صندوق ميفك ريت
املدار من قبل
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
القوائم املالية األولية املختصرة غ(' املراجعة
لف'4ة الستة أشهر املن/0ية .ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
مع تقرير فحص مراجع الحسابات املستقل

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
فهرس القوائم املالية األولية املختصرة غ(' املراجعة وتقرير فحص مراجع الحسابات املستقل
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
صفحة
تقرير فحص مراجع الحسابات املستقل

٢

قائمة املركز املاي األولية املختصرة

٣

قائمة الدخل الشامل األولية املختصرة

٤

قائمة التغ(Kات ي صاي املوجودات العائدة لحامGي الوحدات األولية املختصرة

٥

قائمة التدفقات النقدية األولية املختصرة

٦

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة

١٦-٧

١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة املركز املاي األولية املختصرة
كما ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(

إيضاح
املوجودات
استثمارات عقارية
أصول غ (Kملموسة – حقوق منفعة
ذمم مدينة
النقد وماي حكمه
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
إجماي املوجودات
املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
إيرادات إيجار غ (Kمكتسبة
رسوم صفقات ملدير الصندوق
ذمم دائنة  -تكاليف تمويل
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
إجماي املطلوبات

٧
٨
٩
١٠

 ٣٠يونيو ٢٠١٩م
غ(' مراجعة
٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١
٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣
٤٣٬٩٥٢٬٠٣٠
٦٬٠٨٤٬٠٨٨
١٬٠٣٢٬٥٨١
١٬٢٤٥٬٨٦٤٬٨١٣

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'bم
مراجعة
٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤
٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١
٣٨٬٧١٦٬٥٤٤
٤٬٧٤٤٬٢١٨
١٬٠٠٩٬١٠٥
١٬٢٥٣٬٦٦٩٬١٦٢

٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦
١٢٩٬٥٤٢٬٣٦٠
٣٦٬٠١١٬١٨٢
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٢٬٧٧٣٬١٧٩
٨٠٩٬٧٥٧
٤٨٣٬٤٠٥٬٨٤٩

٢٧٤٬٩٣٨٬٨٤٩
١٥٨٬٦٨٢٬٨٧٩
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٤٬٢٢٩٬٦٧٥
٣٬٣٤٤٬٢٨٢
٤٩٩٬٨٢٨٬١٢١

صا.ي املوجودات العائدﻩ لحامMي الوحدات

٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤

٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

وحدات مصدرة )باألرقام(

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صا.ي قيمة املوجودات-للوحدة

١٠٫٤٠٥٢

١٠٫٢٨٧٦

االلm4امات واملطلوبات املحتملة

١١
١٢
١٣
١٧
١١
١٤

١٥

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١وح ً ٢١
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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(

إيضاح
اإليرادات
إيرادات االيجار

٢٠١٩
٤٣٬٦٦٧٬٢٩٥

املصروفات
تكاليف التمويل
إطفاء حقوق املنافع
مصروف اإلهالك
مصروفات تشغيلية
إجماي املصروفات
الربح التشغيMي للف'4ة
إيرادات/خسائر غ(' تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك ي تحصيلها
مصروف هبوط
إيرادات أخرى
صا.ي الربح للف'4ة
ايرادات الدخل الشامل اآلخر للف'4ة
إجماي الدخل الشامل للف'4ة

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١وح ً ٢١
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٤

٨
٧
١٦

٩
٧

)(٨٬٧١٣٬٢١٤
)(٩٬٤٨٥٬٠١٨
)(٢٬٤٠٣٬١٩٤
)(٤٬٥٨٥٬٥٩١
)(٢٥٬١٨٧٬٠١٧
١٨٬٤٨٠٬٢٧٨
)(٧٬٤٢٠٬٠٧٠
)(٢٬٥١٤٬٩٦٩
٧٢٬٦٨٤
٨٬٦١٧٬٩٢٣
٨٬٦١٧٬٩٢٣

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التغ(' .ي صا.ي املوجودات العائدة لحامMي الوحدات األولية املختصرة )غ(' مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
٢٠١٩
صا.ي قيمة املوجودات .ي  ١يناير

٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

صا.ي الدخل الشامل للف'4ة

٨٬٦١٧٬٩٢٣

صا.ي قيمة املوجودات .ي ٣٠يونيو

٧٦٢٬٤٥٨٬٩٦٤
٢٠١٩

التغ('ات .ي الوحدات
عدد الوحدات .ي  ١يناير  ٣٠ /يونيو
ال يوجد إصدار وحدات إضافية من قبل الصندوق

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١وح ً ٢١
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٥

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التدفقات النقدية األولية املختصرة )غ(' مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
٢٠١٩
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٨٬٦١٧٬٩٢٣

