صندوق ميفك ريت
املدار من قبل
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف+6ة الستة أشهر املن12ية 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
مع تقرير الفحص للمراجع املستقل

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
فهرس القوائم املالية األولية املختصرة غ +,املراجعة وتقرير الفحص للمراجع املستقل
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
صفحة
تقرير الفحص مراجع املستقل

٢

٧قائمة املركز املاي األولية املختصرة

٣

قائمة الدخل الشامل األولية املختصرة

٤

قائمة التغ(Hات ي صاي املوجودات العائدة لحامBي الوحدات األولية املختصرة

٥

قائمة التدفقات النقدية األولية املختصرة

٦

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة

١٨-٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة املركز املاي األولية املختصرة
كما ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(

إيضاحات
املوجودات
عقارات استثمارية
موجودات غ (Hملموسة – حقوق منفعة
حق استخدام موجودات
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
النقد وماي حكمه
إجماي املوجودات
املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مطلوبات اإليجار
مطلوبات العقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة  -تكاليف تمويل
إجماي املطلوبات

٧
٨
٩
١٠
١١

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
غ +,مراجعة
٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢
١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩
٨٧٬٧٤١٬٤٩٣
٥٩٬٧١٩٬٤٣٨
٩٬٧٥٠٬٢٣٥
٨٬٣١١٬٠٣٢
١٬٢٤١٬١٢٥٬٤٦٩

 ٣١ديسم_٢٠١٩ +م
مراجعة
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣
١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩
٤٧٬٩١١٬٥١٢
١٬٨١٤٬٢٨٠
٢٬٢٨٨٬٤٨٤
١٬٣٥٢٬٠٣٣٬١٧١

٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦
٣٧٬٣٠٠٬٠٠٠
٩٨٬٠٧٢٬٠٠٣
١٣٬٣٦٥٬٨٣٦
٣٬٨٦٥٬٧٦٧
٢٩٬٠٩٧٬٧٦٢
٢٬٨١٩٬٩٨٠
٥٣١٬٧٤٣٬٨٣٤

٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥
٢٧٬٦٦٠٬٠١٨
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٣٬٠٨٤٬٩٧٨
٢٬٨٢٨٬٩٠١
٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢

صا0ي املوجودات العائدﻩ لحامJي الوحدات

٧٠٩٬٣٨١٬٦٣٥

٧٥٤٬٧٩٥٬٢٠٦

وحدات مصدرة )عدد(

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صا0ي قيمة املوجودات  -للوحدة

٩٬٦٨٠٨

١٠٫٣٠٠٦

املطلوبات املحتملة واالرتباطات

١٢
١٣
١٤
١٥
١٨
١٦

١٧

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١ح\[ ً ٢٢
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٣

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة الدخل الشامل األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(

إيضاحات
اإليرادات
إيرادات االيجار

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٤٠٬٢٩٠٬٠٤٧

املصروفات
تكاليف التمويل
إطفاء حقوق املنافع
إس! الك عقارات استثمارية
إهالك حق استخدام املوجودات
تكاليف تمويل مطلوبات التأج(H
مصروفات تشغيلية
إجماي املصروفات
الربح التشغيJي للف+6ة
إيرادات/خسائر غ +,تشغيلية أخرى
خسائر إئتمانية متوقعة
الهبوط ي عقارات استثمارية
خسائر استبعاد ممتلكات
إيرادات أخرى
صا0ي )الخسارة(  /الربح للف+6ة
الدخل الشامل اآلخر للف+6ة
إجماي )الخسارة( /الربح الشامل للف+6ة

٩
١٤

٧
١٣

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م
٤٣٬٦٦٧٬٢٩٥

)(٨٬١٠١٬٢٩١
)(٨٬١٠٥٬٠١٠
)(٣٬١٠٦٬٨٥٧
)(٤٬٩٢٨٬٤٥١
)(٢٬٠٠٥٬٥٨٤
)(٧٬٧٣٦٬٨٣٣
)(٣٣٬٩٨٤٬٠٢٦
٦٬٣٠٦٬٠٢١

)(٨٬٧١٣٬٢١٤
)(٩٬٤٨٥٬٠١٨
)(٢٬٤٠٣٬١٩٤
)(٤٬٥٨٥٬٥٩١
)(٢٥٬١٨٧٬٠١٧
١٨٬٤٨٠٬٢٧٨

)(٩٬٨٨٧٬٥٩٢
)(١٩٬٥٧٣٬٩٣٤
)(٤٬٨٨٩٬٧٢٤
١,٤٩٢٬٧٣٥
)(٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤
)(٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤

)(٧٬٤٢٠٬٠٧٠
)(٢٬٥١٤٬٩٦٩
٧٢٬٦٨٤
٨٬٦١٧٬٩٢٣
٨٬٦١٧٬٩٢٣

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١ح\[ ً ٢٢
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٤

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التغ0 +,ي صا0ي املوجودات العائدة لحامJي الوحدات األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م

صا0ي قيمة املوجودات 0ي  ١يناير

٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩

٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

)الخسارة (  /الربح و إجماي )الخسارة(  /الدخل الشامل للف+6ة

)(٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤

٨٬٦١٧٬٩٢٣

توزيعات أرباح )إيضاح (١٩

)(١٨٬٣١٩٬٢٠٠

-

صا0ي قيمة املوجودات 0ي ٣٠يونيو

٧٠٩٬٣٨١٬٦٣٥

٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤

التغ+,ات 0ي الوحدات
عدد الوحدات 0ي  ١يناير  ٣٠ /يونيو

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

ال يوجد إصدار وحدات إضافية من قبل الصندوق

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١ح\[ ً ٢٢
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٥

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
إيضاحات

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)(٢٦٬٥٥٢٬٤٩٤

)الخسارة(/الربح للف+6ة

٨٬٦١٧٬٩٢٣

تسويات البنود الغ (Hنقدية:
إطفاء حقوق املنافع
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
إهالك حق استخدام املوجودات
تكللفة التمويل
تكلفة التمويل عBى مطلوبات األيجار
مصروف هبوط عقارات استثمارية
مصروف اإلهالك عقارات استثمارية
خسائر نقل ملكية

