
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  �ريتصندوق�ميفك���

  ا�دار�من�قبل��

 ا ا�ي�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمارشركة�

  )ة(غ,+�مراجعا�ولية�ا ختصرة�القوائم�ا الية�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف6+ة�الستة�أشهر�ا ن12ية�0ي�

ا ستقلالفحص�للمراجع�مع�تقرير�



  صندوق�ميفك�ريت

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

  ا ستقل�مراجعالفحص�للوتقرير��ا�ولية�ا ختصرة�غ,+�ا راجعة�القوائم�ا اليةفهرس�

 م�٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي��

 

  

  صفحة  

  ٢  ا�ستقل�فحص�مراجعالتقرير�

  ٣  ا�ولية�ا�ختصرة�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي٧

  ٤    ا�ولية�ا�ختصرة�الشامل قائمة�الدخل

  ٥  ا�ولية�ا�ختصرة�قائمة�التغH)ات��ي�صا�ي�ا�وجودات�العائدة�لحامBي�الوحدات

  ٦  ا�ولية�ا�ختصرةقائمة�التدفقات�النقدية�

 ١٨-٧ ا�ولية�ا�ختصرة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

  





  صندوق�ميفك�ريت�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�قائمة�ا ركز�ا ا�ي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢ح\]���١تعت�)�ا_يضاحات�ا�رفقة�من  

٣ 

  

 اتإيضاح 

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  غ,+�مراجعة

  م٢٠١٩ديسم_+��٣١

 مراجعة

     ا وجودات

  ٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣  ٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢    ٧  عقارات�استثمارية

  ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣   ١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩      ٨  حقوق�منفعة�–غH)�ملموسة��موجودات

  ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩   ٨٧٬٧٤١٬٤٩٣       ٩  وجوداتمام�استخد حق

 ٤٧٬٩١١٬٥١٢   ٥٩٬٧١٩٬٤٣٨ ١٠ ذمم�مدينة�

 
ً
 ١٬٨١٤٬٢٨٠   ٩٬٧٥٠٬٢٣٥  مصروفات�مدفوعة�مقدما

  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤   ٨٬٣١١٬٠٣٢ ١١  النقد�وما�ي�حكمه

 ١٬٣٥٢٬٠٣٣٬١٧١  ١٬٢٤١٬١٢٥٬٤٦٩  إجما�ي�ا وجودات

     

     ا طلوبات�

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

  ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ٣٧٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٣  ذمم�دائنة

   ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥  ٩٨٬٠٧٢٬٠٠٣ ١٤ يجارا_ �مطلوبات

  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨  ١٣٬٣٦٥٬٨٣٦ ١٥  العقودمطلوبات�

  ١١٬٩٤٦٬٨٨٥  ٣٬٨٦٥٬٧٦٧ ١٨  رسوم�صفقات��دير�الصندوق 

  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨  ٢٩٬٠٩٧٬٧٦٢ ١٦  مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

  ٢٬٨٢٨٬٩٠١  ٢٬٨١٩٬٩٨٠   تكاليف�تمويل�-ذمم�دائنة�

 ٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢  ٥٣١٬٧٤٣٬٨٣٤  إجما�ي�ا طلوبات

    

 ٧٥٤٬٧٩٥٬٢٠٦  ٧٠٩٬٣٨١٬٦٣٥  صا0ي�ا وجودات�العائده�لحامJي�الوحدات

      

 ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  )عددوحدات�مصدرة��(

      

 ١٠٫٣٠٠٦  ٩٬٦٨٠٨  للوحدة�-�صا0ي�قيمة�ا وجودات

     ١٧  تباطاتواUر �ا حتملة�طلوباتا 

       



  صندوق�ميفك�ريت�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)�قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢ح\]���١تعت�)�ا_يضاحات�ا�رفقة�من  

٤ 

  

         

  م٢٠١٩يونيو��٣٠   م٢٠٢٠يونيو��٣٠ اتإيضاح 

     اmيرادات

  ٤٣٬٦٦٧٬٢٩٥  ٤٠٬٢٩٠٬٠٤٧   إيرادات�اxيجار

     

      ا صروفات

 (٨٬٧١٣٬٢١٤)   (٨٬١٠١٬٢٩١)   تكاليف�التمويل

 (٩٬٤٨٥٬٠١٨)    (٨٬١٠٥٬٠١٠)    إطفاء�حقوق�ا�نافع

 (٢٬٤٠٣٬١٩٤)    (٣٬١٠٦٬٨٥٧)    ستثماريةعقارات�ا  �كس!إ

 -   (٤٬٩٢٨٬٤٥١) ٩  ا�وجوداتحق�استخدام��إه�ك

 -   (٢٬٠٠٥٬٥٨٤) ١٤  التأجH)�مطلوباتتكاليف�تمويل�

 (٤٬٥٨٥٬٥٩١)    (٧٬٧٣٦٬٨٣٣)    مصروفات�تشغيلية

 (٢٥٬١٨٧٬٠١٧)  (٣٣٬٩٨٤٬٠٢٦)  إجما�ي�ا صروفات

  ١٨٬٤٨٠٬٢٧٨  ٦٬٣٠٦٬٠٢١  الربح�التشغيJي�للف6+ة

     إيرادات/خسائر�غ,+�تشغيلية�أخرى 

 (٧٬٤٢٠٬٠٧٠)   (٩٬٨٨٧٬٥٩٢)   ئتمانية�متوقعةإ�خسائر

 (٢٬٥١٤٬٩٦٩)    (١٩٬٥٧٣٬٩٣٤)  ٧  ستثماريةا�عقارات��ي�هبوطال

 -   (٤٬٨٨٩٬٧٢٤)      ١٣  استبعاد�ممتلكات�خسائر

  ٧٢٬٦٨٤  ١,٤٩٢٬٧٣٥  أخرى �راداتإي

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣  (٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤)   الربح�للف6+ة(الخسارة)�/�صا0ي�

 -     -   للف6+ة اuخر�لدخل�الشاملا

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣  (٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤)   الشامل�للف6+ة�الربح(الخسارة)�/إجما�ي�

  



 صندوق�ميفك�ريت�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)�الوحدات0ي�صا0ي�ا وجودات�العائدة�لحامJي��قائمة�التغ,+

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

ا�ولية�ا�ختصرة�جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�٢٢ح\]���١تعت�)�ا_يضاحات�ا�رفقة�من  

٥ 

  

  

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  م٢٠١٩يونيو��٣٠

     

يناير��١صا0ي�قيمة�ا وجودات�0ي� ٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩  ٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١  

    

  الشامل�للف6+ة�/�الدخل� (الخسارة)�إجما�ي�(الخسارة�)�/�الربح�و  (٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤)  ٨٬٦١٧٬٩٢٣

    

)١٩(إيضاح�أرباح��توزيعات (١٨٬٣١٩٬٢٠٠)  -  

    

يونيو�٣٠صا0ي�قيمة�ا وجودات�0ي ٧٠٩٬٣٨١٬٦٣٥  ٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤  

     

 التغ,+ات�0ي�الوحدات م٢٠٢٠  م٢٠١٩

    

يونيو�٣٠يناير�/��١عدد�الوحدات�0ي� ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠   ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠  

     

 �xيوجد�إصدار�وحدات�إضافية�من�قبل�الصندوق�    



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٦ 

  

