي ال £امــات عنــد
نشــوZèا بــدون املخــاطرة بســمعة الصــندوق سـ ً
ـواء 1ــي األحــوال الطبيعيــة للعمــل أو 1ــي ظــل الظــروف الصــعبة.جميــع االل £امــات املاليــة للصــندوق
يجــب ســدادها خ ــالل الســنة .ح Qــ_ تــاريخ التقريــر ل ــم يوجــد فروق ــات جوهريــة ب ــ3ن املوجــودات املاليــة واالل £ام ــات املاليــة ق ــد تعــرض الص ــندوق
ملخاطر سيولة.
 ١٢ – ٦شهر
تحت الطلب أو أقل من ٦
أك ,من سنة
أشهر
القيمة الدف,sية
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
قروض طويلة األجل
٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦
٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦
ذمم دائنة
١٢٨،٦٨٢،٨٧٩
١٢٨،٦٨٢،٨٧٩
رسوم صفقات ملدير الصندوق
١١،٩٤٦،٨٨٥
١١،٩٤٦،٨٨٥
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
٢،٨٢٨،٩٠١
٢،٨٢٨،٩٠١
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦
١٤٣،٤٥٨،٦٦٥
٤٤٥،٧٨١،١٥١

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
رسوم صفقات ملدير الصندوق
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م

القيمة الدف,sية

تحت الطلب أو أقل من ٦
أشهر

 ١٢ – ٦شهر
أك ,من سنة

٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩

١٥٨،٦٨٢،٨٧٩

-

١١،٩٤٦،٨٨٥

١١،٩٤٦،٨٨٥

-

-

٤،٢٢٩،٦٧٥

٤،٢٢٩،٦٧٥

-

-

٤٤٩،٧٩٨،٢٨٨

١٧٤،٨٥٩،٤٣٩

-

٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩

١٥٨،٦٨٢،٨٧٩

-

٢٧٤،٩٣٨,٨٤٩
-

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق 1ي مخاطر تقلب القيمة السوقية أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغ23ات 1ي أسعار السوق.
تشتمل مخاطر السوق ع8ى ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار.

مخاطر سعر العمولة
مخــاطر ســعر العمولــة تنشــأ مــن احتماليــة أن تــؤثر التغ3ـ2ات 1ــي أســعار العمولــة ع8ــى القيمــة أو التــدفقات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليــة .ال
يوجد أي موجودات ماليـة للصـندوق مرتبطـة بسـعر عمولـة ،يوجـد ال ـ£ام مـاي مـرتبط بسـعر العمولـة كمـا هـو موضـح 1ـي اإليضـاح ذات العالقـة.
لم يكن هناك تغ 23جوهري من سعر العمولة ع8ى االل £ام املاي.

مخاطر العمالت
مخـاطر العملـة ـي مخـاطر أن قيمـة األداة املاليـة قــد تتغ3ـ 2نتيجـة للتغ3ـ1 2ـي أسـعار صـرف العمــالت األجنبيـة ،الريـال السـعودي هـو عملـة اإلعــداد
ً
والعــرض للصــندوق ،توجــد معــامالت للصــندوق بالــدرهم اإلمــاراتي والــذي يــتم تداولــه بمعــدل صــرف ثابــت نســبيا ،بالتــاي ال يتعــرض الصــندوق
ملخاطر العمالت.

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار ي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية من أداة مالية نتيجة للتغ23ات 1ي أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن
مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمـالت( سـواء كانـت تلـك التغ3ـ2ات ناتجـة مـن األداة املاليـة نفسـها أو ناتجـة عـن مصـدرها  ،أو أي عوامـل تـؤثر
ع8ى جميع األدوات املالية املماثلة املتداولة 1ي السوق .األدوات املالية للصندوق ليست معرضة ملخاطر أسعار السوق.
٢٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
إدارة املخاطر املالية )تتمة(
املوجودات واملطلوبات املالية حسب الفئة
األصول املالية بالتكلفة املطفأة:
الذمم املدينة
النقد وما 1ي حكمه

إيضاح
٨
٩

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
ال £امات تأج23
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مطلوبات أخرى
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
مجموع املطلوبات

١٠
١١
١٢
١٩

املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
ال £امات إيجار
ال £امات عقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة  -تكاليف تمويل
إجماي املطلوبات