صا.ي ربح الف'4ة

تسويات البنود الغ (Kنقدية:
إطفاء حقوق املنافع
مخصص ديون مشكوك ي تحصيلها
مصروف هبوط
مصروف اإلهالك

٩٬٤٨٥٬٠١٨
٧٬٤٢٠٬٠٧٠
٢٬٥١٤٬٩٦٩
٢٬٤٠٣٬١٩٤
٣٠٬٤٤١٬١٧٤

التغ(Kات ي املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
ذمم دائنة
إيرادات إيجار غ (Kمكتسبة
سداد ال)امات استحواذ
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
صا.ي النقد املستخدم .ي األنشطة التشغيلية

)(١٢٬٦٥٥٬٥٥٦
)(٢٣٬٤٧٦
٨٥٩٬٤٨١
)(١٠٬٦٧٤٬٣٦٩
)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٢٬٥٣٤٬٥٢٥
)(١٬٤٥٦٬٤٩٦
)(٢٦٬٠٤٣٬٧٦٧

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت قروض خالل الف)(ة
صا.ي النقد املحصل من األنشطة التمويلية

٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧
٢٧٬٣٨٣٬٦٣٧

صا.ي الزيادة .ي النقد وما.ي حكمه خالل الف'4ة
النقد وما ي حكمه ي بداية الف)(ة
النقد وما .ي حكمه .ي  ٣٠يونيو

١٬٣٣٩٬٨٧٠
٤٬٧٤٤٬٢١٨
٦٬٠٨٤٬٠٨٨

تعت( اإليضاحات املرفقة من  ١وح ً ٢١
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة
٦

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صــندوق ميفــك ريــت )"الصــندوق"( وهــو صــندوق عقــاري اســتثماري متــداول مغلــق متوافــق مــع الشــريعة مؤســس ومــدار بواســطة اتفــاق بــKن شــركة الشــرق األوســط
لالستثمار املاي )"مدير الصندوق"( شركة مساهمة مغلقة سعودية برقم سجل تجاري  ١٠١٠٢٣٧٠٣٨وتمارس النشاط بموجب تصريح هيئة السوق املالية رقم
.٠٦٠٢٩-٣٧
ً
الص ــندوق م ــدرج  ــي س ــوق األس ــهم الس ــعودية )"ت ــداول"( ،وي ــتم ت ــداول وحدات ــه بن ــاء ع Gــى أنظم ــة وتش ــريعات الس ــوق .يبل ــغ رأس م ــال الص ــندوق  ٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠ري ــال
ً
سعودي مقسمة عGى  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠وحدة بقيمة اسمية  ١٠ريال لكل وحدة .تبلغ مدة الصندوق  ٩٩سنة قابلة للتمديـد وفقـا لطلـب مـدير الصـندوق وموافقـة هيئـة
السوق املالية.
الغرض االستثماري األسا¤ـ للصـندوق هـو تزويـد املسـتثمرين بـدخل دوري عـن طريـق االسـتثمار ـي عقـارات مـدرة للـدخل ـي اململكـة العربيـة السـعودية ودول الخلـيج
العربي.
ملخص االستثمارات العقارية وحقوق املنافع املستحوذ عل§ ا كما يGي:
االستثمارات العقارية:
ً
مول تجاري بالرياض )يشار إليه سابقا سوق شرق( :مجمع تجزئة تجاري ي الرياض يحتوي عGى  ١٨٧محل تعمل ي مجال األثاث واملفروشات ،يتكـون املجمـع مـن
 ٢١مب ªويقع عGى الدائري الشر©ي ي الرياض – «ي الجزيرة.
ً
ً
مبــ~ تجــاري و إداري بجــدة )يشــار إليــه ســابقا /امــة( :يســتخدم حاليــا للنشــاط التجــاري واملكت¬ــ ويتكــون مــن عشــر محــالت تجزئــة و ســتة ادوار مكتبيــة ويقــع بطريــق
االندلس ي «ي الحمراء بجدة.
درنف أجياد :فندق أربع نجوم يتكون من عدد  ٢٠٣غرفة وعدد  ١١جناح يقع عGى طريق أجياد ي مكة املكرمة.
درنف كدي :فندق ثالث نجوم يتكون من عدد  ٧٥غرفة وعدد  ١١جناح يقع ي منطقة كدي عGى 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 عGــى أرض مســاح! ا  ٩٬٥٨٨م)ــ( مربــع ،يمتلــك العقــار مســاحة  ١٢ألــف م)ــ( مربــع قابلــة للتــأج (Kتتضــمن  ٥١شــقة ســكنية و١٢
معرض .يقع العقار عGى طريق امللك عبدالعزيز« ،ي الربيع ي مدينة الرياض وينت °حق املنفعة لهذا العقار بتاريخ  ١٧يوليو ٢٠٢٦م.
بــالزا  :٢مبªــ متعــدد االســتخدامات يتضــمن  ٨٧شــقة ســكنية وعــدد  ٧معــارض .يقــع العقــار عGــى طريــق امللــك عبــدﷲ« ،ــي الرحمانيــة ــي مدينــة الريــاض وينت°ــ حــق
املنفعة لهذا العقار بتاريخ  ٢٩مارس .٢٠٣٦
ضيافة :مب ªتجاري يتضمن  ٩مطاعم ونادي نسائي ،يقع عGى طريق الدائري الشماي« ،ي النخيل ي مدينة الرياض وينت°ـ حـق املنفعـة لهـذا العقـار بتـاريخ  ١ابريـل
.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  ــي  ١٣ص ــفر ١٤٤٠ه )املواف ــق  ٢٢اكت ــوبر ٢٠١٨م( والتعليم ــات الخاص ــة
بصناديق االستثمار العقارية ي اململكة العربية السعودية الصادرة بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو .(٢٠١٦