 م٢٠١٩يونيو��٣٠  م٢٠٢٠يونيو��٣٠ اتإيضاح 

     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

      

  ٨٬٦١٧٬٩٢٣  (٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤)  (الخسارة)/الربح�للف6+ة�

      

     تسويات�البنود�الغH)�نقدية:

 ٩٬٤٨٥٬٠١٨  ٨٬١٠٥٬٠١٠   إطفاء�حقوق�ا�نافع

 ٧٬٤٢٠٬٠٧٠  ٩٬٨٨٧٬٥٩٢   ا�توقعة�اxئتمانيةمخصص�الخسائر�

 -  ٤٬٩٢٨٬٤٥١ ٩  ا�وجوداتحق�استخدام��إه�ك

 ٨٬٧١٣٬٢١٤   ٨٬١٠١٬٢٩١    تكللفة�التمويل

 -   ٢٬٠٠٥٬٥٨٤  ١٤  ا�يجار�مطلوباتتكلفة�التمويل�عBى�

 ٢٬٥١٤٬٩٦٩   ١٩٬٥٧٣٬٩٣٤  ٧  ستثماريةمصروف�هبوط�عقارات�ا

 ٢٬٤٠٣٬١٩٤   ٣٬١٠٦٬٨٥٧    ه�ك�عقارات�استثماريةا_ مصروف�

 -  ٤٬٨٨٩٬٧٢٤       خسائر�نقل�ملكية

   ٣٩٬١٥٤٬٣٨٨  ٣٤٬٠٤٥٬٩٤٩ 

     التغH)ات��ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

 (١٢٬٦٥٥٬٥٥٦)  (٢١٬٦٩٥٬٥١٨)   ذمم�مدينة

 
ً
 (٢٣٬٤٧٦)  (٧٬٩٣٥٬٩٥٥)   وذمم�مدينة�أخرى �مصروفات�مدفوعة�مقدما

 (٢٩٬١٤٠٬٥١٩)  (٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠)   ذمم�دائنة

 (١٠٬٦٧٤٬٣٦٩)  (١٤٬٢٩٤٬١٨٢)   ديةقاعتمطلوبات�

 (٢٬٥٣٤٬٥٢٥)  ٢٥٬٩١٢٬٧٨٤   مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 -  (٨٬٠٨١٬١١٨)   معام�ت�الصندوق �أتعاب

 (١٥٬٨٧٤٬٠٥٧)  (١٢٬٥٤٨٬٠٤٠)   التشغيل�صا0ي�النقد�ا ستخدم�0ي
     

 (١٠٬١٦٩٬٧١٠)  (٨٬١١٠٬٢١٢)  التمويل�ا�دفوعة�تكاليف
      

 (٢٦٬٠٤٣٬٧٦٧)  (٢٠٬٦٥٨٬٢٥٢)   صا0ي�النقد�ا ستخدم�0ي�ا�نشطة�التشغيلة
     

     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 -  (١٨٬٢١٩٬٢٠٠) ١٩  دفوعةم�توزيعات�أرباح

 -  -   يجارا_ عقود��مطلوباتا�دفوع�من�

 ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧  ٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠   متحص�ت�قروض�خ�ل�الف()ة

 ٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧  ٢٦٬٦٨٠٬٨٠٠   من�ا�نشطة�التمويلية�ناتجصا0ي�النقد�ال

       

  ١٬٣٣٩٬٨٧٠  ٦٬٠٢٢٬٥٤٨   صا0ي�الزيادة�0ي�النقد�وما0ي�حكمه�خ�ل�الف6+ة

  ٤٬٧٤٤٬٢١٨  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤ ١١  النقد�وما��ي�حكمه��ي�بداية�الف()ة

  ٦٬٠٨٤٬٠٨٨  ٨٬٣١١٬٠٣٢ ١١  �يونيو�٣٠النقد�وما�0ي�حكمه�0ي�

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٧ 

 

 صندوق�وأنشطتهال .١

بـHن�شـركة�الشـرق�ا�وسـط�ل�ســتثمار��اتفـاقمؤسـس�ومـدار�بواسـطة��متوافـق�مـع�الشـريعة�مغلـق�متـداول �ق�اسـتثمار ("الصـندوق")�هـو�صـندو �ريـتصـندوق�ميفـك�

-٣٧وتمــارس�النشـــاط�بموجــب�تصـــريح�هيئــة�الســـوق�ا�اليــة�رقـــم��١٠١٠٢٣٧٠٣٨بــرقم�ســـجل�تجــاري��ســعودية�مغلقـــةشــركة�مســـاهمة��ا�ــا�ي�("مــدير�الصـــندوق")

٠٦٠٢٩.  

ريــال��٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠الســوق.�يبلـغ�رأس�مــال�الصــندوق��الصـندوق�مــدرج��ــي�سـوق�ا�ســهم�الســعودية�("تـداول")،�ويــتم�تــداول�وحداتـه�بنــاًء�عBــى�أنظمـة�وتشــريعات

�لطلـب�مـدير�الصـندوق��٩٩تبلـغ�مـدة�الصـندوق��لكـل�وحـدة.سـعودي�ريـال��١٠وحـدة�بقيمـة�اسـمية��٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠سعودي�مقسمة�عBـى�
ً
سـنة�قابلـة�للتمديـد�وفقـا

  وموافقة�هيئة�السوق�ا�الية.

دول�اxســـتثماري�ا�سا�ـــ�~�للصـــندوق�هـــو�تزويـــد�ا�ســـتثمرين�بـــدخل�دوري�عـــن�طريـــق�اxســـتثمار��ـــي�عقـــارات�مـــدرة�للـــدخل��ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�و �هـــدفال

  الخليج�العربي.

  وحقوق�ا�نافع�ا�ستحوذ�عل© ا�كما�يBي:�عقارات�استثماريةملخص�

  :العقارات�اUستثمارية

�ســوق�شــرق):�
ً
تعمــل��ــي�مجــال�مبªــ]��٢١يتكــون�ا�جمــع�مــن��،�ومحــل�١٨٧يحتــوي�عBــى��تجــاري��ــي�الريــاضتجزئــة�مجمــع�مــول�تجــاري�بالريــاض�(يشــار�إليــه�ســابقا

  ¯ي�الجزيرة.�–قع�عBى�الدائري�الشر®ي��ي�الرياض�و�ي،�و�مق]�و�غH)ها�ا�ثاث�وا�فروشات

��مب�ــ��تجــاري�و
ً
�للنشــاط�التجــاري�وا�كت°ــ~�ويتكــون�مــن���1امــة):إداري�بجــدة�(يشــار�إليــه�ســابقا

ً
ادوار�مكتبيــة�ويقــع�بطريــق��٦محــ�ت�تجزئــة�و��١٠يســتخدم�حاليــا

  اxندلس��ي�¯ي�الحمراء�بجدة.