خالل  ١٢شهر

٤٧،٩١١،٥١٢

٣٨،٧١٦،٥٤٤

٢،٢٨٨،٤٨٤

٤،٧٤٤،٢١٨

٥٠،١٩٩،٩٩٦

٤٣،٤٦٠،٧٦٢

٣٠٢,٣٢٢،٤٨٦

٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩

١٢٨،٦٨٢،٨٧٩

١٥٨،٦٨٢،٨٧٩

١٢١،٢٥٣،٦٩٥

١١،٩٤٦،٨٨٥

٣،٠٨٤،٩٧٨

٣،٣٤٤،٢٨٢

٢،٤٢٩،٠٧٧

٤،٢٢٩،٦٧٥

٥٦٩،٧٢٠،٠٠٠

٤٥٣،١٤٢،٥٧٠

١١،٩٤٦،٨٨٥

١٠

 .٢١تحليل االستحقاق للموجودات واملطلوبات
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
املوجودات
استثمارات عقارية
أصول غ 23ملموسة – حقوق منفعة
حق استخدام أصل
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
النقد وما1ي حكمه
إجماي املوجودات

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-

 ٣١ديسم٢٠١٨ ,-

بعد  ١٢شهر

اجماي

-

٩٦٢،٦١١،٥٧٣

٩٦٢،٦١١،٥٧٣

-

٢١٩،٦٩٧,٤٥٣

٢١٩،٦٩٧،٤٥٣

-

١١٧،٧٠٩،٨٦٩

١١٧،٧٠٩،٨٦٩

٤٧،٩١١،٥١٢

-

٤٧،٩١١،٥١٢

١،٨١٤،٢٨٠

-

١،٨١٤،٢٨٠

٢،٢٨٨،٤٨٤

-

٢،٢٨٨،٤٨٤

٥٢،٠١٤،٢٧٦

١،٣٠٠،٠١٨،٨٩٥

١،٣٥٢،٠٣٣،١٧١

-

٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦

٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦

١٢٨،٦٨٢،٨٧٩

-

١٢٨،٦٨٢،٨٧٩

١٢١،٢٥٣،٦٩٥

-

٢٧،٦٦٠،٠١٨

-

٢٧،٦٦٠،٠١٨

١١،٩٤٦،٨٨٥

-

١١،٩٤٦،٨٨٥

٣،٠٨٤،٩٧٨

-

٣،٠٨٤،٩٧٨

٢،٨٢٨،٩٠١

-

٢،٨٢٨،٩٠١

٢٩٥،٤٥٧،٣٥٦

٣٠٢،٣٢٢،٤٨٦

٥٩٧،٧٧٩،٨٤٢

٢٩

١٢١،٢٥٣،٦٩٥

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
تحليل االستحقاق )تتمة(
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٨ ,-م
املوجودات
استثمارات عقارية
أصول غ 23ملموسة – حقوق منفعة
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
النقد وما1ي حكمه
إجماي املوجودات
املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
ال £امات عقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة  -تكاليف تمويل
إجماي املطلوبات

خالل  ١٢شهر

بعد  ١٢شهر

اجماي

٩٧٠،٥٣١،٨٠٤
٢٣٨،٦٦٧،٤٩١

٩٧٠،٥٣١،٨٠٤
٢٣٨،٦٦٧،٤٩١

٣٨،٧١٦،٥٤٤

-

٣٨،٧١٦،٥٤٤

١،٠٠٩،١٠٥

-

١،٠٠٩،١٠٥

٤،٧٤٤،٢١٨

-

٤،٧٤٤،٢١٨

٤٤،٤٦٩،٨٦٧

١،٢٠٩،١٩٩،٢٩٥

١،٢٥٣،٦٦٩،١٦٢

-

-

٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩

٢٧٤،٩٣٨،٨٤٩

-

١٥٨،٦٨٢،٨٧٩

١٥٨،٦٨٢،٨٧٩

٤٦،٦٨٥،٥٥١

-

٤٦،٦٨٥،٥٥١

١١،٩٤٦،٨٨٥

-

١١،٩٤٦،٨٨٥

٣،٣٤٤،٢٨٢

-

٣،٣٤٤،٢٨٢

٤،٢٢٩،٦٧٥

-

٤،٢٢٩،٦٧٥

٦٦،٢٠٦،٣٩٣

٤٣٣،٦٢١،٧٢٨

٤٩٩،٨٢٨،١٢٢

 .٢٢القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة ي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو سيتم دفعه لتحويل ال £ام 1ي معاملة طبيعية ب3ن طرف3ن 1ي السوق 1ي تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة ع8ى اف 2اض أن املعاملة لبيع األصل أو تحويل االل £ام تتم إما:
•1ي السوق الرئي P¤êللموجودات أو املطلوبات ،أو
• 1ي غياب السوق الرئي1 ، P¤êي السوق األك 2æفائدة للموجودات أو املطلوبات.
ً
يجــب أن يكــون الســوق الرئيêــ P¤أو الســوق األكæــ 2فائــدة متاحــا للصــندوق .يــتم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االل ـ£ام باســتخدام االف 2اضــات
ال PQسيستخدمها املشاركون 1ي السوق عند تسع 23املوجودات أو املطلوبات  ،باف 2اض أن كل أطراف العملية التجارية يعملون ً
وفقـا ملصـلح[Zم
االقتصادية.