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .٣أسس اإلعداد

 ٣٬١أسس االلm4ام

ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة وفقا ملعيار املحاسبة الدوي رقم " ٣٤التقارير املالية األولية" املعتمدة ي اململكة العربية السـعودية والبيانـات األخـرى
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبKن القــانونيKن .ووفقــا ملتطلبــات الئحــة صــناديق االســتثمار العقاريــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ــي اململكــة العربيــة
السعودية وشروط وأحكام الصندوق املتعلقة بإعداد القوائم املالية.
ً
إن املعلومات املالية األولية غ (Kمراجعة واالفصاحات الواردة محدودة وفقا ملتطلبات "املعيار املحاس¬ الدوي  ٣٤للتقارير املالية األولية " .بالتاي ال تتضمن كافة
املعلومات واإلفصاحات املطلوبة ي القوائم املالية السنوية ويجب قراء´ ا مرتبطة مع القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق للسنة املن! ية ي  ٣١ديسم(
٢٠١٨م.
قائمة املقارنة للمركز املاي ي هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة jي قائمة املركز املاي السنوية املراجعة للسنة املن! ية ي  ٣١ديسم( ٢٠١٨م ،ي حKن أنه ال
يوجد قوائم مقارنة لقوائم الدخل الشامل ،وقائمة التغ(Kات ي صاي املوجودات العائدة لحامGي الوحدات ،وقائمة التدفقات النقدية األولية املختصرة وذلك ألن
الصندوق بدء عملياته بتاريخ  ١اكتوبر ٢٠١٨م.

 ٣٬٢أسس القياس ومبدأ األستمرارية

ً
تم إعداد القوائم املالية األولية املختصرة املرفقة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق املحاس¬ ومفهوم االستمرارية.

٣٬٣عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذﻩ القوائم املالية األولية املختصـرة بالريـال السـعودي والـذي يعتـ( عملـة النشـاط الرئيسـية للصـندوق ،مـالم يحـدد خـالف ذلـك .كافـة املعلومـات املاليـة
املعروضة تم تقري· ا ألقرب ريال سعودي.
 .٤السياسات املحاسبية الهامة
السياســات والطــرق املحاســبية املعتمــدة ــي إعــداد هــذﻩ القــوائم املاليــة األوليــة املختصــرة مطابقــة للسياســات والطــرق املعتمــدة ــي إعــداد الق ـوائم املاليــة الســنوية
املراجعــة للف)ــ(ة املن! يــة ــي  ٣١ديســم( ٢٠١٨م ،باســتثناء تبªــ املعيــار الــدوي إلعــداد التقــارير املاليــة رقــم " ١٦عقــود اإليجــار" ــي تــاريخ بدايــة تطبيــق املعيــار  ١ينــاير
٢٠١٩م .األثر امل)(تب عGى تب ªاملعيار الدوي إلعداد التقارير املالية  ١٦موضح ي اإليضاح التاي.
ً
يتبªـ الصــندوق جميــع املعـاي (Kاملحاســبية الحديثــة ويطبـق املعــاي (Kاملوجــودة حاليـا بمــا ف§ ــا املعـاي (Kاإللزاميــة للف)ـ(ات املحاسـبية الــ تبــدأ ـي تــاريخ  ١ينــاير ٢٠١٩م أو
ً
بعدﻩ .ال يوجد أثر جوهري عGى هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة نتيجة لتطبيق هذﻩ املعاي (Kواالل)ام  ا.
أثر التحول اى املعيار الدوي للتقرير املاي )(١٦
يحل املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦محل معيار املحاسبة الدوي رقم ) (١٧االيجارات ،والتفس (Kالدوي رقم ) (٤الصادر عن لجنة تفس (Kاملعاي (Kالدولية
للتقرير املاي :التأكد فيما إذا كان ال)(تيب ينطوي عGى عقد إيجار ،والتفس (Kرقم ) (١٥الصادر عن لجنة التفس(Kات الدائمة :عقود اإليجارات التشغيلية –
الحوافز ،والتفس (Kرقم ) (٢٧الصادر عن لجنة التفس(Kات الدائمة :تقويم جوهر املعامالت ال تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .يحدد هذا املعيار املباديء
املتعلقة باإلثبات والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار ويتطلب من املستأجرون حساب معظم عقود اإليجار بموجب نموذج واحد عGى املركز املاي.