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

  عBى�طريق�الدائري�الثالث��ي�مكة�ا�كرمة.�ي�منطقة�كدي�جناح�يقع��١١غرفة�وعدد��٧٥فندق�ث�ث�نجوم�يتكون�من�عدد��درنف�كدي:

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

  حقوق�ا نافع:

شــقة�ســكنية��٥١تتضــمن��ألــف�م(ــ)�مربــع�قابلــة�للتــأجH) �١٢لــك�العقــار�مســاحة�م(ــ)�مربــع،�يمت�٩٬٥٨٨مبªــ]�متعــدد�اxســتخدامات�يقــع�عBــى�أرض�مســاح! ا�:�١بــ�زا�

  م.�٢٠٢٦يوليو�١٧معرض.�يقع�العقار�عBى�طريق�ا�لك�عبدالعزيز،�¯ي�الربيع��ي�مدينة�الرياض�وينت~�حق�ا�نفعة�لهذا�العقار�بتاريخ��١٢و

�١وينتـ~�حـق�ا�نفعـة�لهـذا�العقـار�بتـاريخ��الشـما�ي،�¯ـي�النخيـل��ـي�مدينـة�الريـاض�مطاعم�ونـادي�نسـائي،�يقـع�عBـى�طريـق�الـدائري �٩مبª]�تجاري�يتضمن��:ضيافة

  .م٢٠٣٥ابريل�

مــن�قبــل��م٢٠٢٠ثــم�تــم�إع�µ ــا�xحًقــا�عBــى�أµ ــا�جائحــة��ــي�مــارس��م٢٠١٩)��ول�مــرة��ــي�µ ايــة�ديســم�)�١٩-تــم�تحديــد�ســ�لة�جديــدة�مــن�فHــ)وس�كورونــا�(كوفيــد

انتشــاره��ــي�بعــض�ا�نــاطق�حــول�العــالم�،�بمــا��ــي�ذلــك�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�،�وأدى�إ�ــى�فــرض�قيــود�عBــى�الســفر��١٩-دمنظمــة�الصــحة�العا�يــة.�يواصــل�كوفيــ

 وبالتا�ي�تباطؤ�ا�نشطة�اxقتصادية�وإغ�ق�العديد�من�القطاعات�عBى�ا�ستويHن�العالم~�وا�حBي.وحظر�التجول��ي�ا�دن�،�

أعمـال�الصـندوق�وعملياتــه�ونتائجـه�ا�اليـة�غHــ)�مؤكـد�ويعتمـد�عBــى�العديـد�مـن�العوامــل�والتطـورات�ا�سـتقبلية�،�وال\ــ~��إن�مـدى�تـأثH)�جائحــة�فHـ)وس�كورونـا�عBــى

ات�الوقائيــة�قــد��xيــتمكن�الصــندوق�مــن�تقــديرها�بشــكل�موثــوق�خــ�ل�الف(ــ)ة�الحاليــة.�وتشــمل�هــذه�العوامــل�معــدل�انتقــال�الفHــ)وس�،�ومــدة�التف¹ــ�~�،�وا_جــراء

 السلطات�الحكومية�للحد�من�انتشار�الوباء�وتأثH)�تلك�ا_جراءات�عBى�اxنشطة�اxقتصادية.ها�ال\~�قد�تتخذ

تــؤثر�بشــكل�كبHــ)��١٩-،��xتعتقــد�ا_دارة�أن�جائحــة�كوفيــدم٢٠٢٠يونيــو��٣٠لف(ــ)ة�الســتة�أشــهر�ا�ن! يــة��ــي�ا�وليــة�ا�ختصــرة�ا�اليــة��تــاريخ�إصــدار�القــوائم�كمــا��ــي��

�(Hي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث�  عBى�أعماله�ونتائجه�ا�الية.عBى�عمليات�الصندوق.�سيستمر�مدير�الصندوق�



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٨ 

 

 ا�نظمة�والتشريعات .٢

�والتعليمــات�الخاصــة)�م٢٠١٨اكتــوبر��٢٢(ا�وافــق��ه١٤٤٠صــفر��١٣لصــادرة�عــن�هيئــة�الســوق�ا�اليــة��ــي�ا�ل�ئحــة�صــناديق�اxســتثمار�العقــاري يخضــع�الصــندوق�

  .)م٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧ن�شعبا�١٦الصادرة�بتاريخ��العقارية��ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�بصناديق�اxستثمار 

  

 أسس�اmعداد .٣

 اUل�6ام�بيان�٣٬١

�
ً
��صـدارات�ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية�وا�"�ا�عتمـدا�و�ـي�"التقريـر�ا�ـا�ي�٣٤لمحاسـبة�رقـم�ل�الـدو�ي�لمعيـار لتم�إعداد�هذه�القوائم��ا�الية�ا�وليـة�ا�ختصـرة�وفقـا

العقاريــة�الصـادرة�عــن�هيئـة�السـوق�ا�اليــة��ـي�ا�ملكــة� الهيئـة�السـعودية��للمحاســبHن�القـانونيHن.�ووفقــا��تطلبـات�xئحـة�صــناديق�اxسـتثمار�عتمـدة�مــنا�خـرى�ا�

  القوائم�ا�الية.و�عرض�العربية�السعودية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ا�تعلقة�بإعداد�

 

��تطلبات��"�)مراجعةغH)�ا�ختصرة�(ا�الية�ا�ولية��قوائمإن�ال
ً
�xبالتا�ي�تقرير�ا�ا�ي�ا�و�ي�".�ال��٣٤للمحاسبة�دو�يال�عيار ا�واxفصاحات�الواردة�محدودة�وفقا

 تتضمن�كافة�ا�علومات�وا_فصاحات�ا�طلوبة��ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراء« ا�
ً
مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�للصندوق�للسنة��ا�ى�جنب�جنبا

  م.٢٠١٩ديسم�)��٣١ا�ن! ية��ي�

 

�ي�حHن��م،�٢٠١٩ديسم�)��٣١�ي�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�lي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�السنوية�ا�راجعة�للسنة�ا�ن! ية��ي��رقام�ا�قارنة�ا�ا�ي��ا�ركز قائمة�

غH)�ا�راجعة�وقائمة�التغH)ات��ي�صا�ي�ا�وجودات�العائدة�لحامBي�الوحدات،�وقائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية�ا�ختصرة�يتم�عرض�قائمة�الدخل�الشامل�

  .م٢٠١٩يونيو����٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي

  

 ا�ستمرارية�وأساسأسس�القياس��٣٬٢

��بدأ�التكلفة�التاريخية�وأساس�ا_ستمرارية،�وذلك�باستخدام�أساس�اxستحقاق�ا�حاس°~.تم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�
ً
 ا�ولية�ا�ختصرة�وفقا

قائمــة��ا�ركــز��xيوجــد�للصــندوق�دورة�تشــغيل�محــددة�بشــكل�واضــح�،�وبالتــا�ي��xيــتم�عــرض�ا�وجــودات�وا�طلوبــات�ا�تداولــة�وغHــ)�ا�تداولــة�بشــكل�منفصــل��ــي�

 
ً
xي.�وبد�  .�من�ذلك�،�يتم�عرض�ا�وجودات�وا�طلوبات�حسب�ترتيب�السيولةا�ا

  

 العملة�الوظيفية�و�عملة�العرض٣٬٣

كافـة��الرئيسـية�للصـندوق،�مـالم�يحـدد�خـ�ف�ذلـك.العملـة�الوظيفيـة�و�العـرض��ـ)�بالريـال�السـعودي�والـذي�يعت�ا�وليـة�ا�ختصـرة�يتم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية

  �ا�علومات�ا�الية�ا�عروضة�تم�تقري¿ ا��قرب�ريال�سعودي.