٣٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
)بالريال السعودي(
القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
يق ــوم تعري ــف القيم ــة العادل ــة ع 8ــى اف ـ2اض أن الص ــندوق يتب ــع مب ــدأ االس ــتمرارية ول ــيس هن ــاك ني ــة أو حاج ــة لتقل ــيص حج ــم عمليات ــه بش ــكل
جوهري أو القيام بصفقات مجحفة.
تعت 2Tاألداة املالية ع8ى أZا مدرجة 1ي سوق نشط إذا كانـت األسـعار متاحـة بسـهولة وبشـكل مسـتمر مـن تـاجر أو سمسـار أو مجموعـة صـناعية أو
خدمة تسع 23أو وكالة تنظيمية  ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة ع8ى أساس تجاري.
يــتم تصــنيف جميــع املوجــودات واملطلوبــات الQــ Pيــتم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عZــا 1ــي البيانــات املاليــة ضــمن التسلســل الهرمــي
للقيمة العادلة  ،كما هو موضح أدناﻩ ً ،
بناء ع8ى أدنى مستوى دخل مهم بالنسبة لقياس القيمـة العادلـة ككـل ،وذلـك مسـتويا¦Zا املختلفـة ع8ـى
النحو التاي:
• املستوى األول-أسعار السوق املعلنة )غ 23املعدلة( 1ي األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
• املستوى الثاني -طرق التقييم ال PQتكون مدخال¦Zا الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للرصد بصورة مباشرة أو غ 23مباشرة.
• املستوى الثالث -طرق التقييم ال PQتكون أدنى مدخال¦Zا املهمة لقياس القيمة العادلة غ 23قابل للرصد بصورة مباشرة أو غ 23مباشرة.
املوجودات واملطلوبات املالية
تتكون املوجودات املالية من النقد وما 1ي حكمه و الذمم املدينة ،تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والذمم الدائنـة األخـرى والقـروض
ً
طويلة األجل .القيم املعروضة للموجودات واملطلوبات املالية قريبة بشكل كب 23جدا من قيم[Zا العادلة.
املوجودات غ] ,املالية
ت ــم اإلفص ــاح ع ــن الق ــيم العادل ــة لالس ــتثمارات العقاري ــة واألص ــول غ 3ــ 2امللموس ــة  1ــي اإليض ــاحات ذات العالق ــة ،تن ــدرج االس ــتثمارات العقاري ــة
واألصول غ 23امللموسة 1ي املستوى الثاني من مستويات القيم العادلة املحددة 1ي املعاي 23الدولية.
التحول ب]ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يتم االع 2اف بنتائج إعادة التصنيف ب3ن مستويات التسلسل الهرمي 1ي الف ـ2ة املاليـة الQـ Pتـم ف`Zـا هـذا التعـديل .لـم يكـن هنـاك إعـادة تصـنيف
ب3ن املستويات الثالثة خالل ف 2ة التقرير.
 .٢٣األحداث الالحقة
نتيجة النتشار الف23وس التاÛي املستجد )كوفيد1 (١٩ي بداية عام  ٢٠٢٠وانتشـارﻩ 1ـي جميـع أنحـاء العـالم  ،ممـا تسـبب 1ـي تقلبـات 1ـي األنشـطة
التجارية والنشاط االقتصادي وانخفاض مؤشرات سوق األسـهم 1ـي املنـاطق املتضـررة .يعتTـ 2الصـندوق أن هـذا الوبـاء حـدث غ3ـ 2قابـل للتعـديل
ً
 1ــي قائم ــة املرك ــز امل ــاي الحالي ــة .نظ ـرا ألن الوض ــع متقل ــب وس ــريع التط ــور  ،فإن ــه م ــن غ 3ــ 2املمك ــن تق ــدير األث ــر امل ــاي املحتم ــل له ــذا الوب ــاء ع 8ــى
الصندوق.
 .٢٤تاريخ آخر يوم للتقييم
آخر يوم تقييم  ٣١ديسم٢٠١٩ 2Tم.
 .٢٥اعتماد القوائم املالية
تمت املوافقة ع8ى هذﻩ القوائم املالية من قبل إدارة الصندوق 1ي  ٧شعبان  ١٤٤١املوافق  ٣١مارس ٢٠٢٠م.

٣١