٨

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة)تتمة(
أثر التحول اى املعيار الدوي للتقرير املاي )) (١٦تتمة(
إن محاسبة املؤجرين بموجب املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦لم تتغ (Kإى حد كب (Kعن املعيار املحاس¬ الدوي رقم ) .(١٧يستمر املؤجرون ي تصنيف عقود
اإليجار عGى أ¼ ا إما عقود ايجار تشغيGي أو عقود ايجار تمويGي باستخدام مباديء مماثلة كما ي معيار املحاسبة الدوي رقم ) .(١٧لذلك ،ليس هناك أي تأث(K
لتطبيق املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦عGى الصندوق.
خالل الف)(ة الحالية ،طبق الصندوق املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦باستخدام طريقة التعديل بأثر رج½ي للتطبيق مع تاريخ التطبيق األوي ي  ١يناير .٢٠١٩
اختار الصندوق استخدام الوسيلة العملية املتاحة عند التحول إى املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦ح ال يتم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ينطوي عGى
ً
عقد إيجار أم ال ،مما يسمح بتطبيق املعيار فقط عGى العقود ال تم تحديدها سابقا عGى أ¼ ا عقود إيجار عند تطبيق معيار املحاسبة الدوي رقم ) (١٧و التفس(K
رقم ) (٤الصادر عن لجنة تفس (Kاملعاي (Kالدولية للتقرير املاي ي تاريخ التطبيق األوي.
ً
ً
طبق الصندوق أيضا الوسائل العملية التالية عند تطبيق املعيار الدوي للتقرير املاي رقم ) (١٦عGى عقود اإليجار املصنفة سابقا عGى أ¼ ا عقود إيجار تشغيGي
بموجب معيار املحاسبة الدوي رقم ):(١٧
تطبيق معدل خصم واحد عGى محفظة عقود االيجار ذات الخصائص املتشا ة بصورة معقولة.
أ.
ب .تطبيق اإلعفاء بعدم االع)(اف بحق استخدام املوجودات وال)امات عقود اإليجار ال تنت °صالحي! ا خالل عام .٢٠١٩
ج .استبعاد التكاليف األولية املباشرة من قياس حق أستخدام املوجودات ي تاريخ التطبيق األوي.
ً
ً
اختار الصندوق أيضا تطبيق اإلعفاءات لالع)(اف بعقود اإليجار ال لها مدة ايجار تبلغ  ١٢شهرا أو أقل ي تاريخ بداية عقد االيجار ،وعقد االيجار الذي ال
يتضمن خيار شراء )عقود االيجار قص(Kة اآلجل( .وعقود اإليجار ال يكون ف§ ا األصل األسا ¤ذو قيمة منخفضة )"موجودات منخفضة القيمة"(.
ال يوجد أثر عGى هذﻩ القوائم املالية نتيجة لتطبيق املعاير املحاس¬ الدوي رقم ) (١٦وذلك ألنه يتم االع)(اف باالستثمارات العقارية ضمن املعيار املحاس¬ الدوي
رقم )" (٤٠االستثمارات العقارية.
 .٥التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة
ً
يتطلب إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املختصرة وفقا للمعاي (Kاملحاسبية املعتمدة إستخدام بعض األحكام واإلف)(اضـات املحاسـبية الهامـة .كمـا تتطلـب اسـتخدام
تقديرات اإلدارة ي عملية تطبيق السياسات املحاسبية .األحكام واالف)(اضات املحاسبية مبنية عGى الخ(ة السابقة وعوامـل أخـرى مثـل توقعـات األحـداث املسـتبقلية
ً
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( ٢٠١٨م.
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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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .٦أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى
ً
يتقا Àمدير الصندوق االتعاب التالية وفقا ألحكام وشروط الصندوق:
أتعاب اكتتاب
يقوم مدير الصندوق بتحصيل أتعاب اش)(اك من كل مستثمر بنسبة ال تزيد عن  %٢من مبلغ االكتتاب لتغطية التكاليف اإلدارية ويتم مقاصـ! ا مـن املبلـغ املحصـل
من إصدار الوحدات.
أتعاب االدارة
ً
يقوم مدير الصندوق بتحصـيل أتعـاب إداريـة بنسـبة  %٠٫٣٥سـنويا مـن صـاي قيمـة موجـودات الصـندوق ،لـن يقـوم مـدير الصـندوق باحتسـاب أتعـاب إدارة عـن أو ل
سنة تداول.
رسوم الصفقات
يحصل مدير الصندوق عGى رسوم صفقات تبلغ  %١من صاي قيمة الشراء أو البيع لالستثمارات.
رسوم ترتيب قروض
كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق بالحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عGـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  %١مقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحوب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض كرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ترتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض.