٩
١٤
٧

٨٬١٠٥٬٠١٠
٩٬٨٨٧٬٥٩٢
٤٬٩٢٨٬٤٥١
٨٬١٠١٬٢٩١
٢٬٠٠٥٬٥٨٤
١٩٬٥٧٣٬٩٣٤
٣٬١٠٦٬٨٥٧
٤٬٨٨٩٬٧٢٤
٣٤٬٠٤٥٬٩٤٩

٩٬٤٨٥٬٠١٨
٧٬٤٢٠٬٠٧٠
٨٬٧١٣٬٢١٤
٢٬٥١٤٬٩٦٩
٢٬٤٠٣٬١٩٤
٣٩٬١٥٤٬٣٨٨

التغ(Hات ي املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة
مطلوبات تعاقدية
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
أتعاب معامالت الصندوق
صا0ي النقد املستخدم 0ي التشغيل

)(٢١٬٦٩٥٬٥١٨
)(٧٬٩٣٥٬٩٥٥
)(٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠
)(١٤٬٢٩٤٬١٨٢
٢٥٬٩١٢٬٧٨٤
)(٨٬٠٨١٬١١٨
)(١٢٬٥٤٨٬٠٤٠

)(١٢٬٦٥٥٬٥٥٦
)(٢٣٬٤٧٦
)(٢٩٬١٤٠٬٥١٩
)(١٠٬٦٧٤٬٣٦٩
)(٢٬٥٣٤٬٥٢٥
)(١٥٬٨٧٤٬٠٥٧

تكاليف التمويل املدفوعة

)(٨٬١١٠٬٢١٢

)(١٠٬١٦٩٬٧١٠

صا0ي النقد املستخدم 0ي األنشطة التشغيلة

)(٢٠٬٦٥٨٬٢٥٢

)(٢٦٬٠٤٣٬٧٦٧

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
املدفوع من مطلوبات عقود اإليجار
متحصالت قروض خالل الف)(ة
صا0ي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

١٩

صا0ي الزيادة 0ي النقد وما0ي حكمه خالل الف+6ة
النقد وما ي حكمه ي بداية الف)(ة
النقد وما 0ي حكمه 0ي  ٣٠يونيو

١١
١١

٦

)(١٨٬٢١٩٬٢٠٠
٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠
٢٦٬٦٨٠٬٨٠٠

٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧
٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧

٦٬٠٢٢٬٥٤٨
٢٬٢٨٨٬٤٨٤
٨٬٣١١٬٠٣٢

١٬٣٣٩٬٨٧٠
٤٬٧٤٤٬٢١٨
٦٬٠٨٤٬٠٨٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صـندوق ميفـك ريـت )"الصـندوق"( هـو صـندوق اسـتثمار متـداول مغلـق متوافـق مـع الشـريعة مؤسـس ومـدار بواسـطة اتفـاق بـHن شـركة الشـرق األوسـط لالســتثمار
املــاي )"مــدير الصــندوق"( شــركة مســاهمة ســعودية مغلقــة بــرقم ســجل تجــاري  ١٠١٠٢٣٧٠٣٨وتمــارس النشــاط بموجــب تصــريح هيئــة الســوق املاليــة رقــم -٣٧
.٠٦٠٢٩
ً
الصـندوق مــدرج ــي سـوق األســهم الســعودية )"تـداول"( ،ويــتم تــداول وحداتـه بنــاء عBــى أنظمـة وتشــريعات الســوق .يبلـغ رأس مــال الصــندوق  ٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠ريــال
ً
سعودي مقسمة عBـى  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠وحـدة بقيمـة اسـمية  ١٠ريـال سـعودي لكـل وحـدة .تبلـغ مـدة الصـندوق  ٩٩سـنة قابلـة للتمديـد وفقـا لطلـب مـدير الصـندوق
وموافقة هيئة السوق املالية.
الهــدف االســتثماري األساــ~ للصــندوق هــو تزويــد املســتثمرين بــدخل دوري عــن طريــق االســتثمار ــي عقــارات مــدرة للــدخل ــي اململكــة العربيــة الســعودية ودول
الخليج العربي.
ملخص عقارات استثمارية وحقوق املنافع املستحوذ عل© ا كما يBي:
العقارات االستثمارية:
ً
مــول تجــاري بالريــاض )يشــار إليــه ســابقا ســوق شــرق( :مجمــع تجزئــة تجــاري ــي الريــاض يحتــوي عBــى  ١٨٧محــل ،و يتكــون املجمــع مــن  ٢١مبªــ[ تعمــل ــي مجــال
األثاث واملفروشات و مق[ و غ(Hها ،و يقع عBى الدائري الشر®ي ي الرياض – ¯ي الجزيرة.
ً
ً
مبــ تجــاري و إداري بجــدة )يشــار إليــه ســابقا 1امــة( :يســتخدم حاليــا للنشــاط التجــاري واملكت°ــ~ ويتكــون مــن  ١٠محــالت تجزئــة و  ٦ادوار مكتبيــة ويقــع بطريــق
االندلس ي ¯ي الحمراء بجدة.
درنف أجياد :فندق أربع نجوم يتكون من عدد  ٢٠٣غرفة وعدد  ١١جناح يقع عBى طريق أجياد ي مكة املكرمة.
درنف كدي :فندق ثالث نجوم يتكون من عدد  ٧٥غرفة وعدد  ١١جناح يقع ي منطقة كدي عBى طريق الدائري الثالث ي مكة املكرمة.
ذا باد :يمتلك صندوق ميفك ريت  ٣٠شقة ي برج ذا باد ي مدينة دبي.
حقوق املنافع:
بــالزا  :١مبªــ[ متعــدد االســتخدامات يقــع عBــى أرض مســاح! ا  ٩٬٥٨٨م)ــ( مربــع ،يمتلــك العقــار مســاحة  ١٢ألــف م)ــ( مربــع قابلــة للتــأج (Hتتضــمن  ٥١شــقة ســكنية
و ١٢معرض .يقع العقار عBى طريق امللك عبدالعزيز¯ ،ي الربيع ي مدينة الرياض وينت~ حق املنفعة لهذا العقار بتاريخ  ١٧يوليو ٢٠٢٦م.
ضيافة :مب [ªتجاري يتضمن  ٩مطاعم ونـادي نسـائي ،يقـع عBـى طريـق الـدائري الشـماي¯ ،ـي النخيـل ـي مدينـة الريـاض وينتـ~ حـق املنفعـة لهـذا العقـار بتـاريخ ١
ابريل ٢٠٣٥م.
ً
تــم تحديــد ســاللة جديــدة مــن فHــ(وس كورونــا )كوفيــد (١٩-ألول مــرة ــي  µايــة ديســم( ٢٠١٩م ثــم تــم إعال µــا الحقــا عBــى أ µــا جائحــة ــي مــارس ٢٠٢٠م مــن قبــل
منظمــة الصــحة العامليــة .يواصــل كوفيـد ١٩-انتشــارﻩ ــي بعــض املنــاطق حــول العــالم  ،بمــا ــي ذلــك اململكــة العربيــة الســعودية  ،وأدى إــى فــرض قيــود عBــى الســفر
وحظر التجول ي املدن  ،وبالتاي تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات عBى املستويHن العالم~ واملحBي.
إن مـدى تـأث (Hجائحــة فHـ(وس كورونـا عBــى أعمـال الصـندوق وعملياتــه ونتائجـه املاليـة غHــ( مؤكـد ويعتمـد عBــى العديـد مـن العوامــل والتطـورات املسـتقبلية  ،وال\ــ~
قــد ال يــتمكن الصــندوق مــن تقــديرها بشــكل موثــوق خــالل الف)ــ(ة الحاليــة .وتشــمل هــذﻩ العوامــل معــدل انتقــال الفHــ(وس  ،ومــدة التف¹ــ~  ،واإلجـراءات الوقائيــة
ال\~ قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء وتأث (Hتلك اإلجراءات عBى االنشطة االقتصادية.
كمــا ــي تــاريخ إصــدار القــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة لف)ــ(ة الســتة أشــهر املن! يــة ــي  ٣٠يونيــو ٢٠٢٠م ،ال تعتقــد اإلدارة أن جائحــة كوفيــد ١٩-تــؤثر بشــكل كبHــ(
عBى عمليات الصندوق .سيستمر مدير الصندوق ي تقييم طبيعة ومدى التأث (HعBى أعماله ونتائجه املالية.

٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .٢األنظمة والتشريعات
يخضــع الصــندوق لالئحــة صــناديق االســتثمار العقــاري الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ــي  ١٣صــفر ١٤٤٠ه )املوافــق  ٢٢اكتــوبر ٢٠١٨م( والتعليمــات الخاصــة
بصناديق االستثمار العقارية ي اململكة العربية السعودية الصادرة بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو ٢٠١٦م(.
 .٣أسس اإلعداد

 ٣٬١بيان االل6ام

ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األوليـة املختصـرة وفقـا للمعيـار الـدوي للمحاسـبة رقـم " ٣٤التقريـر املـاي األوـي" املعتمـد ـي اململكـة العربيـة السـعودية واألصـدارات
األخـرى املعتمـدة مــن الهيئـة السـعودية للمحاســبHن القـانونيHن .ووفقــا ملتطلبـات الئحـة صــناديق االسـتثمار العقاريــة الصـادرة عــن هيئـة السـوق املاليــة ـي اململكــة
العربية السعودية وشروط وأحكام الصندوق املتعلقة بإعداد و عرض القوائم املالية.
ً
إن القوائم املالية األولية املختصرة )غ (Hمراجعة( واالفصاحات الواردة محدودة وفقا ملتطلبات "املعيار الدوي للمحاسبة  ٣٤التقرير املاي األوي " .بالتاي ال
ً
تتضمن كافة املعلومات واإلفصاحات املطلوبة ي القوائم املالية السنوية ويجب قراء» ا جنبا اى جنب مع القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق للسنة
املن! ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م.
قائمة املركز املاي ألرقام املقارنة ي هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة lي قائمة املركز املاي السنوية املراجعة للسنة املن! ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م ،ي حHن
يتم عرض قائمة الدخل الشامل وقائمة التغ(Hات ي صاي املوجودات العائدة لحامBي الوحدات ،وقائمة التدفقات النقدية األولية املختصرة غ (Hاملراجعة
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م.

 ٣٬٢أسس القياس وأساس األستمرارية

ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستمرارية ،وذلك باستخدام أساس االستحقاق املحاس.~°
ال يوجــد للصــندوق دورة تشــغيل محــددة بشــكل واضــح  ،وبالتــاي ال يــتم عــرض املوجــودات واملطلوبــات املتداولــة وغHــ( املتداولــة بشــكل منفصــل ــي قائمــة املركــز
ً
املاي .وبدال من ذلك  ،يتم عرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة.