  

 الهامة�السياسات�ا حاسبية .٤

ا�طبقــة���ــي�إعـــداد�القــوائم�ا�اليــة�الســنوية�ا�راجعــة�للســـنة��ســهاالسياســات�ا�حاســبية�الهامــة�ا�عتمــدة��ــي�إعـــداد�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا�وليــة�ا�ختصـــرة�lــي�نف

 م.٢٠١٩ديسم�)��٣١ا�ن! ية��ي�

�١يـة�تعـدي�ت�xحقـة�للمعـايH)�ا�خـرى�السـارية��للف(ـ)ات�ا�حاسـبية�ال\ـ~�تبـدأ��ـي�تـاريخ�أا�عـايH)�الحاليـة�بمـا�يتضـمن��تبª]�الصندوق�جميع�التعدي�ت�الجديدة�عBى

�لتطبيق�هذه�ا�عايH)�.�م�أو�بعده.٢٠٢٠يناير�
ً
  �xيوجد�أثر�هام�عBى�هذه�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�نتيجة



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

٩ 

 

 لتقديرات�وا�حكام�ا حاسبية�الهامةا .٥

�للمعـــايH)�ا�حاســـبية�ا�عتمـــدة�إســـتخدام�بعـــض�ا�حكـــام�
ً
وا_ف()اضـــات�ا�حاســـبية�الهامـــة.�كمـــا�تتطلـــب�يتطلـــب�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا�وليـــة�ا�ختصـــرة�وفقـــا

مثـــل�توقعـــات��اســـتخدام�تقـــديرات�ا_دارة��ـــي�عمليـــة�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية.�ا�حكـــام�واxف()اضـــات�ا�حاســـبية�مبنيـــة�عBـــى�الخ�ـــ)ة�الســـابقة�وعوامـــل�أخـــرى 

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

 

 Àحاســـبية�الهامـــة�للصـــندوق�مماثلـــة�ل�تعلقـــة�بالسياســـات�ا�ختصـــرة�كانـــت�ا�حكـــام�والتقـــديرات�ا�اليـــة�ا�وليـــة�ا�حكـــام�والتقـــديرات�خـــ�ل�إعـــداد�هـــذه�القـــوائم�ا

  م.٢٠١٩ديسم�)��٣١ا�ستخدمة��ي�إعداد�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�ن! ية��ي�

  

  اmدارة�وا�تعاب�ا�خرى أتعاب� .٦

��حكام�وشروط�الصندوق:
ً
  يتقا�Á]�مدير�الصندوق�اxتعاب�التالية�وفقا

  رسوم�اUش6+اك

لتغطيــة�التكــاليف�ا_داريــة�ويــتم�مقاصــ! ا�مــن�ا�بلــغ��شــ()اك%�مــن�مبلــغ�اx ٢اشــ()اك�مــن�كــل�مســتثمر�بنســبة��xتزيــد�عــن��رســوميقــوم�مــدير�الصــندوق�بتحصــيل�

  ا�حصل�من�إصدار�الوحدات.

  أتعاب�اUدارة

�من�صا�ي�قيمة�موجودات�الصـندوق،�لـن�يقـوم�مـدير�الصـندوق�باحتسـاب�أتعـاب�إدارة�عـن�أو�ل�٠٫٣٥أتعاب�إدارية�بنسبة��عBىمدير�الصندوق��يحصل
ً
%�سنويا

  سنة�تداول.

  الصفقات�رسوم

  .%�من�صا�ي�قيمة�الشراء�أو�البيع�ل�ستثمارات١لصندوق�عBى�رسوم�صفقات�تبلغ�يحصل�مدير�ا

 القرضترتيب��رسوم

 .القرضترتيب��رسومك%�مقابل�ا�بلغ�ا�سحوب�من�القروض�١كما�يقوم�مدير�الصندوق�بالحصول�عBى�نسبة�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٠ 

 

 عقارات�استثمارية .٧

  كما��ي�تاريخ�التقرير�كما�التا�ي:ستثمارية�اx عقارات�التتمثل�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�0ي�

          التكلفة  

  القيمة�الدف6+ية  الهبوط  �1ك�ا 6+اكمس2اm     ا جموع  ا ب��  ا�رض  اتالعقار 

 ١٢٣٬٠٠١٬٣٤٥ (١٬٧٥٦٬٩٤٢) (٢٬٥٤٦٬٧١٣)    ١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠  ٥٨٬٢١٠٬٥٨٧  ٦٩٬٠٩٤٬٤١٣  درنف�أجياد

 ٥٧٬٥٩٥٬٣٣٤ - (١٬٣٩٩٬٦٦٦)    ٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠  ٣١٬٩٩٢٬٣٦٢  ٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨  درنف�كدي

 ٤٣٬٣٠١٬٧٥٨ (١٬٧٨٦٬٣٠٩) (٣٦١٬٩٣٣)    ٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠  ٨٬٢٧٢٬٧٦٤  ٣٧٬١٧٧٬٢٣٦  التجاري �برج�جدة

�مجمع�الرياض

 ٦٦٥٬٤٩٦٬٠٧٧ (١٢٬٠٥١٬٠٥٨) (٤٬١٠٢٬٨٦٥)    ٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠  ٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨  ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢  التجاري 

 ٥٠٬٥٣٦٬٢٦٨ (٣٬٩٧٩٬٦٢٥) (٧٠٣٬٦٦٤)   ٥٥٬٢١٩٬٥٥٧ ٤٥٬٢٨٥٬٤٧٥  ٩٬٩٣٤٬٠٨٢ ذا�باد

 ٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢ (١٩٬٥٧٣٬٩٣٤) (٩٬١١٤٬٨٤١)   ٩٦٨٬٦١٩٬٥٥٧ ٢٣٧٬٥٤٠٬٩٣٦  ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  

  م٢٠١٩ديسم_+��٣١كما�0ي�

          التكلفة  

  الدف6+يةالقيمة�  الهبوط  �1ك�ا 6+اكمس2اm     ا جموع  ا ب��  ا�رض  اتالعقار 

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

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

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

�مجمع�الرياض

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

 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  م٢٠١٩ديسم_+��٣١

  :اUستثماريةللعقارات�القيمة�العادلة�

�)٢(�قـيما�)��للعقـارات�تقـدير(شـركة�و��)١(�ا�قـيم(شركة�أماكن�للتقييم�)���نمن�قبل�اثنHن�من�ا�قيمHن�ا�ستقل�Hللعقارات�اxستثمارية�تم�قياسهاالقيم�العادلة�

 كما��ي�تاريخ�التقرير�موضحة�أدناه.�كل�من�هؤxء�ا�قيمHن�أعضاء��ي�الهيئة�السعودية�للمقيمHن�ا�عتمدين�(تقييم).