١٠

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .٧االستثمارات العقارية

العقار
درنف أجياد
درنف كدي
برج جدة التجاري
مجمع الرياض التجاري
ذا باد
 ٣٠يونيو ٢٠١٩

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

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'b

٧٣١٬٠٧٨٬٦٢١

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

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

إهالك الف'4ة اإلهالك امل'4اكم الهبوط للف'4ة
)(١٬٠٩١٬٤٤٩
)(٧٢٧٬٦٣٢
)(٥٩٩٬٨٥٧
)(٣٩٩٬٩٠٥
)(١٥٥٬١١٥
)(١٠٣٬٤١٠
)(١٬٧٥٨٬٣٧٠) (١٬١٧٢٬٢٤٧
)(٢٬٥١٤٬٩٦٩
)(٢٬٥١٤٬٩٦٩
)(٣٬٦٠٤٬٧٩١) (٢٬٤٠٣٬١٩٤

٢٤٨٬٥٤٨٬٥٩٧

٩٧٩٬٦٢٧٬٢١٨

)(٧٬٨٩٣٬٨١٧

)(١٬٢٠١٬٥٩٧

)(١٬٢٠١٬٥٩٧

الهبوط امل'4اكم كما .ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
١٢٦٬٢١٣٬٥٥١
٥٨٬٣٩٥٬١٤٣
٤٥٬٢٩٤٬٨٨٥
٦٧٩٬٨٩١٬٦٣٠
)٥٥٬٨١٨٬٤٣٢ (١٠٬٤٠٨٬٧٨٦
)٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١ (١٠٬٤٠٨٬٧٨٦

كما .ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
١٢٦٬٩٤١٬١٨٣
٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨
٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥
٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧
٥٨٬٣٣٣٬٤٠١

)(٧٬٨٩٣٬٨١٧

٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما ي تاريخ التقرير تم تحديدها عن طريق اثنKن من املقيمKن املستقلKن )شركة أماكن للتقييم( املقيم ١و )شركة تقدير للعقـارات( املقـيم  ،٢كـال املقيمـKن معتمـدين مـن الهيئـة السـعودية
للمقيمKن املعتمدين )تقييم(.
كما .ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
كما .ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
املقيم ٢
املقيم ١
القيمة الدف'4ية
املقيم ٢
املقيم ١
القيمة الدف'4ية
العقار
١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥
١٢٨٬٧٠٠٬٠٠٠
١٢٦٬٩٤١٬١٨٣
١٢٤٬٦٢٩٬٨٣٥
١٣٠٬٥٩٦٬٤٢٨
١٢٦٬٢١٣٬٥٥١
درنف أجياد
٦٣٬٨١١٬٠٠٠
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٨٬٧٩٥٬٠٤٨
٦٣٬٨١١٬٠٠٠
٦٢٬٧٤٧٬٨٧٥
٥٨٬٣٩٥٬١٤٣
درنف كدي
برج جدة التجاري
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٥١٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٥٬٣٩٨٬٢٩٥
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٥١٬٢٥٠٬٠٠٠
٤٥٬٢٩٤٬٨٨٥
مجمع الرياض التجاري
٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢
٦٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٨١٬٠٦٣٬٨٧٧
٦٧٦٬٦٣٠٬٩٧٢
٦٧٣٬٩٥٠٬٥٦٥
٦٧٩٬٨٩١٬٦٣٠
٥٧٬١١٠٬١٢٣
٥٩٬٥٥٦٬٦٧٩
٥٨٬٣٣٣٬٤٠١
٥٤٬٢٩١٬٨٨٧
٥٧٬٣٤٤٬٩٧٦
٥٥٬٨١٨٬٤٣٢
ذا باد*
٩٦٢٬٧٨٥٬٤٤٥
٩٧٥٬٢٥٦٬٦٧٩
٩٧٠٬٥٣١٬٨٠٤
٩٥٩٬٩٦٧٬٢٠٩
٩٧٥٬٨٨٩٬٨٤٤
٩٦٥٬٦١٣٬٦٤١
*يقع عقار ذا باد ي مدينة دبي وتم تحديد قيمته العادلة أعالﻩ عن طريق تقارير املقيمKن فاليوستارت لالستشارات و كافندش ماكسويل عGى التواي ،كال املقيمKن معتمدين من املعهد امللكي للمساحKن القانونيKن ).(RICS
ً
القيم املعروضة أعالﻩ jي ألغراض إفصاحية فقطـ ،وتستخدم أيضا لتحديد الهبوط عند وجودﻩ ،تم تقرير وجود هبوط هذﻩ الف)(ة ي عقار ذا باد بمبلغ  ٣١) ٢٬٥١٤٬٩٦٩ديسم(  ( ٧٬٨٩٣٬٨١٧ :٢٠١٨كما هو موضح أعالﻩ.
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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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .٨األصول غ(' امللموسة – حقوق املنافع
عقارات حق املنفعة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة
 ٣٠يونيو ٢٠١٩