٣٬٣العملة الوظيفية و عملة العرض
يتم عرض هذﻩ القوائم املالية األوليـة املختصـرة بالريـال السـعودي والـذي يعتـ( العملـة الوظيفيـة و العـرض الرئيسـية للصـندوق ،مـالم يحـدد خـالف ذلـك .كافـة
املعلومات املالية املعروضة تم تقري¿ ا ألقرب ريال سعودي.
 .٤السياسات املحاسبية الهامة
السياســات املحاســبية الهامــة املعتمــدة ــي إعــداد هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة lــي نفســها املطبقــة ــي إعــداد القــوائم املاليــة الســنوية املراجعــة للســنة
املن! ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م.
تب [ªالصندوق جميع التعديالت الجديدة عBى املعـاي (Hالحاليـة بمـا يتضـمن أيـة تعـديالت الحقـة للمعـاي (Hاألخـرى السـارية للف)ـ(ات املحاسـبية ال\ـ~ تبـدأ ـي تـاريخ ١
ً
يناير ٢٠٢٠م أو بعدﻩ .ال يوجد أثر هام عBى هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة نتيجة لتطبيق هذﻩ املعاي. (H
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .٥التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة
ً
يتطلــب إعــداد هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة وفقــا للمعــاي (Hاملحاســبية املعتمــدة إســتخدام بعــض األحكــام واإلف)(اضــات املحاســبية الهامــة .كمــا تتطلــب
اســتخدام تقــديرات اإلدارة  ــي عمليــة تطبيــق السياس ــات املحاســبية .األحك ــام واالف)(اضــات املحاســبية مبني ــة عBــى الخ ــ(ة الســابقة وعوامــل أخ ــرى مثــل توقع ــات
ً
األحداث املستبقلية بشكل معقول وفقا للظروف الحالية .قد تختلف النتائج الفعلية عن نتائج هذﻩ التقديرات.
خ ــالل إع ــداد ه ــذﻩ الق ــوائم املالي ــة األولي ــة املختص ــرة كان ــت األحك ــام والتق ــديرات املتعلق ــة بالسياس ــات املحاس ــبية الهام ــة للص ــندوق مماثل ــة لألحك ــام والتق ــديرات
املستخدمة ي إعداد القوائم املالية السنوية للسنة املن! ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م.
 .٦أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى
ً
يتقا [Áمدير الصندوق االتعاب التالية وفقا ألحكام وشروط الصندوق:
رسوم االش+6اك
يقــوم مــدير الصــندوق بتحصــيل رســوم اشــ)(اك مــن كــل مســتثمر بنســبة ال تزيــد عــن  %٢مــن مبلــغ االشــ)(اك لتغطيــة التكــاليف اإلداريــة ويــتم مقاصــ! ا مــن املبلــغ
املحصل من إصدار الوحدات.
أتعاب االدارة
ً
يحصل مدير الصندوق عBى أتعاب إدارية بنسبة  %٠٫٣٥سنويا من صاي قيمة موجودات الصـندوق ،لـن يقـوم مـدير الصـندوق باحتسـاب أتعـاب إدارة عـن أو ل
سنة تداول.
رسوم الصفقات
يحصل مدير الصندوق عBى رسوم صفقات تبلغ  %١من صاي قيمة الشراء أو البيع لالستثمارات.
رسوم ترتيب القرض
كما يقوم مدير الصندوق بالحصول عBى نسبة  %١مقابل املبلغ املسحوب من القروض كرسوم ترتيب القرض.
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .٧عقارات استثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية كما ي تاريخ التقرير كما التاي:
كما 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
التكلفة
املب
األرض
العقارات
٥٨٬٢١٠٬٥٨٧
٦٩٬٠٩٤٬٤١٣
درنف أجياد
٣١٬٩٩٢٬٣٦٢
٢٧٬٠٠٢٬٦٣٨
درنف كدي
برج جدة التجاري
٨٬٢٧٢٬٧٦٤
٣٧٬١٧٧٬٢٣٦
مجمع الرياض
التجاري
٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨ ٥٨٧٬٨٧٠٬٢٥٢
٤٥٬٢٨٥٬٤٧٥
٩٬٩٣٤٬٠٨٢
ذا باد
٢٣٧٬٥٤٠٬٩٣٦ ٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

املجموع
١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠

اإلس12الك امل+6اكم
)(٢٬٥٤٦٬٧١٣
)(١٬٣٩٩٬٦٦٦
)(٣٦١٬٩٣٣

الهبوط
)(١٬٧٥٦٬٩٤٢
)(١٬٧٨٦٬٣٠٩

القيمة الدف+6ية
١٢٣٬٠٠١٬٣٤٥
٥٧٬٥٩٥٬٣٣٤
٤٣٬٣٠١٬٧٥٨

٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٨٬٦١٩٬٥٥٧

)(٤٬١٠٢٬٨٦٥
)(٧٠٣٬٦٦٤
)(٩٬١١٤٬٨٤١

)(١٢٬٠٥١٬٠٥٨
)(٣٬٩٧٩٬٦٢٥
)(١٩٬٥٧٣٬٩٣٤

٦٦٥٬٤٩٦٬٠٧٧
٥٠٬٥٣٦٬٢٦٨
٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢

كما 0ي  ٣١ديسم_٢٠١٩ +م
العقارات
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة التجاري
مجمع الرياض
التجاري
ذا باد
 ٣١ديسم_٢٠١٩ +م

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

التكلفة
املب
٥٨٬٢١٠٬٥٨٧
٣١٬٩٩٢٬٣٦٢
٨٬٢٧٢٬٧٦٤

املجموع
١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠

اإلس12الك امل+6اكم
)(١٬٨١٩٬٠٨٢
)(٩٩٩٬٧٦١
)(٢٥٨٬٥٢٤

-

٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨
٤٨٬٣٩٩٬٣١٩
٢٤٠٬٦٥٤٬٧٨٠

٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٥٨٬٣٣٣٬٤٠١
٩٧١٬٧٣٣٬٤٠١

)(٢٬٩٣٠٬٦١٧
)(٦٬٠٠٧٬٩٨٤

)(٣٬١١٣٬٨٤٤
)(٣٬١١٣٬٨٤٤

الهبوط

القيمة الدف+6ية
١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨
٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩
٤٥٬١٩١٬٤٧٦
٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:
القيم العادلة للعقارات االستثمارية تم قياسها من قبل اثنHن من املقيمHن املستقلHن )شركة أماكن للتقييم ( املقـيم ) (١و)شـركة تقـدير للعقـارات ( املقـيم )(٢
كما ي تاريخ التقرير موضحة أدناﻩ .كل من هؤالء املقيمHن أعضاء ي الهيئة السعودية للمقيمHن املعتمدين )تقييم(.
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
املقيم )(٢
املقيم )(١
القيمة الدف+6ية
العقارات
١١٨٬٧١٢٬٥٠٠
١٢٧٬٣٠٠٬٠٠٠
١٢٣٬٠٠١٬٣٤٥
درنف أجياد
٥٥٬٠٨٨٬٥٠٠
٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥
٥٧٬٥٩٥٬٣٣٤
درنف كدي
برج جدة التجاري
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٣٬٣٠١٬٧٥٨
مجمع الرياض التجاري
٦٥٧٬٠٤١٬٥٠٠
٦٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٦٥٬٤٩٦٬٠٧٧
٥٢٬٠٧٢٬٥٣٥
٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٠٬٥٣٦٬٢٦٨
ذا باد*
٩٢٣٬٥١٨٬٥٥٠
٩٥٩٬٠٤٧٬٨٧٥
٩٣٩٬٩٣٠٬٧٨٢
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
عقارات استثمارية)تتمة(
 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
العقارات
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة التجاري
مجمع الرياض التجاري
ذا باد

