
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  للدخل�العقاري ادر�صندوق�ميفك�

  ا�دار�من�قبل�

 اا$ي�الشرق�ا!وسط�ل�ستثمارشركة�

  م�٢٠١٩ديسم/.�٣١ان+*ية�(ي�للسنة�القوائم�االية�

استقل�الحسابات�مراج9يمع�تقرير�



  ي ادر�للدخل�العقار صندوق�ميفك�

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

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١القوائم�االية�وتقرير�مراج9ي�الحسابات�استقل�للسنة�االية�ان+*ية�(ي�
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  ٥-٢  ا�ستقل�تقرير�مراجع�الحسابات
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  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  قائمة�اركز�اا$ي

  م٢٠١٩ديسم٣١��9Uكما�7ي�

 (بالريال�السعودي)

جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٣– ١تعت�9Uا_يضاحات�ا�رفقة�من�  

٦ 

  

 ٢٠١٨ديسم/.��٣١  ٢٠١٩ديسم/.��٣١ إيضاح  

      اوجودات

       

 ٨٨٬٠٧٥  ٦٢٢٬٧٢٦  جاري حساب�–نقدية�7ي�البنك�

 -  ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦  يةهيئة�حكومذمم�مدينة�من�

  ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٦  ذمم�مدينة�تحت�اتفاقية�بيع�مؤجلة

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦ ٧و٦ مستحق�ايراد

 ١٢٣٬٦١٤٬٩١١  ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  اوجودات��اجما$ي

    

     اطلوبات�

      

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦ مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٦  اتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�

  -  ٦٠٩٬٩٠١  ٦  ودائع��-ذمم�دائنة��

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  ١٬٦١٠٬٠٠٠ ٦  توزيعات�أرباح��-ذمم�دائنة�

 ٢٩٦٬١٢٣  ٣٧٥٬٧٤٨  مصروفات�أخرى��-ذمم�دائنة�

 ١١٬٨٣٣٬٠٢٩  ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥   اطلوبات��اجما$ي

    

 ١١١٬٧٨١٬٨٨٢  ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧  صا(ي�اوجودات�العائده�لحامDي�الوحدات

 ٩٬٦٣٠٬٠٠٠  ٩٬٦٣٠٬٠٠٠  أرقام�-وحدات�مصدرة�

 ١١٫٦٠٧٧  ١١٫٥٩١٦ لوحدةل�-�صا(ي�قيمة�اوجودات

      ٨  احتملة�اطلوباتو �اwلuvامات



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ن�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�دار�م

  قائمة�الدخل�الشامل

  م٢٠١٩ديسم٣١��9Uعن�السنة�ا�ن^[ية�7ي�

 (بالريال�السعودي)

جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٣– ١تعت�9Uا_يضاحات�ا�رفقة�من�  

٧ 

  

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ إيضاح 

     اeيرادات

  ٩٬٧٩٥٬١٩٨   - ٦ إيرادات

    

      اصروفات

 )٤٧٤٬٩٥٤(   ٦و٥  ةاتعاب�إدار 

 )١٨٧٬٣٧٢(  )١٥٤٬٨٧٥( ٥ أخرى �مصروفات

 )٦٦٢٬٣٢٦(  )١٥٤٬٨٧٥(  اصروفات�إجما$ي

 ٩٬١٣٢٬٨٧٢  )١٥٤٬٨٧٥(  الربح�للسنة�(الخسارة)�/�

 -  -   ايرادات�الدخل�الشامل�ا!خرى 

 ٩٬١٣٢٬٨٧٢  )١٥٤٬٨٧٥(   الدخل�الشامل�للسنة(الخسارة)�/��صا(ي
  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

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

  (ي�صا(ي�اوجودات�العائدة�لحامDي�الوحدات.��قائمة�التغ^

  م٢٠١٩ديسم٣١��9Uن�السنة�ا�ن^[ية�7ي�ع

 (بالريال�السعودي)

جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٣– ١تعت�9Uا_يضاحات�ا�رفقة�من�  

٨ 

  

٢٠١٩  ٢٠١٨   

       

 يناير�١ا�وجودات�7ي��قيمة�صا7ي  ١١١٬٧٨١,٨٨٢  ١٠٢٬٦٤٩٬٠١٠

 لسنة�لو�(الخسارة)/�الربح�الشامل�ربح�الخسارة)�/�ال(�  )١٥٤٬٨٧٥(  ٩٬١٣٢٬٨٧٢

 توزيعات�أرباح�خ�ل�السنة�  -  -

  ديسم/.�٣١اوجودات�(ي�قيمة�صا(ي�  ١١١٬٦٢٧٬٠٠٧  ١١١٬٧٨١٬٨٨٢

  