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

االطفاء للف'4ة
)(٤٬٢٧٤٬٥٧٨
)(٢٬٣٦٥٬٧٣٠
)(٢٬٨٤٤٬٧١٠
)(٩٬٤٨٥٬٠١٨

االطفاء امل'4اكم
)(٦٬٤١١٬٨٦٧
)(٣٬٥٤٨٬٥٩٥
)(٤٬٢٦٧٬٠٦٥
)(١٤٬٢٢٧٬٥٢٧

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'b

٢٤٣٬٤١٠٬٠٠٠

)(٤٬٧٤٢٬٥٠٩

)(٤٬٧٤٢٬٥٠٩

كما .ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
٦٠٬٢٤٨٬١٣٣
٧٩٬٢٧١٬٤٠٥
٨٩٬٦٦٢٬٩٣٥
٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣

كما .ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
٦٤٬٥٢٢٬٧١١
٨١٬٦٣٧٬١٣٥
٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥
٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١

اســتحوذ الصــندوق عGــى حقــوق املنــافع املوضــحة أعــالﻩ وألن العقــود تغطــي جــزء مــن عمــر األصــل االنتــاÊي فقــد تــم تصــنيفها كأصــول غKــ( ملموســة .يــتم اطفــاء هــذﻩ
الحقوق عGى األعمار املتبقية كما هو موضح أدناﻩ:
بالزا  ١٧ :١يوليو .٢٠٢٦
بالز  ٢٩ :٢مارس .٢٠٣٦
ضيافة ١ :ابريل .٢٠٣٥
القيمة العادلة لألصول غ(' امللموسة:
القيمــة العادلــة لألصــول غKــ( امللموســة كمــا ــي تــاريخ التقريــر تــم تحديــدها عــن طريــق اثنــKن مــن املقيمــKن املســتقلKن )شــركة أمــاكن للتقيــيم( املقــيم ١و )شــركة تقــدير
للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيمKن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمKن املعتمدين )تقييم(.
كما .ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩
األصول غ('
امللموسة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

القيمة الدف'4ية
٦٠٬٢٤٨٬١٣٣
٧٩٬٢٧١٬٤٠٥
٨٩٬٦٦٢٬٩٣٥
٢٢٩٬١٨٢٬٤٧٣

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

كما .ي  ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
املقيم ٢
٦٥٬٠٦١٬٣١٥
٨٤٬٢٧٣٬٧١٠
٩٥٬٢٥٠٬٦٠٣
٢٤٤٬٥٨٥٬٦٢٨

القيمة الدف'4ية

املقيم ١

املقيم ٢

٦٤٬٥٢٢٬٧١١
٨١٬٦٣٧٬١٣٥
٩٢٬٥٠٧٬٦٤٥
٢٣٨٬٦٦٧٬٤٩١

٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠
٩٥٬٣٢٠٬٠٠٠
٢٤٦٬٣٢٠٬٠٠٠

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

 .٩الذمم املدينة
 ٣٠يونيو ٢٠١٩م
٣٧٬١٩٤٬٤٠٨
١٤٬١٧٧٬٦٩٢
)(٧٬٤٢٠٬٠٧٠
٤٣٬٩٥٢٬٠٣٠

ذمم إيجارات
ذمم مدينة من صفقات االستحواذ
يخصم :مخصص ديون مشكوك ي تحصيلها

١٢

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
١٨٬٠٧٨٬٥٥٤
٢٠٬٦٣٧٬٩٩٠
٣٨٬٧١٦٬٥٤٤

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .١٠النقد وما .ي حكمه
 ٣٠يونيو ٢٠١٩
نقد .ي البنك – حساب جاري
نقد لدى أم(ن الحفظ

٦٬٠٨٤٬٠٨٨
٦٬٠٨٤٬٠٨٨

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
٣٬٦١٥٬٣٦٩
١٬١٢٨٬٨٤٩
٤٬٧٤٤٬٢١٨