القيمة الدف)(ية
١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨
٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩
٤٥٬١٩١٬٤٧٦
٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣

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

*يقــع عقــار ذا بــاد ــي مدينــة دبــي وتــم تحديــد قيمتــه العادلــة أعــالﻩ عــن طريــق تقــارير املقيمــHن فاليوســتارت لالستشــارات و كافنــدش ماكســويل ع Bـى التــواي ،كــال
املقيمHن معتمدين من املعهد امللكي للمساحHن القانونيHن ).(RICS
ً
أرقام القيمة العادلة املعروضة أعالﻩ lي ألغراض إفصاحية فقطـ ،وتستخدم أيضا لتحديد الهبوط عند وجودﻩ ,كما هو موضح أعالﻩ.
 .٨موجودات غ +,ملموسة – حقوق املنافع
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
بالزا ١
ضيافة

التكلفة
٦٦٬٦٦٠٬٠٠٠
٩٣٬٩٣٠٬٠٠٠
١٦٠٬٥٩٠٬٠٠٠

االطفاء امل+6اكم
)(١٤٬٩٦١٬٠٢٥
)(٩٬٩٥٦٬٤٨٦
)(٢٤٬٩١٧٬٥١١

صا0ي القيمة الدف+6ية
٥١٬٦٩٨٬٩٧٥
٨٣٬٩٧٣٬٥١٤
١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
بالزا ١
بالزا ) ٢ايضاح (١٣
ضيافة

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

االطفاء امل)(اكم
)(١٠٬٦٨٦٬٤٤٦
)(٥٬٩١٤٬٣٢٥
)(٧٬١١١٬٧٧٦
)(٢٣٬٧١٢٬٥٤٧

صاي القيمة الدف)(ية
٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤
٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥
٨٦٬٨١٨٬٢٢٤
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣

اســتحوذ الصــندوق عBــى حقــوق اإليجــار للعقــارات املوضــحة أعــالﻩ )حقــوق املن ــافع( .حيــث إن الحقــوق املســتحوذ عل© ــا ال تمثــل جــزء كبHــ( مــن العمــر التش ــغيBي
للعقارات فقد تم إثبا» ا  ا كموجودات غ (Hملموسة .يتم إطفاء هذﻩ الحقوق عBى األعمار املتبقية .وفيما يBي تواريخ ان! اء حقوق املنافع:
بالزا  ١٧ :١يوليو ٢٠٢٦م.
بالز  ٢٩ :٢مارس ٢٠٣٦م.
ضيافة ١ :ابريل ٢٠٣٥م.

١١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
القيمة العادلة للموجودات غ +,امللموسة:
القيمــة العادلــة للموجــودات غHــ( امللموســة كمــا ــي تــاريخ التقريــر تــم تحديــدها عــن طريــق اثنــHن مــن املقيمــHن املســتقلHن )شــركة أمــاكن للتقيــيم( املقــيم ١و )شــركة
تقدير للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيمHن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمHن املعتمدين )تقييم(.
كما 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
املوجودات
غ +,امللموسة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

القيمة الدف+6ية
٥١٬٦٩٨٬٩٧٥
٨٣٬٩٧٣٬٥١٤
١٣٥٬٦٧٢٬٤٨٩

املقيم ١
٦٨٬٢٨٣٬١٦٢
٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٨٬٢٨٣٬١٦٢

كما ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م
املقيم ٢
٥٤٬٩٧٣٬٥٧٤
٨٥٬٧٢٣٬٩٦٣
١٤٠٬٦٩٧٬٥٣٧

القيمة الدف+6ية
٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤
٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥
٨٦٬٨١٨٬٢٢٤
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣

املقيم ١
٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٨٢٬٢٣٧٬٧٤٠
٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٤٢٬٢٣٧٬٧٤٠

املقيم ٢
٦٥٬٠٦١٬٣١٥
٨٤٬٢٧٣٬٧١٠
٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣
٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨

 .٩حقوق استخدام املوجودات
التكلفة
الرصيد ي  ١يناير ٢٠٢٠م
اضافات
املحول اى مدير الصندوق )ايضاح (١٣
الرصيد ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩
)(٢٦٫٩٥٥٫٩٠٨
١٠١٬٥٣٥٬٨٢١

اإلس12الك امل+6اكم:
الرصيد ي  ١يناير ٢٠٢٠م
إس! الك السنة
املحول اى مدير الصندوق )ايضاح (١٣
الرصيد ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

)(١٠٬٧٨١٬٨٦٠
)(٤٬٩٢٨٬٤٥١
١٬٩١٥٬٩٨٣
)(١٣٬٧٩٤٬٣٢٨

صا0ي القيمة الدف+6ية 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

٨٧٬٧٤١٬٤٩٣

صاي القيمة الدف)(ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م

١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩

 .١٠ذمم مدينة
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٦٦,٨٦٢٬٠٥٧
٥٬٩٠٨٬٣٨١
)(١٣٬٠٥١٬٠٠٠
٥٩٬٧١٩٬٤٣٨

ذمم إيجارات
ذمم مدينة من صفقات االستحواذ
يخصم :مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

١٢

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
٤٥٬١٦٦٬٥٣٩
٥٬٩٠٨٬٣٨١
)(٣٬١٦٣٬٤٠٨
٤٧٬٩١١٬٥١٢

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
الذمم املدينة)تتمة(
الحركة ي مخصص خسائر االئتمان املتوقعة lي كما يBي:
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٣٬١٦٣٬٤٠٨
٩٬٨٨٧٬٥٩٢
١٣٬٠٥١٬٠٠٠

الرصيد ي بداية الف)(ة
الزيادة ي الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل الف)(ة
الرصيد 0ي 1اية الف+6ة