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  )٢(ا قيم�    )١(�ا قيم    القيمة�الدف6+ية  اتالعقار 

 ١١٨٬٧١٢٬٥٠٠   ١٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠   ١٢٣٬٠٠١٬٣٤٥  درنف�أجياد

 ٥٥٬٠٨٨٬٥٠٠   ٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥   ٥٧٬٥٩٥٬٣٣٤  درنف�كدي

 ٤٠٬٦٠٣٬٥١٥   ٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٣٬٣٠١٬٧٥٨  التجاري �برج�جدة

 ٦٥٧٬٠٤١٬٥٠٠   ٦٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٦٥٬٤٩٦٬٠٧٧  التجاري �مجمع�الرياض

 ٥٢٬٠٧٢٬٥٣٥   ٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠   ٥٠٬٥٣٦٬٢٦٨  ذا�باد*

  ٩٢٣٬٥١٨٬٥٥٠   ٩٥٩٬٠٤٧٬٨٧٥   ٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢ 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١١ 

 

  (تتمة)عقارات�استثمارية

  م٢٠١٩ديسم�)���٣١

  )٢(ا�قيم�    )١(�ا�قيم    القيمة�الدف()ية  اتالعقار 

 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  التجاري �برج�جدة

 ٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢   ٦٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣  التجاري �مجمع�الرياض

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

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

كــ�� التــوا�ي،ى�*يقــع�عقــار�ذا�بــاد��ــي�مدينــة�دبــي�وتــم�تحديــد�قيمتــه�العادلــة�أعــ�ه�عــن�طريــق�تقــارير�ا�قيمــHن�فاليوســتارت�ل�ستشــارات�و�كافنــدش�ماكســويل�عBــ

  .(RICS)ا�لكي�للمساحHن�القانونيHن�ا�قيمHن�معتمدين�من�ا�عهد�

�لتحديد�الهبوط�عند�وجوده�أرقام�القيمة�العادلة
ً
 كما�هو�موضح�أع�ه.��,ا�عروضة�أع�ه�lي��غراض�إفصاحية�فقطـ،�وتستخدم�أيضا

 

 ا نافعحقوق��–موسة�ملغ,+��موجودات .٨

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  صا0ي�القيمة�الدف6+ية    اUطفاء��ا 6+اكم    التكلفة  

 ٥١٬٦٩٨٬٩٧٥   (١٤٬٩٦١٬٠٢٥)   ٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠  ١ب�زا�

 ٨٣٬٩٧٣٬٥١٤   (٩٬٩٥٦٬٤٨٦)           ٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠  ضيافة

  ١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩   (٢٤٬٩١٧٬٥١١)   ١٦٠٬٥٩٠٬٠٠٠ 

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١

  صا�ي�القيمة�الدف()ية    اxطفاء��ا�()اكم    التكلفة  

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

 ٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥   (٥٬٩١٤٬٣٢٥)           ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠  )١٣(ايضاح��٢ب�زا�

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

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

  

�التشـــغيBيعمـــر�المـــن�كبHـــ)�جـــزء��ا�ســـتحوذ�عل© ـــا��xتمثـــل�الحقـــوق �حيـــث�إن�.)حقـــوق�ا�نـــافع(�ا�وضـــحة�أعـــ�ه�ا_يجـــار�للعقـــاراتاســـتحوذ�الصـــندوق�عBـــى�حقـــوق�

  :حقوق�ا�نافعوفيما�يBي�تواريخ�ان! اء��.طفاء�هذه�الحقوق�عBى�ا�عمار�ا�تبقيةإغH)�ملموسة.�يتم��كموجودات�� ا�إثبا« افقد�تم��للعقارات

  

  .م٢٠٢٦يوليو��١�:١٧ب�زا�

  .م٢٠٣٦مارس��٢�:٢٩ب�ز�

  .م٢٠٣٥ابريل��١ضيافة:�

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٢ 

  

  :ا لموسةغ,+��للموجوداتالقيمة�العادلة�

و�(شــركة��١غHــ)�ا�لموســة�كمــا��ــي�تــاريخ�التقريــر�تــم�تحديــدها�عــن�طريــق�اثنــHن�مــن�ا�قيمــHن�ا�ســتقلHن�(شــركة�أمــاكن�للتقيــيم)�ا�قــيم�للموجــوداتالقيمــة�العادلــة�

  ،�ك��ا�قيمHن�معتمدين�من�الهيئة�السعودية�للمقيمHن�ا�عتمدين�(تقييم).٢تقدير�للعقارات)�ا�قيم�

  

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١كما��ي�    م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�0ي�  

 ا وجودات

  وسة+�ا لمغ,
  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف6+ية�

  
  ٢ا قيم�    ١ا قيم�    القيمة�الدف6+ية�

 ٦٥٬٠٦١٬٣١٥   ٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠   ٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤   ٥٤٬٩٧٣٬٥٧٤   ٦٨٬٢٨٣٬١٦٢   ٥١٬٦٩٨٬٩٧٥  ١ب�زا�

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

 ٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣   ٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠   ٨٦٬٨١٨٬٢٢٤   ٨٥٬٧٢٣٬٩٦٣   ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٣٬٩٧٣٬٥١٤  ضيافة

  ٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨   ٢٤٢٬٢٣٧٬٧٤٠   ٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣   ١٤٠٬٦٩٧٬٥٣٧   ١٥٨٬٢٨٣٬١٦٢   ١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩ 

  

  �ا وجوداتحقوق�استخدام� .٩

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  التكلفة

 ١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩  م٢٠٢٠يناير��١الرصيد��ي�

 -  اضافات

 )٢٦٫٩٥٥٫٩٠٨(  )١٣ا�حول�ا�ى�مدير�الصندوق�(ايضاح�

 ١٠١٬٥٣٥٬٨٢١  م٢٠٢٠يونيو��٣٠الرصيد��ي�

   

 m�1ك�ا 6+اكمس2ا:   

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

 (٤٬٩٢٨٬٤٥١)  السنة�إس! �ك

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

 (١٣٬٧٩٤٬٣٢٨)  م٢٠٢٠يونيو��٣٠الرصيد��ي�

   

 ٨٧٬٧٤١٬٤٩٣       م٢٠٢٠يونيو��٣٠صا0ي�القيمة�الدف6+ية�0ي�

 ١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩  م٢٠١٩ديسم�)��٣١صا�ي�القيمة�الدف()ية��ي�

  

 ذمم�مدينة .١٠

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

 ٤٥٬١٦٦٬٥٣٩   ٦٦,٨٦٢٬٠٥٧  ذمم�إيجارات�

 ٥٬٩٠٨٬٣٨١   ٥٬٩٠٨٬٣٨١  ذمم�مدينة�من�صفقات�اxستحواذ

 (٣٬١٦٣٬٤٠٨)   (١٣٬٠٥١٬٠٠٠)  ا�توقعة�خسائر�ا_ئتمانيخصم:�مخصص�

  ٤٧٬٩١١٬٥١٢   ٥٩٬٧١٩٬٤٣٨ 



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٣ 

  

  (تتمة)الذمم�ا دينة

  ا�توقعة�lي�كما�يBي:الحركة��ي�مخصص�خسائر�اxئتمان�

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

 -   ٣٬١٦٣٬٤٠٨  الرصيد��ي�بداية�الف()ة

 ٣٬١٦٣٬٤٠٨   ٩٬٨٨٧٬٥٩٢  ئتمانية�ا�توقعة�خ�ل�الف()ةالزيادة��ي�الخسائر�ا_ 

 ٣٫١٦٣٬٤٠٨   ١٣٬٠٥١٬٠٠٠  الرصيد�0ي��1اية�الف6+ة�

 

 

 النقد�وما�0ي�حكمه .١١

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

 ٩٢٬٤٧٩   ٥٬٤٨٦٬٨٢٤  حساب�جاري��–نقد��ي�البنك�

 ٢٬١٩٦٬٠٠٥   ٢٬٨٢٤٬٢٠٨  نقد�لدى�أمHن�الحفظ�

  ٢٬٢٨٨٬٤٨٤   ٨,٣١١٬٠٣٢ 

 