  اعام�ت�مع��حامDي�الوحدات�

  السابق.العام�أو� الحا�ي�م3ي�الوحدات�خ�ل�العاممعام�ت�مع�حاتحدث�لم�

٢٠١٩   ٢٠١٨   

     وحدات

 ديسم/.��٣١يناير/�١الوحدات�(ي�   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠   ٩٬٦٣٠٬٠٠٠



  للدخل�العقاري �صندوق�ميفك�ادر�

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

  قائمة�التدفقات�النقدية

  م٢٠١٩ديسم٣١��9Uعن�السنة�ا�ن^[ية�7ي�

 (بالريال�السعودي)

جزًء��xيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٣– ١تعت�9Uا_يضاحات�ا�رفقة�من�  

٩ 

  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ إيضاح 

     التدفقات�النقدية�من�ا!نشطة�التشغيلية

  ٩٬١٣٢٬٨٧٢  )١٥٤٬٨٧٥(   سنةل(الخسارة)�/�الربح�ل�

  

 التشغيلية:واطلوبات�دات�التغ^.ات�(ي�اوجوا

 

   

 )٩٬٧٩٥٬١٩٨(  -   إيراد�مستحق�

 ٤٧٤٬٩٥٣  -   اتعاب�إدارة��-ذمم�دائنة�

  -  ٦٠٩٬٩٠١   ودائع��-ذمم�دائنة��

 ١٤٣٬٦٢٣  ٧٩٬٦٢٥  مصروفات�أخرى��-ذمم�دائنة�

 )٤٣٬٧٥٠(  ٥٣٤٬٦٥١   ا!نشطة�التشغيلية���)استخدم�(ي(�/حصل�من�اصا(ي�النقد�

      

 )٤٣٬٧٥٠(  ٥٣٤٬٦٥١  صا7ي�التغ:7�9ي�النقد�وما�7ي�حكمه

 ١٣١٬٨٢٥  ٨٨٬٠٧٥   يناير�١النقد�وما�7ي�حكمه�7ي�

 ٨٨٬٠٧٥  ٦٢٢٬٧٢٦   ديسم/.�٣١النقد�وما�(ي�حكمه�(ي�
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٠ 
 

 

  صندوق�وأنشطتهال .١

بـــ:ن�شـــركة�الشـــرق�ا�وســـط�ل�ســـتثمار�ا�ـــا�ي�("مـــدير��اتفـــاقس�ومـــدار�بواســـطة�مغلـــق�مؤســـ�عقـــاري صـــندوق�ميفـــك�ا�ـــدر�للـــدخل�العقـــارى�("الصـــندوق")�وهـــو�صـــندوق�

  الصندوق�("حام3ي�الوحدات�")�.ومستثمري�)�أو�"ميفك"�الصندوق"

�بعوائـد�سـنوية�معر 
ً
شـراء�حقـوق��وفـة�أو يتمثل�نشاط�الصندوق�7ي�شراء�العقارات�السـكنية�والتجاريـة�7ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية�بشـرط�أن�تكـون�مسـتأجر�مقـدما

�وتوزيع�جزء�كب:�9م�[ا�ع3ى�أساس�سنوي�ع3ى�مدى�ف�9ة�الصندوق �٨بحدودم�[ا�وتحقيق�عوائد�مستقرة�للمستثمرين��ا�نفعة
ً
  .%�سنويا

ق�ا�اليـــة�تـــم�الحصـــول�ع3ـــى�موافقـــة�هيئـــة�الســـو م.�٢٠١٢ف9Uايـــر��١٨ســـنوات�تبـــدأ�مـــن�تـــاريخ�اxكتتـــاب�7ـــي��٤م�لف�ـــ9ة�٢٠١٢مـــارس��١٨بـــدأ�الصـــندوق�عملياتـــه�بتـــاريخ�

�مـــارس�١٨حQـــ���رابعـــةللســـنة�اللصـــندوق�ا�مـــدةتـــم�تمديـــد��م)�.٢٠١١أغســـطس��٢٤هــــ�(ا�وافـــق�١٤٣٢رمضـــان��٢٤بتـــاريخ��٤٥١٤/٥لتأســـيس�الصـــندوق�بخطا�[ـــا�رقـــم�

  ة�إضافية.مدة�الصندوق�لسنتمديد�الصندوق��تنوي�إدارة�.�٢٠٢٠يناير��7١٧ي�للصندوق�البنود�والشروط�ا�عدلة�عن��تم�ا_ع�ن�وقد��.٢٠٢٠

قــوائم�ماليـة�منفصــلة�بإعـداد�مــدير�الصـندوق��يقـوم7ـي�التعامـل�مــع�حـام3ي�الوحـدات،�يعتUــ�9مـدير�الصـندوق�أن�الصــندوق�وحـدة�محاســبية�مسـتقلة.�وبنـاء�ع3ــى�ذلـك،�

  عدد�وحداª[م�7ي�الصندوق.�مع�يتناسبتوزيع�الدخل�بما��ويتممن�أصول�الصندوق��ا�ستفيدينللصندوق.�إضافة�ا�ى�ذلك،�حام3ي�الوحدات�هم�ا�الك:ن�

  

 ا!نظمة�والتشريعات .٢

�تحتـوي �الQـPم)�٢٠٠٦يوليـو��١٥هــ�(ا�وافـق��١٤٢٧جمـادى�اÁخـرة��١٩يخضع�الصندوق�ل�ئحة��اxستثمارات�العقارية��للصناديق�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�اليـة�7ـي�

 .تفاصيل�متطلبات�الصناديق�العقارية�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�ع3ى

 

 أسس�اeعداد .٣

 أسس�اwلuvام�١٫٣

�ا�الية��القوائم��هذه�تم�إعداد
ً
الصادرة�عن�الهيئة�السعودية��للمحاسـب:ن�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�والبيانات�ا�خرى���عتمدةا�عاي:�9التقارير�ا�الية�الدولية�وفقا

ا�رتبطـة�� هيئـة�السـوق�ا�اليـة�7ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية�وشـروط�وأحكـام�الصـندوق �ة�عـنالصـادر �العقاريـة�اxسـتثمار�صـناديق�xئحـةووفقـا��تطلبـات�.�القـانوني:ن

  .بإعداد�هذه�القوائم�ا�الية

  

 وافv.اض�اwستمرارية�أسس�القياس�٣٫٢

��بــدأ�التكلفــة�التاريخيــة�باســتخدام�القــوائم�ا�اليــة�هــذه�م�إعــداد�تــ
ً
�١٨نتÃــ7�Pــي�ا�ــدى�التعاقــدي�للصــندوق�ي�ة.اxســتحقاق�ا�حاســ�PÂومفهــوم�اxســتمراري�أســاسوفقــا

ع�[ــا�فروقــات�7ــي�ينــتج��لــن�اxســتمرارية�أســاس�أو �أســاس�التصــفية،�فــان�ا_دارة�ي7ــي�رأ��).�١إيضــاح�رقــم(،�تنــوي�ا_دارة�تمديــد�الصــندوق�لســنة�إضــافية���٢٠٢٠مــارس

�لذلك،�هذه�القوائم�ا�الية.�إعداد�
ً
  �.اxستمرارية�باف�9اضتم�أعداد�هذه�القوائم�ا�الية�وفقا

��تداول�وغ:�9متداول�ولكن�يتم�عـرض�
ً
��xيمتلك�الصندوق�دورة�تشغيل�قابلة�للتحديد�بدقة�ولذلك��xتظهر�بنود�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�وفقا

ً
ا�وجـودات�وا�طلوبـات�وفقـا

  لدرجة�سيول^[ا.

  

 عملة�العرض�والنشاط��٣٫٣  �

  .يكافة�ا�علومات�ا�الية�ا�عروضة�تم�تقريÄ[ا��قرب�ريال�سعود�.صندوق لللذي�يعت�9Uعملة�النشاط�الرئيسية�او بالريال�السعودي�القوائم�ا�الية�تم�عرض�هذه�ي�

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١١ 
 

  

  أسس�اeعداد�(تتمة)

  السنة�االية��٣٫٤

 ديسم�9Uمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت7�PÃي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�7ي�

  

 السياسات�احاسبية�الهامة .٤

  السياسات�ا�حاسبية�ا�بينة�أدناه�من�قبل�الصندوق�ويتم�تطبيقها�ع3ى�نحو�مستمر�7ي�جميع�القوائم�ا�الية�ا�عروضة:�تم�اعتماد�
  

 النقد�وما�(ي�حكمه�-أ�

السـيولة�والQـ�Pتسـتحق�يتكون�النقد�وما7ي�حكمة�من�النقد�7ي�الصندوق�والنقد�لدى�البنـوك�والنقـد�لـدى�أمـ:ن�الحفـظ�وغ:9هـا�مـن�اxسـتثمارات�قصـ:9ة�ا�جـل�عاليـة�

  خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل،�و�ي�متوفرة�للصندوق�دون�أي�قيود.
  