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
٣٬١٦٣٬٤٠٨
٣٫١٦٣٬٤٠٨

 .١١النقد وما 0ي حكمه
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٥٬٤٨٦٬٨٢٤
٢٬٨٢٤٬٢٠٨
٨,٣١١٬٠٣٢

نقد ي البنك – حساب جاري
نقد لدى أمHن الحفظ

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
٩٢٬٤٧٩
٢٬١٩٦٬٠٠٥
٢٬٢٨٨٬٤٨٤

 .١٢قروض طويلة األجل
قامت شركة امار للتطوير العقاري )شركة الحفظ للصندوق( بالحصـول عBـى تسـهيالت بنكيـة إسـالمية مـن بنـك الريـاض بقيمـة تصـل إـى  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لغـرض
ً
تمويـل االسـتثمارات العقاريــة للصـندوق ،تبلـغ نســبة العمولـة للصــندوق معـدل السـايبور الســائد زائـدا  %٢٫١٥تـراوح معـدل الفائـدة الفعBــي خـالل الف)ــ(ة %٤٬٧٧
إـى  ،%٤٫٨٩القــرض مســتحق الســداد بعــد  ٧ســنوات .بلغـت الســحوبات مــن القــرض كمــا ــي  ٣٠يونيـو ٢٠٢٠م مبلــغ  ٣٤٧٫٢٣مليــون ريــال ســعودي ) ٣١ديســم(
٢٠١٩م٣٠٢٫٣٢ :مليــون ريــال ســعودي( وتبلــغ الــذمم الدائنــة لتكــاليف التمويــل كمــا ــي  ٣٠يونيــو ٢٠٢٠م  ٥٫٦مليــون ريــال ســعودي ) ٣١ديســم( ٢٠١٩م٢٫٨٣ :
مليون ريال سعودي( .القرض مضمون برهن عقارات استثمارات تبلغ ضعف قيمة القرض.
 .١٣ذمم دائنة
إيضاح
١٨
١٨
١٨
١٨
١٨

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠
١٦٬٥٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬١٠٠٬٠٠٠
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩

شركة جسر للتطوير العقاري*
٢٦٬٢٠٠٬٠٠٠
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات ي صندوق شرق(
ناصر الدوسري )حامل وحدات ي صندوق القناص(
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
الركن املتHن )حامل وحدات ي صندوق القناص(
١٬١٠٠٬٠٠٠
توزيعات مستحقة للركن املتHن )حامل وحدات ي صندوق القناص(
٣٧٬٣٠٠٬٠٠٠
*خــالل الف)ــ(ة  ،قــام الصــندوق بتحويــل عقــار )بــالزا  (٢إــى شــركة جســر للتطــوير العقــاري )شــركة تابعــة ملــدير الصــندوق( وقطعــة األرض املــؤجرة كتســوية للمبلــغ
املستحق .بلغت القيمة الدف)(ية للممتلكات واألرض ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م مبلغ  ٧٦٫٩مليـون ريـال سـعودي و  ٢٥٫٣٧مليـون ريـال سـعودي عBـى ال)(تيـب .نـتج عـن
تحويل بالزا  ٢خسارة  ٤٫٩٠مليون ريال سعودي .تم االن! اء من تحويل صـاي املوجـودات ـي تـاريخ  ٢٩أبريـل ٢٠٢٠م .يوضـح الجـدول التـاي تفاصـيل إلغـاء اثبـات
األرصدة نتيجة للتحويل:

١٣

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
ذمم دائنة)تتمة(
املوجودات تم الغاء إثبا1ا
موجودات غ (Hملموسة  -املثبتة  -تكلفة بالزا  ٢ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م
موجودات غ (Hملموسة  -املثبتة  -األطفاء امل)(اكم بالزا  ٢ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م
موجودات غ (Hملموسة  -املثبتة – أطفاء بالزا  ٢للف)(ة
حق أستخدام املوجودات – تكلفة أرض بالزا  ٢ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م
حق أستخدام املوجودات – األس! الك امل)(اكم األفتتا¯ي أرض بالزا  ٢ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م
حق أستخدام املوجودات – أس! الك أرض بالزا  ٢للف)(ة
املطلوبات تم الغاء إثبا1ا
مطلوبات اإليجار املتعلقة بأرض بالزا  ٢ي  ٣١١ديسم( ٢٠١٩م
الدفعات املستحقة لشركة جسر للتطوير العقاري ي  ٣١ديسم( ٢٠١٩م

إيضاح
٨
٨
٨
٩
٩
٩

١٤
١٣

خسائر تحويل امللكية

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
)(٥٬٩١٤٬٣٢٥
)(٩٨٥٬٧٢١
٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨
)(١٬٥٨٥٬٦٤١
)(٣٣٠٬٣٤٢
١٠٠٬٩٥٩٬٨٧٩
٢٥٬١٨٧٬٢٧٦
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٩٦٬٠٧٠٬١٥٥
٤٬٨٨٩٬٧٢٤

 .١٤مطلوبات اإليجار
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥
٢٬٠٠٥٬٥٨٤
)(٢٥٬١٨٧٬٢٧٦
٩٨٬٠٧٢٬٠٠٣

الرصيد 0ي  ١يناير ٢٠٢٠م
تكلفة التمويل
املحول اى مدير الصندوق )ايضاح (١٣
الرصيد 0ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

 .١٥مطلوبات عقود
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٢٧٬٦٦٠٬٠١٨
)(٢٬٧٩٤٬١٨٢
)(١١٬٥٠٠٬٠٠٠
١٣٬٣٦٥٬٨٣٦

إيرادات إيجارات غ (Hمكتسبة ي بداية الف)(ة
إيرادات إيجارات املكتسبة خالل الف)(ة
املحول من املصروفات املسحقة و مطلوبات اخرى )ايضاح (١٦
إيرادات إيجارات غ +,مكتسبة 0ي 1اية الف+6ة