 قروض�طويلة�ا�جل .١٢

لغـرض��٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠إ�ـى�قامت�شركة�امار�للتطوير�العقاري�(شركة�الحفظ�للصندوق)�بالحصـول�عBـى�تسـهي�ت�بنكيـة�إسـ�مية�مـن�بنـك�الريـاض�بقيمـة�تصـل�

 للصــندوق�معـدل�السـايبور�الســائد��عمولـةتمويـل�اxسـتثمارات�العقاريــة�للصـندوق،�تبلـغ�نســبة�ال
ً
%�٤٬٧٧معـدل�الفائـدة�الفعBــي�خـ�ل�الف(ــ)ة��تــراوح%��٢٫١٥زائـدا

ديســم�)��٣١(�ريــال�ســعودي��مليــون �٣٤٧٫٢٣م�مبلــغ�٢٠٢٠يونيـو��٣٠�ــي�كمــا�بلغـت�الســحوبات�مــن�القــرض�ســنوات.��٧%،�القــرض�مســتحق�الســداد�بعــد��٤٫٨٩إ�ـى

�٢٫٨٣:�م٢٠١٩ديســم�)��٣١(�ريــال�ســعودي�مليــون �٥٫٦م�٢٠٢٠يونيــو���٣٠وتبلــغ�الــذمم�الدائنــة�لتكــاليف�التمويــل�كمــا��ــي)�ريــال�ســعودي�مليــون ٣٠٢٫٣٢:��م٢٠١٩

  �تبلغ�ضعف�قيمة�القرض.�استثماراتعقارات�برهن�القرض�مضمون��.)ريال�سعودي�مليون 

  

  ذمم�دائنة�� .١٣

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  إيضاح  

 ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩   - ١٨  *شركة�جسر�للتطوير�العقاري 

 ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٢٦٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٨  صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات��ي�صندوق�شرق)

 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   - ١٨  ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨  القناص)الركن�ا�تHن�(حامل�وحدات��ي�صندوق�

 ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠ ١٨  توزيعات�مستحقة�للركن�ا�تHن�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)

    ١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩   ٣٧٬٣٠٠٬٠٠٠ 

)�إ�ــى�شــركة�جســر�للتطــوير�العقــاري�(شــركة�تابعــة��ــدير�الصــندوق)�وقطعــة�ا�رض�ا�ــؤجرة�كتســوية�للمبلــغ�٢خــ�ل�الف(ــ)ة�،�قــام�الصــندوق�بتحويــل�عقــار�(بــ�زا�*

.�نـتج�عـن�ال()تيـبعBـى�مليـون�ريـال�سـعودي��٢٥٫٣٧مليـون�ريـال�سـعودي�و��٧٦٫٩م�مبلغ�٢٠١٩ديسم�)��٣١ا�ستحق.�بلغت�القيمة�الدف()ية�للممتلكات�وا�رض��ي�

�اثبـات.�يوضـح�الجـدول�التـا�ي�تفاصـيل�إلغـاء�م٢٠٢٠أبريـل���٢٩تـاريخ��ـي�ا�وجـوداتمليون�ريال�سعودي.�تم�اxن! اء�من�تحويل�صـا�ي��٤٫٩٠خسارة��٢تحويل�ب�زا�

 للتحويل:�ا�رصدة�نتيجة

 

 

   



 ريتصندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي
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  (تتمة)ذمم�دائنة

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  إيضاح  ا وجودات�تم�الغاء�إثبا�1ا�

 ٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠ ٨ م٢٠١٩ديسم�)��٣١�ي��٢تكلفة�ب�زا��-�ا�ثبتة�-موجودات�غH)�ملموسة�

 (٥٬٩١٤٬٣٢٥) ٨  م٢٠١٩ديسم�)��٣١�ي��٢ب�زا�ا�طفاء�ا�()اكم��-�ا�ثبتة�-موجودات�غH)�ملموسة�

 (٩٨٥٬٧٢١) ٨  للف()ة�٢ب�زا��أطفاء�–�ا�ثبتة�-موجودات�غH)�ملموسة�

 ٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨ ٩  م٢٠١٩ديسم�)��٣١�ي��٢تكلفة�أرض�ب�زا��–حق�أستخدام�ا�وجودات�

 (١٬٥٨٥٬٦٤١) ٩  م٢٠١٩ديسم�)��٣١�ي��٢أرض�ب�زا��ا�س! �ك�ا�()اكم�ا�فتتا¯ي�–حق�أستخدام�ا�وجودات�

 (٣٣٠٬٣٤٢) ٩  للف()ة�٢أرض�ب�زا��أس! �ك�–حق�أستخدام�ا�وجودات�

   ١٠٠٬٩٥٩٬٨٧٩ 

    تم�الغاء�إثبا�1ا�ا طلوبات�

 ٢٥٬١٨٧٬٢٧٦ ١٤  م٢٠١٩ديسم�)��٣١١�ي��٢يجار�ا�تعلقة�بأرض�ب�زا�مطلوبات�ا_ 

 ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩ ١٣  م٢٠١٩ديسم�)��٣١الدفعات�ا�ستحقة�لشركة�جسر�للتطوير�العقاري��ي�

   ٩٦٬٠٧٠٬١٥٥ 

    

 ٤٬٨٨٩٬٧٢٤   ا لكية�تحويل�خسائر 

  

  

 يجاراm مطلوبات� .١٤

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

 ١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥  م٢٠٢٠يناير��0١ي��الرصيد

 ٢٬٠٠٥٬٥٨٤  تكلفة�التمويل

 (٢٥٬١٨٧٬٢٧٦)      )١٣(ايضاح�ا�حول�ا�ى�مدير�الصندوق�

  ٩٨٬٠٧٢٬٠٠٣  م٢٠٢٠يونيو��0٣٠ي��الرصيد

  

 

 عقودمطلوبات� .١٥

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

  ٤٦٬٦٨٥٬٥٥١  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨  إيرادات�إيجارات�غH)�مكتسبة��ي�بداية�الف()ة

  (١٩٬٠٢٥٬٥٣٣)  (٢٬٧٩٤٬١٨٢)  ا�كتسبة�خ�ل�الف()ة�إيرادات�إيجارات

  -  (١١٬٥٠٠٬٠٠٠)  )١٦ا�حول�من�ا�صروفات�ا�سحقة�و�مطلوبات�اخرى�(ايضاح�

  ٢٧٬٦٦٠٬٠١٨   ١٣٬٣٦٥٬٨٣٦  الف6+ة��1ايةإيرادات�إيجارات�غ,+�مكتسبة�0ي�
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١٥ 

  

 مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى  .١٦

  م٢٠١٩ديسم�)��٣١    م٢٠٢٠يونيو��٣٠ 

 -   ٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠ لفهد�أبراهيم�سعد�ا�و��]*�مستحق