 .١١قروض طويلة األجل
قامــت شــركة امــار للتطــوير العقــاري )شــركة الحفــظ للصــندوق( بالحصــول عGــى تســهيالت بنكيــة إســالمية مــن بنــك الريــاض بقيمــة تصــل إــى  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لغــرض
ً
تمويل االستثمارات العقارية للصندوق ،تبلغ نسبة الفائدة للصندوق معدل السايبور السائد مضافا عليه  %٢٫١٥بلـغ معـدل الفائـدة الفعGـي خـالل الف)ـ(ة %٤٬٧٧
ح  ،%٤٫٨٩القرض مسـتحق السـداد بعـد  ٧سـنوات .بلغـت رسـوم ترتيـب القـرض ملـدير الصـندوق خـالل الف)ـ(ة مبلـغ  ٣٬٢٨٠٬٠٠٠ريـال سـعودي عGـى دفعتـKن وقـد
تــم تحميلهــا كمصــروف ف)ــ(ة .بلغــت الســحوبات مــن القــرض ــي  ٣٠يونيــو ٢٠١٩م مبلــغ  ٣٠٢٫٣٢مليــون ) ٣١ديســم(  ٢٧٤٫٩٣ :٢٠١٨مليــون( وتبلــغ الــذمم الدائنــة
لتكــاليف التمويــل كمــا ــي  ٣٠يونيــو ٢٠١٩م  ٢٫٧مليــون ) ٣١ديســم(  ٤٫٢ :٢٠١٨مليــون( ريــال ســعودي .يــتم ضــمان القــرض بــرهن اســتثمارات عقاريــة تبلــغ ضــعف
قيمة القرض.
 .١٢ذمم دائنة
إيضاح
١٧
١٧
١٧
١٧
١٧

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(
ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 ٣٠يونيو ٢٠١٩
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠
١٦٬٥٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬١٠٠٬٠٠٠
٨٥٩٬٤٨١
١٢٩٬٥٤٢٬٣٦٠

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

 .١٣إيرادات إيجارات غ(' مكتسبة
 ٣٠يونيو ٢٠١٩
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١
)(١٠٬٦٧٤٬٣٦٩
٣٦٬٠١١٬١٨٢

إيرادات إيجارات غ(' مكتسبة .ي بداية الف'4ة
تسويات خالل الف)(ة
تسويات كأرباح استحواذ )دخل غ (KتشغيGي(
إيرادات إيجارات غ(' مكتسبة .ي /اية الف'4ة

١٣

 ٣١ديسم٢٠١٨ 'b
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 األولية املختصرة )غ(' مراجعة(
لف)(ة الستة أشهر املن! ية ي  ٣٠يونيو ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .١٤مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٣٠يونيو ٢٠١٩
٤٤٨٬٢٤٠
١٠٥٬٠٠٠
١٢٢٬٢٤٧
١٠٠٬١٤٥
٢١٬٠٠٠
١٣٬١٢٥
٨٠٩٬٧٥٧

مصروفات إحالة )س½ي(
مصروفات تشغيلية دائنة
رسوم صفقات دائنة
أتعاب قانونية
رسوم التسجيل
مصروفات التقييم
أتعاب أمKن الحفظ
أتعاب املراجعة
أتعاب استشارات شرعية

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

 .١٥االلm4امات واملطلوبات املحتملة
ي السنوات السابقة ،رفعت شركة الركن املتKن التجارية دعوى ضد مدير الصندوق ،فيمـا يخـص األضـرار والرسـوم املرتبطـة بإلغـاء عقـد مشـروع ) ١مطلوبـات محـل
ً
نزاع( ،القضية ال تزال منظورة ي املحكمة ،وفقا لرأي املستشار القانوني الخارÊي فأن الحكم سيكون لصالح مدير الصندوق.
 .١٦مصروفات تشغيلية
 ٣٠يونيو ٢٠١٩
)(٢٬٤٣٥٬٩٩٧
)(١٬٤٨٢٬٠٠٣
)(٢١٠٬٠٠٠
)(١٢٢٬٣٦٥
)(١٠٥٬٠٠٠
)(٩٩٬٣٦٥
)(٦٨٬٢٥٠
)(٥٠٬٠٤٨
)(٦٬٥٦٣
)(٦٬٠٠٠
)(٤٬٥٨٥٬٥٩١

مصروفات تشغيلية بالزا  ١وإيجار األرض
مصروفات تشغيلية مجمع الرياض التجاري
أتعاب التسجيل
مصروفات التقييم
أتعاب قانونية
أتعاب إدراج
أتعاب مراجع الحسابات
أتعاب أمKن الحفظ
أتعاب استشارات شرعية
أتعاب حفظ أخرى