١٤

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١
)(١٩٬٠٢٥٬٥٣٣
٢٧٬٦٦٠٬٠١٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .١٦مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٠٠٬٣٤٢
٤٤٨٬٢٤٠
٣٧٨٬٣٣٣
٦٧٬٠٠٩
٤٢٧٬١٩٧
١٧٬٠٠٠
١٬٦٠٩٬٥٩١
٣٠٬١٠٤
١٠٠٬٠٠٠
٤٬٣٥٩٬٦٤٦
٢٢٢٬٢٠٩
٤٣٧٬٣٧١
٢٩٬٠٩٧٬٧٦٢

مستحق لفهد أبراهيم سعد املو[*
مصروفات تشغيلية مستحقة
رسوم تكاليف معامالت مستحقة
رسو قانونية و تسجيل
مصروفات التقييم
أتعاب أمHن الحفظ
أتعاب مراجعة
رسوم إدارية مستحقة الدفع
أتعاب استشارات شرعية
توزيعات مستحقة الدفع
ضريبة القيمة املضافة مستحقة الدفع
رسوم ترتيب تسهيالت
مستحقات أخرى

 ٣١ديسم( ٢٠١٩م
١٬٦٠٣٬٧٤٧
٤٤٨٬٢٤٠
٢١٠٬٠٠٠
١٠٨٬٢٠٣
٢٥٠٬٢٩٠
٨٤٬٠٠٠
٣٦٠٬٨١٠
١٩٬٦٨٨
٣٬٠٨٤٬٩٧٨

* خالل الف)(ة  ،تقدم السيد فهد إبراهيم سعد املو[  ،املستأجر الرئي ~Ìللعقارات االستثمارية درنف أجياد ودرنف كدي  ،بطلب إلغاء عقـد اإليجـار الرئيÌـ~
مع الصندوق ي  ٢٦تاريخ سبتم( ٢٠٢٠م .وافق الصندوق عBى إلغاء عقد اإليجار الرئي ~Ìونتيجة لـذلك  ،يل)ـÍم الصـندوق بسـداد اإليجـار املقـدم غHـ( املسـتخدم
املستلم ـي العـام السـابق والبـالغ  ١٢مليـون ريـال سـعودي  ،منـه  ٠٫٥مليـون ريـال سـعودي تـم سـدادﻩ خـالل الف)ـ(ة .كمـا وافـق الصـندوق عBـى سـداد مبلـغ ضـريبة
القيمة املضافة البالغ  ٩مليون ريال سعودي الذي دفعه املستأجر الرئي ~Ìللهيئة فيما يتعلق بالبيع األوي للعقارات ي عام ٢٠١٨م.

 .١٧املطلوبات و األرتباطات املحتملة
ي السنوات السـابقة ،رفعـت شـركة الـركن املتـHن التجاريـة دعـوى ضـد مـدير الصـندوق ،فيمـا يخـص األضـرار والرسـوم املرتبطـة بإلغـاء عقـد مشـروع ) ١مطلوبـات
ً
محل نزاع( ،القضية ال تزال منظورة ي املحكمة ،وفقا لرأي املستشار القانوني الخارÎي من املتوقع أن يكون الحكم سيكون لصالح مدير الصندوق.
 .١٨املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
ــي س ــباق األعمــال العادي ــة للصــندوق ،يق ــوم الص ــندوق بتعــامالت م ــع أط ـراف ذات عالق ــة .تشــمل األط ـراف ذات العالق ــة ــي الص ــندوق حــامBي الوح ــدات وم ــدير
ً
الصندوق والصناديق األخرى ال\~ يديرها مدير الصندوق .تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ألحكام وشروط الصـندوق .جميـع املعـامالت مـع األطـراف
ً
ذات العالقة تتم وفقا لشروط متفق عل© ا بموجب إتفاقية رسمية .
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة)تتمة(
التعامالت مع األطراف ذات العالقة للف)(ة املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م:
الطرف ذو العالقة
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي ") ٢صندوق مدار من
قبل مدير الصندوق"(
صندوق التعليم العاي )"مالك وحدات ي صندوق سوق شرق"(
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"مدير الصندوق"(
ناصر الدوسري )"مالك صندوق القناص"(

طبيعة املعاملة

إيضاح

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

شراء وحدات

أ

٨٠٬٩٣٠

٤٬١٨٦٬٣٨٧

بيع وحدات

أ

١٬٧٠٣٬١٥٣

-

سداد مطلوبات استحواذ

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

رسوم إدارة

١٬٢٤٨٬٧٨٠

-

رسوم إدارة

٢٢٢٬٢٠٩

-

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

-

سداد مطلوبات

قــام صــندوق شــركة الشــرق األوســط لالســتثمار املــاي )"ص ـندوق مــدار مــن قبــل مــدير الصــندوق"( بشـراء و بيــع وحــدات ــي صــندوق ميفــك ريــت مــن ســوق األســهم
الس ــعودي )ت ــداول( .و ــي  ٣٠يوني ــو ٢٠٢٠م ،يمتل ــك الص ــندوق  ٢٠٣٬٠٠٠وح ــدة ) ٣١ديس ــم( ٢٠١٩م ٤٤٠,٤٧١ :وح ــدة( م ــن وح ــدات ص ــندوق ميف ــك ري ــت مم ــا
يساوي  ٣١ ) %٠٫٢٨ديسم( ٢٠١٩م (%٠٫٦٨ :من إجماي عدد الوحدات لصندوق ميفك ريت .إن القيمة السوقية لوحدات ميفك ريت ـي تـاريخ التقريـر ٦٫٢١
ريال سعودي لكل وحدة.