  ١٬٦٠٣٬٧٤٧    ٥٠٠٬٣٤٢  مستحقةمصروفات�تشغيلية�

 ٤٤٨٬٢٤٠   ٤٤٨٬٢٤٠  رسوم�تكاليف�معام�ت�مستحقة

 ٢١٠٬٠٠٠   ٣٧٨٬٣٣٣  و�تسجيل�قانونية�رسو 

 ١٠٨٬٢٠٣   ٦٧٬٠٠٩  مصروفات�التقييم

 ٢٥٠٬٢٩٠   ٤٢٧٬١٩٧  أتعاب�أمHن�الحفظ

 ٨٤٬٠٠٠   ١٧٬٠٠٠  راجعةمأتعاب�

 ٣٦٠٬٨١٠   ١٬٦٠٩٬٥٩١  دارية�مستحقة�الدفعإرسوم�

 ١٩٬٦٨٨   ٣٠٬١٠٤  أتعاب�استشارات�شرعية

 -   ١٠٠٬٠٠٠  توزيعات�مستحقة�الدفع

 -   ٤٬٣٥٩٬٦٤٦  ضريبة�القيمة�ا�ضافة�مستحقة�الدفع

 -   ٢٢٢٬٢٠٩  ترتيب�تسهي�ترسوم�

 -   ٤٣٧٬٣٧١  مستحقات�أخرى 

  ٣٬٠٨٤٬٩٧٨   ٢٩٬٠٩٧٬٧٦٢  

إلغاء�عقـد�ا_يجـار�الرئيÌـ�~��بطلب�فهد�إبراهيم�سعد�ا�و��]�،�ا�ستأجر�الرئي�Ì~�للعقارات�اxستثمارية�درنف�أجياد�ودرنف�كدي�،�تقدم�السيد*�خ�ل�الف()ة�،�

غHـ)�ا�سـتخدم��ا_يجـار�ا�قـدم.�وافق�الصندوق�عBى�إلغاء�عقد�ا_يجار�الرئي�Ì~�ونتيجة�لـذلك�،�يل(ـÍم�الصـندوق�بسـداد�م٢٠٢٠سبتم�)��تاريخ�٢٦مع�الصندوق��ي�

مليـون�ريـال�سـعودي�تـم�سـداده�خـ�ل�الف(ـ)ة.�كمـا�وافـق�الصـندوق�عBـى�سـداد�مبلـغ�ضـريبة���٠٫٥منـهمليـون�ريـال�سـعودي�،��١٢ا�ستلم��ـي�العـام�السـابق�والبـالغ�

 م.٢٠١٨مليون�ريال�سعودي�الذي�دفعه�ا�ستأجر�الرئي�Ì~�للهيئة�فيما�يتعلق�بالبيع�ا�و�ي�للعقارات��ي�عام��٩افة�البالغ�القيمة�ا�ض

 

 ا حتملة�ا طلوبات�و�ا�رتباطات .١٧

(مطلوبـات��١�ي�السنوات�السـابقة،�رفعـت�شـركة�الـركن�ا�تـHن�التجاريـة�دعـوى�ضـد�مـدير�الصـندوق،�فيمـا�يخـص�ا�ضـرار�والرسـوم�ا�رتبطـة�بإلغـاء�عقـد�مشـروع�

�لرأي�ا�ستشار�القانوني�الخارÎي�
ً
 دير�الصندوق.الحكم�سيكون�لصالح�م�من�ا�توقع�أن�يكون محل�نزاع)،�القضية��xتزال�منظورة��ي�ا�حكمة،�وفقا

  

 ا عام�ت�وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة .١٨

ومـــدير��الوحـــدات�حـــامBيصـــندوق��ـــي�التشـــمل�ا�طـــراف�ذات�الع�قـــة�بتعـــام�ت�مـــع�أطـــراف�ذات�ع�قـــة.��الصـــندوق �العاديـــة�للصـــندوق،�يقـــوم�ســـباق�ا�عمـــال�ـــي�

 �الع�قةتتم�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات��ال\~�يديرها�مدير�الصندوق.�والصناديق�ا�خرى الصندوق�
ً
جميـع�ا�عـام�ت�مـع�ا�طـراف�.�وشروط�الصـندوق ��حكام�وفقا

�لشروط�متفق�عل© ا�بموجب�إتفاقية�رسمية�.ذات�الع�قة�تتم�
ً
  وفقا
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  ة)(تتما عام�ت�وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة

 :م٢٠٢٠يونيو��٣٠�ي��التعام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�للف()ة�ا�ن! ية

 م٢٠١٩    م٢٠٢٠ إيضاح  طبيعة�ا عاملة  الع�قة�و ذ�الطرف

�("صندوق�مدار�من��٢ي�صندوق�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا

 الصندوق") قبل�مدير

 ٤٬١٨٦٬٣٨٧    ٨٠٬٩٣٠ أ  شراء�وحدات

  -    ١٬٧٠٣٬١٥٣  أ  بيع�وحدات

 ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٤٬٠٠٠٬٠٠٠   استحواذ�مطلوباتسداد�  شرق")صندوق�التعليم�العا�ي�("مالك�وحدات��ي�صندوق�سوق�

  ("مدير�الصندوق")�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي
  -   ١٬٢٤٨٬٧٨٠   إدارةرسوم�

 -   ٢٢٢٬٢٠٩   دارةإرسوم�

 -   ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   مطلوباتسداد�  ناصر�الدوسري�("مالك�صندوق�القناص")

  

وحــدات��ــي�صــندوق�ميفــك�ريــت�مــن�ســوق�ا�ســهم�بيــع��و بشــراء��ندوق�مــدار�مــن�قبــل�مــدير�الصــندوق")ا�ــا�ي�("صــ�قــام�صــندوق�شــركة�الشــرق�ا�وســط�ل�ســتثمار 

مـــن�وحـــدات�صـــندوق�ميفـــك�ريـــت�ممـــا�وحـــدة)��٤٧١,٤٤٠م:��٢٠١٩ديســـم�)�٣١(وحـــدة��٢٠٣٬٠٠٠يمتلـــك�الصـــندوق��،م٢٠٢٠يونيـــو��٣٠�ـــي�والســـعودي�(تـــداول).�

�٦٫٢١القيمة�السوقية�لوحدات�ميفك�ريت��ـي�تـاريخ�التقريـر�إن�عدد�الوحدات�لصندوق�ميفك�ريت.�إجما�ي��نم�%)٠٫٦٨م:��٢٠١٩ديسم�)�٣١%�(��٠٫٢٨يساوي 

 .لكل�وحدة�ريال�سعودي

 

  الرصيد  الع�قة�و الطراف�ذ

يونيو��٣٠كما�0ي�  

  م٢٠٢٠

 ٣١كما��ي�  

 م٢٠١٩ديسم�)��

  شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ي�("مدير�الصندوق")

 ١١٬٩٤٦٬٨٨٥   ٣٬٨٦٥٬٧٦٧    رسوم�صفقات��-ذمم�دائنة�

 ٣٦٠٬٨١٠   ١٬٦٠٩٬٥٩١    دارية�مستحقة�الدفعرسوم�إ

ارة�ا�نشأة�مستحقة�رسوم�إد

  الدفع

  

٢٢٢٬٢٠٩   - 

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

 ٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠   ٢٦٬٢٠٠٬٠٠٠    استحواذ�غH)�مدفوعة�ذمم  صندوق�التعليم�العا�ي�(حامل�وحدات��ي�صندوق�سوق�شرق)

 ١٦٬٥٠٠٬٠٠٠   -   ذمم�استحواذ�غH)�مدفوعة  ناصر�الدوسري�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ذمم�استحواذ�غH)�مدفوعة  الركن�ا�تHن�(حامل�وحدات��ي�صندوق�القناص)