 .١٧املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد/ا
ي إطار األعمال العادية للصندوق ،يقوم بتعامالت مع أطراف ذات عالقة .تشـمل األطـراف ذات العالقـة ـي الصـندوق حـامGي الوحـدات ومـدير الصـندوق والصـناديق
ً
ً
األخــرى الــ يــديرها مــدير الصــندوق .تــتم املعــامالت مــع األطـراف ذات العالقــة وفقــا ألحكــام وشــروط الصــندوق .جميــع املعــامالت مــع األطـراف ذات العالقــة تــتم وفقــا
لشروط متفق عل§ ا بموجب إتفاقية رسمية .
١٤

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(

املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد/ا )تتمة(
التعامالت مع األطراف ذات العالقة للف)(ة املن! ية ي  ٣٠يونيو :٢٠١٩
طبيعة املعاملة

األطراف ذات العالقة

إيضاح

صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"صندوق مدار من قبل مدير الصندوق"(

شراء وحدات

صندوق التعليم العاي )"مالك وحدات ي صندوق سوق شرق"(

سداد ال)امات استحواذ

أ

 ٣٠يونيو ٢٠١٩
٤٬١٨٦٬٣٨٧
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

أ -قام صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"صندوق مدار من قبل مدير الصندوق"( بشراء وحدات ي صندوق ميفك ريت من سوق األسهم السعودي
)تداول( .ي  ٣٠يونيو  ٢٠١٩يمتلك الصندوق  ٤٧١٬٤٤٠وحدة من وحدات صندوق ميفك ريت مما يشكل  %٠٫٦٤من عدد الوحدات اإلجماي لصندوق ميفك
ريت .القيمة السوقية لوحدات ميفك ريت ي تاريخ التقرير  ٨٫٨٨ريال سعودي.
كما .ي  ٣٠يونيو
٢٠١٩م
١١٬٩٤٦٬٨٨٥

كما .ي ٣١
ديسم٢٠١٨ 'bم
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

األطراف ذات العالقة
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"مدير الصندوق"(
شركة جسر للتطوير العقاري

الرصيد
ذمم دائنة  -رسوم صفقات
ذمم دائنة  -سوق شرق

٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

صندوق التعليم العاي )حامل وحدات ي صندوق سوق شرق(
ناصر الدوسري )حامل وحدات ي صندوق القناص(

ذمم استحواذ غ (Kمدفوعة

٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠

٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠

ذمم استحواذ غ (Kمدفوعة

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

الركن املتKن )حامل وحدات ي صندوق القناص(

ذمم استحواذ غ (Kمدفوعة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ذمم دائنة  -توزيعات للركن املتKن )حامل وحدات ي صندوق القناص(
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي )"صندوق مدار من قبل
مدير الصندوق"(

ذمم استحواذ غ (Kمدفوعة
وحدات مملوكة لصندوق مدار
من قبل مدير الصندوق

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

٤٬١٨٦٬٣٨٧

-

تمت معاملة جميع الصناديق األخرى املدارة من قبل مدير الصندوق ومالكي وحدا´ ا السابقKن كأطراف ذات عالقة ألغراض إفصاحية.
 .١٨األدوات 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 تفصــيGي إلدارة املخــاطر املاليــة واإلفصــاحات املطلوبــة ــي القــوائم الســنوية ،يجــب أن تقـرأ هــذﻩ القــوائم املاليــة
األولية املختصرة مرتبطة مع القوائم املالية السنوية املراجعة للف)(ة املن! ية ي تاريخ  ٣١ديسم( ٢٠١٨م.
ال يوجد تغ (Kجوهري ي سياسات إدارة املخاطر خالل هذﻩ الف)(ة.

١٥

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 ٢٠١٩م
)بالريال السعودي(
 .١٩تاريخ اخر يوم للتقييم
اخر يوم تقييم للف)(ة  ٣٠يونيو ٢٠١٩م.
 .٢٠األحداث الالحقة
ً
الحاق ــا لت ــاريخ التقري ــر ،أعل ــن الص ــندوق ع ــن توزيع ــات نقدي ــة تبل ــغ  ٠٫٣٧٦٢ري ــال س ــعودي لك ــل وح ــدة بإجم ــاي مبل ــغ  ٢٧٬٥٦٦٬٧٣٢ري ــال س ــعودي ،ت ــم اإلع ــالن ع ــن
التوزيعات بتاريخ  ١١يوليو ٢٠١٩م.
 .٢١اعتماد القوائم املالية
تمت املوافقة عGى هذﻩ القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الصندوق ي  ٦ذو الحجة ١٤٤٠ه املوافق  ٧أغسطس ٢٠١٩م
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