الطراف ذو العالقة

شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"مدير الصندوق"(

شركة جسر للتطوير العقاري
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات ي صندوق سوق شرق(
ناصر الدوسري )حامل وحدات ي صندوق القناص(
الركن املتHن )حامل وحدات ي صندوق القناص(

الرصيد
ذمم دائنة  -رسوم صفقات

كما 0ي  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٣٬٨٦٥٬٧٦٧

كما ي ٣١
ديسم( ٢٠١٩م
١١٬٩٤٦٬٨٨٥

رسوم إدارية مستحقة الدفع

١٬٦٠٩٬٥٩١

٣٦٠٬٨١٠

رسوم إدارة املنشأة مستحقة
الدفع
ذمم دائنة  -سوق شرق

٢٢٢٬٢٠٩

-

-

٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

ذمم استحواذ غ (Hمدفوعة

٢٦٬٢٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠

ذمم استحواذ غ (Hمدفوعة

-

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

ذمم استحواذ غ (Hمدفوعة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ذمم دائنة  -توزيعات للركن املتHن )حامل وحدات ي صندوق القناص(
تمت معاملة جميع الصناديق األخرى املدارة من قبل مدير الصندوق ومالكي وحدا» ا السابقHن كأطراف ذات عالقة ألغراض اإلفصاح.
ذمم استحواذ غ (Hمدفوعة
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١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
 .١٩توزيعات األرباح
كمــا ــي  ٣١مــارس ٢٠٢٠م ،أعلــن الصــندوق عــن توزيعــات أربــاح قــدرها  ٠٫٢٥لكــل وحــدة وتــم اثبــات بإجمــاي االل) ـÍام ــي هــذا الصــدد بمبلــغ  ١٨٫٣٢مليــون ريــال
سعودي  ،م Ïا  ٠٫١مليون غ (Hمدفوعة كما ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م.
 .٢٠األدوات املالية – القيمة العادلة وإدارة املخاطر
يتعرض الصندوق إى مخاطر مالية متنوعة :مخاطر اإلتمان ،مخاطر السيولة ،مخاطر السوق )تتضمن مخاطر العملة ومخاطر معدل الفائدة(.
هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة ال تتضــمن شــرح تفصــيBي إلدارة املخــاطر املاليــة واإلفصــاحات املطلوبــة ــي القــوائم الســنوية ،يجــب أن تق ـرأ هــذﻩ القــوائم
ً
املالية األولية املختصرة جنبا إى جنب مع القوائم املالية السنوية املراجعة للسنة املن! ية ي تاريخ  ٣١ديسم( ٢٠١٩م.
ال يوجد تغ (Hجوهري ي سياسات إدارة املخاطر منذ  ٣١ديسم(  ٢٠١٩م.
القيمة العادلة lي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو سيتم دفعه لتحويـل ال)ـÍام ـي معاملـة طبيعيـة بـHن طـرفHن ـي السـوق ـي تـاريخ القيـاس .يسـتند
قياس القيمة العادلة عBى اف)(اض أن املعاملة لبيع األصل أو تحويل االل)Íام تتم إما:
• ي السوق الرئي ~Ìللموجودات أو املطلوبات ،أو
• ي غياب السوق الرئي ، ~Ìي السوق األك (Ðفائدة للموجودات أو املطلوبات.
ً
يجـب أن يكـون السـوق الرئيÌـ~ أو السـوق األكÐـ( فائـدة متاحـا للصـندوق .يــتم قيـاس القيمـة العادلـة لألصـل أو االل)ـÍام باسـتخدام االف)(اضـات ال\ـ~ سيســتخدمها
املشاركون ي السوق عند تسع (Hاملوجودات أو املطلوبات  ،باف)(اض أن كل أطراف العملية التجارية يعملون ً
وفقا ملصلح! م االقتصادية.
يقــوم تعري ــف القيمــة العادل ــة عBــى اف) ـ(اض أن الصــندوق يتب ــع مبــدأ االس ــتمرارية ولــيس هن ــاك نيــة أو حاج ــة لتقل ـيص حج ــم عملياتــه بش ــكل جــوهري أو القي ــام
بصفقات مجحفة.
تعت( األداة املاليـة عBـى أ µـا مدرجـة ـي سـوق نشـط إذا كانـت األسـعار متاحـة بسـهولة وبشـكل مسـتمر مـن تـاجر أو سمسـار أو مجموعـة صـناعية أو خدمـة تسـع (Hأو
وكالة تنظيمية  ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة عBى أساس تجاري.
يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات ال\ـ~ يـتم قيـاس القيمـة العادلـة لهـا أو اإلفصـاح ع Ïـا ـي البيانـات املاليـة ضـمن التسلسـل الهرمـي للقيمـة العادلـة  ،كمـا
هو موضح أدناﻩ ً ،
بناء عBى أدنى مستوى دخل مهم بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل ،وذلك مستويا» ا املختلفة عBى النحو التاي:
• املستوى األول-أسعار السوق املعلنة )غ (Hاملعدلة( ي األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
• املستوى الثاني -طرق التقييم ال\~ تكون مدخال» ا الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للرصد بصورة مباشرة أو غ (Hمباشرة.
• املستوى الثالث -طرق التقييم ال\~ تكون أدنى مدخال» ا املهمة لقياس القيمة العادلة غ (Hقابل للرصد بصورة مباشرة أو غ (Hمباشرة.
املوجودات واملطلوبات املالية
تتكــون املوجــودات املاليــة مــن النقــد ومــا ــي حكمــه و الــذمم املدينــة ،تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن الــذمم الدائنــة والــذمم الدائنــة األخــرى والقــروض طويلــة األجــل.
ً
القيم املعروضة للموجودات واملطلوبات املالية تقارب بشكل كب (Hجدا من قيم! ا العادلة.
املوجودات غ +,املالية
تم تضمHن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية واملوجودات غ (Hامللموسـة كمـا هـو موضـح ـي اإليضـاحات ذات الصـلة ـي )املسـتوى  (٢كمـا هـو مطلـوب مـن قبـل
املعاي (Hالدولية للتقرير املاي.

١٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غ +,مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)بالريال السعودي(
التحويالت ب,ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يتم إثبات نتائج إعادة التصنيف بHن مستويات التسلسل الهرمي ي الف)(ة املالية ال\~ تم ف© ا هذا التعديل .لم يكن هناك إعـادة تصـنيف بـHن املسـتويات الثالثـة
خالل ف)(ة التقرير.
 .٢١تاريخ اخر يوم للتقييم
اخر يوم تقييم للف)(ة هو  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م.
 .٢٢اعتماد القوائم املالية
تمت املوافقة عBى هذﻩ القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الصندوق ي  ٦محرم ١٤٤٢ه املوافق  ٢٥أغسطس ٢٠٢٠م.
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