 ١٬١٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٠٬٠٠٠   ذمم�استحواذ�غH)�مدفوعة وحدات��ي�صندوق�القناص)توزيعات�للركن�ا�تHن�(حامل��-ذمم�دائنة�

  .فصاحا_ كأطراف�ذات�ع�قة��غراض�السابقHن�تمت�معاملة�جميع�الصناديق�ا�خرى�ا�دارة�من�قبل�مدير�الصندوق�ومالكي�وحدا« ا�
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١٧ 

  

 توزيعات�ا�رباح .١٩

مليــون�ريــال��١٨٫٣٢بمبلــغ��هــذا�الصــددبإجمــا�ي�اxل(ــÍام��ــي��اثبــاتلكــل�وحــدة�وتــم��٠٫٢٥،�أعلــن�الصــندوق�عــن�توزيعــات�أربــاح�قــدرها�م٢٠٢٠مــارس��٣١�ــي�كمــا�

  .م٢٠٢٠يونيو��٣٠مليون�غH)�مدفوعة�كما��ي��٠٫١سعودي�،�مÏ ا�

 

 القيمة�العادلة�وإدارة�ا خاطر�–ا�دوات�ا الية� .٢٠

 نوعة:�مخاطر�ا_تمان،�مخاطر�السيولة،�مخاطر�السوق�(تتضمن�مخاطر�العملة�ومخاطر�معدل�الفائدة).يتعرض�الصندوق�إ�ى�مخاطر�مالية�مت

ن�تقـــرأ�هـــذه�القـــوائم�هــذه�القـــوائم�ا�اليـــة�ا�وليــة�ا�ختصـــرة��xتتضـــمن�شـــرح�تفصــيBي�_دارة�ا�خـــاطر�ا�اليـــة�وا_فصـــاحات�ا�طلوبــة��ـــي�القـــوائم�الســـنوية،�يجــب�أ

�إ�ى�جنبا�الية�ا�ولية�ا�ختصرة�
ً
  م.٢٠١٩ديسم�)��٣١ا�ن! ية��ي�تاريخ��سنةمع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�لل�جنبا

  م.�٢٠١٩ديسم�)���x٣١يوجد�تغH)�جوهري��ي�سياسات�إدارة�ا�خاطر�منذ�

يخ�القيـاس.�يسـتند�القيمة�العادلة�lي�السعر�الذي�سيتم�است�مه�مقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويـل�ال(ـÍام��ـي�معاملـة�طبيعيـة�بـHن�طـرفHن��ـي�السـوق��ـي�تـار 

  :يع�ا�صل�أو�تحويل�اxل(Íام�تتم�إماقياس�القيمة�العادلة�عBى�اف()اض�أن�ا�عاملة�لب

�ي�السوق�الرئي�Ì~�للموجودات�أو�ا�طلوبات،�أو •  

�ي�السوق�ا�كÐ)�فائدة�للموجودات�أو�ا�طلوبات. •�،�~�Ìي�غياب�السوق�الرئي�  

�للصـندوق.�يــتم�قيـاس�القيمـة�العادلـة�لÀصـل�أو�اxل(ـÍام�
ً
باسـتخدام�اxف()اضـات�ال\ـ~�سيســتخدمها�يجـب�أن�يكـون�السـوق�الرئيÌـ�~�أو�السـوق�ا�كÐـ)�فائـدة�متاحـا

  ا�شاركون��ي�السوق�عند�تسعH)�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�،�باف()اض�أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�يعملون�وفًقا��صلح! م�اxقتصادية.

يص�حجـــم�عملياتـــه�بشـــكل�جـــوهري�أو�القيـــام�يقـــوم�تعريـــف�القيمـــة�العادلـــة�عBـــى�اف(ـــ)اض�أن�الصـــندوق�يتبـــع�مبـــدأ�اxســـتمرارية�ولـــيس�هنـــاك�نيـــة�أو�حاجـــة�لتقلـــ

  .بصفقات�مجحفة

خدمـة�تسـعH)�أو��تعت�)�ا�داة�ا�اليـة�عBـى�أµ ـا�مدرجـة��ـي�سـوق�نشـط�إذا�كانـت�ا�سـعار�متاحـة�بسـهولة�وبشـكل�مسـتمر�مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو 

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

لقيمـة�العادلـة�،�كمـا�يتم�تصنيف�جميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ال\ـ~�يـتم�قيـاس�القيمـة�العادلـة�لهـا�أو�ا_فصـاح�عÏ ـا��ـي�البيانـات�ا�اليـة�ضـمن�التسلسـل�الهرمـي�ل

  لفة�عBى�النحو�التا�ي:هو�موضح�أدناه�،�بناًء�عBى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�وذلك�مستويا« ا�ا�خت

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

 طرق�التقييم�ال\~�تكون�مدخ�« ا�الهامة�لقياس�القيمة�العادلة�قابلة�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غH)�مباشرة.�-ا�ستوى�الثاني •

 يم�ال\~�تكون�أدنى�مدخ�« ا�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غH)��قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غH)�مباشرة.طرق�التقي�- ا�ستوى�الثالث •

  

 ا وجودات�وا طلوبات�ا الية
والقــروض�طويلــة�ا�جــل.�تتكــون�ا�وجــودات�ا�اليــة�مــن�النقــد�ومــا��ــي�حكمــه�و�الــذمم�ا�دينــة،�تتكــون�ا�طلوبــات�ا�اليــة�مــن�الــذمم�الدائنــة�والــذمم�الدائنــة�ا�خــرى�

�من�قيم! ا�العادلة.�تقاربالقيم�ا�عروضة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�
ً
  بشكل�كبH)�جدا

  

  ا وجودات�غ,+�ا الية
كمـا�هـو�مطلـوب�مـن�قبـل��)٢ا�سـتوى�(غH)�ا�لموسـة�كمـا�هـو�موضـح��ـي�ا_يضـاحات�ذات�الصـلة��ـي��وا�وجوداتتضمHن�القيمة�العادلة�ل�ستثمارات�العقارية�تم�

  .للتقرير�ا�ا�يا�عايH)�الدولية�

  

  

  

  



 ريتصندوق�ميفك�

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

  ا�ولية�ا ختصرة�(غ,+�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠لف()ة�الستة�أشهر�ا�ن! ية��ي�

 (بالريال�السعودي)

١٨ 

  ب,ن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�التحوي�ت
يات�الث�ثـة�نتائج�إعادة�التصنيف�بHن�مستويات�التسلسل�الهرمي��ي�الف()ة�ا�الية�ال\~�تم�ف© ا�هذا�التعديل.�لم�يكن�هناك�إعـادة�تصـنيف�بـHن�ا�سـتو �إثباتيتم�

  خ�ل�ف()ة�التقرير.

  

 تاريخ�اخر�يوم�للتقييم .٢١

  .م٢٠٢٠يونيو���٣٠هو�اخر�يوم�تقييم�للف()ة

 

 �عتماد�القوائم�ا اليةا� .٢٢

  .م٢٠٢٠أغسطس��٢٥ه�ا�وافق�١٤٤٢محرم���٦�يا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��تمت�ا�وافقة�عBى�هذه�القوائم�

 