  رسوم�إدارة�الصندوق�واصاريف�ا!خرى �-ب�

  يتم�قياس�رسوم�إدارة�الصندوق�وا�صاريف�ا�خرى�و�إثباª[ا�كتكاليف�7ي�الف�9ة�ال�PQيتم�تكبدها�ف�[ا.�

  � اخصصات�-ج

�ي)�نتيجـة�لحـدث�سـابق�ومـن�ا�حتمـل�أن�تتـدفق�مـوارده�للخـارج�لتسـوية�هـذا�اxل�ـ»ام�و�يمكـن��يتم�إثبـات�ا�خصصـات�إذا�مـا�كـانxي�(قـانوني�أو�اسـتد�هنـاك�ال�ـ»ام�حـا

  تقدير�قيمة�اxل�»ام�بشكل�موثوق�به.�

  

  الزكاة�و�ضريبة�الدخل��-د

  م�ا�الية.الزكاة�وضريبة�الدخل��ي�ال�»ام�ع3ى�حام3ي�الوحدات�ولم�يتم�تضمي�[ا�7ي�هذه�القوائ

  

  صا(ي�قيمة�اوجودات���-هـ

�صـدرة�7ـي�²[ايـة�يتم�احتساب�صا7ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�وا_فصاح�ع�[ا�7ي�ا�:»انية�العمومية�عن�طريق�قسمة�صـا7ي�موجـودات�الصـندوق�ع3ـى�عـدد�الوحـدات�ا

  الف�9ة.

  

  ا!دوات�االية�-و

 
ً
7ـي�ا�حكـام�التعاقديـة�لـÆداة.�ا�داة�ا�اليـة��ـي�أي�عقـد�ينـتج�عنـه�زيـادة�أصـل�مـا�ي��نشـأة�ومطلوبـات�ماليـة�أو��يتم�إثبـات�ا�دوات�ا�اليـة�عنـدما�يصـبح�الصـندوق�طرفـا

  أداة�حقوق�ملكية��نشأة�أخرى.

  اوجودات�االية�-١

ا�وجــــودات�ا�اليــــة�والشــــروط�التعاقديــــة�يحــــدد�الصــــندوق�تصــــنيف�موجوداتــــه�ا�اليــــة�عنــــد�اxع�ــــ9اف��[ــــا.��ويعتمــــد�التصــــنيف�ع3ــــى�نمــــوذج�أعمــــال�الصــــندوق�_دارة�

  للتدفقات�النقدية.��

  � )�التصنيف�١٫١

  يتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية�7ي�فئات�القياس�التالية:

  تلك�ال�PQيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اÁخر،�أو�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة)،�و��-أ�

 �طفأة.�تلك�ال�PQتقاس�بالتكلفة�ا�-ب�



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٢ 
 

  

  

  (تتمة)�السياسات�احاسبية�الهامة

أدوات�حقــوق�ا�لكيــة،�بالنســبة�للموجــودات�الQــ�Pيــتم�قياســها�بالقيمــة�العادلــة،�يــتم�تســجيل�ا�كاســب�والخســائر�7ــي�قائمــة�الــدخل�الشــامل.�وبالنســبة�ل�ســتثمارات�7ــي�

قض�7ـي�وقـت�اxع�ـ9اف�ا�بـدئي�بالحسـاب�عـن�أدوات�حقـوق�ا�لكيـة�بالقيمـة�العادلـة�مـن�سيعتمد�ذلك�ع3ى�ما�إذا�كان�إدارة�الصندوق�قـد�أجـرت�اختيـار�غ:ـ�9قابـل�للـن

  خ�ل�الدخل�الشامل�اÁخر.�
 

  )�القياس١٬٢

خســارة،�خـ�ل�الــربح�أو�العنـد�التســجيل�ا�بـدئي،�يقــيس�الصــندوق�ا�صـل�ا�ــا�ي�بالقيمــة�العادلـة،�7ــي�حــال�أن�ا�صـل�ا�ــا�ي�غ:ــ�9مـدرج�بالقيمــة�العادلــة�يـتم�قياســه�مــن�

القيمــة�العادلــة�مــن�خــ�ل�الــربح�أو�با_ضــافة�إ�ــى�التكــاليف�ا�باشــرة�ا�تصــلة�باقتنــاء�ا�صــل�ا�ــا�ي.�ويــتم�إدراج�تكــاليف�ا�عــام�ت�ا�تصــلة�بــا�وجودات�ا�اليــة�ا�درجــة�ب

  الخسارة�7ي�قائمة�الدخل�الشامل�عند�تكبدها.

 

  أدوات�الدين��

ى�نمـــوذج�ا�عمـــال�الخـــاص�بالصـــندوق�_دارة�ا�وجـــودات�وخصـــائص�التـــدفقات�النقديـــة�لÆصـــل.�يصـــنف�الصـــندوق�أدوات�يعتمـــد�القيـــاس�ال�حـــق��دوات�الـــدين�ع3ـــ

  الدين�بالتكلفة�ا�طفأة�بناًء�ع3ى�ما�ي3ي:

 ا�وجودات�ا�حتفظ��[ا�ضمن�نموذج�أعمال�الصندوق��[دف�الحصول�ع3ى�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و�-أ�

  ال�PQتؤدي�7ي�تواريخ�محددة�بشكل�تدفقات�نقدية��ي�مدفوعات�ا�بلغ�ا�سا�P¨Èوالعمولة�ع3ى�ا�بلغ�ا�سا�P¨Èا�علق.الشروط�التعاقدية��-ب�

ن�معــدل�الفائــدة�يــتم�احتســاب�التكلفــة�ا�طفــأة�مــن�خــ�ل�ا�خــذ�7ــي�اxعتبــار�أي�خصــم�أو�قســط�عنــد�اxســتحواذ�والرســوم�أو�التكــاليف�الQــ�Pتشــكل�جــزء��xيتجــزأ�مــ

  الفعلية.�

  

  أدوات�حقوق�الكية

�ربـاح�وخسـائر�القيمـة��إذا�قام�الصندوق�بإختيار�عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�xسـتثمارات�ا�سـهم�7ـي�الـدخل�الشـامل�اÁخـر،�فـ��يمكـن�إعـادة�تصـنيفها�xحقـا

  يتم�تحديد�أحقية�الصندوق�7ي�تلقي�ا�دفوعات.�العادلة.��يتم�تسجيل�أرباح�توزيعات�ا�سهم�7ي�قائمة�الدخل�الشامل�اxخر�كإيرادات�أخرى�عندما�

لقيمــــة�العادلــــة�xتوجــــد�متطلبــــات�هبــــوط�xســــتثمارات�حقــــوق�ا�لكيــــة�الQــــ�Pيــــتم�قياســــها�بالقيمــــة�العادلــــة�مــــن�خــــ�ل�الــــربح�أو�الخســــارة.�يجــــب�إثبــــات�التغ:ــــ9ات�7ــــي�ا

  ئر�اخرى�7ي�قائمة�الدخل�الشامل�عندما�ينطبق�ذلك.�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسا

 

 )�الغاء�اwعv.اف�باوجودات�االية�١٬٣

عند�انقضاء�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�هذه�ا�وجـودات،�أو�عنـد�تحويـل�ا�وجـودات�ا�اليـة�وكافـة�مخـاطر�ا�وجودات�ا�الية��يقوم�الصندوق�باستبعاد

�ـ9ف�رف�آخر.�إذا�لم�يقم�الصندوق�بتحويـل�أو�اxحتفـاظ�بكافـة�مخـاطر�ومزايـا�ا�لكيـة�الجوهريـة�واسـتمر�7ـي�السـيطرة�ع3ـى�ا�وجـودات�ا�حولـة،�يعومزايا�ملكي^[ا�إ�ى�ط

ا�ملكيــة�ا�وجــودات�ايــبحصــته�ا�حــتفظ��[ــا�7ــي�ا�وجــودات�ا�اليــة�وا�ســؤولية�ذات�الصــلة�عــن�ا�بــالغ�الQــ�Pيجــب�عليــه�دفعهــا.�إذا�احــتفظ�الصــندوق�بكافــة�مخــاطر�ومز 

  .الجوهرية�ا�حولة،�يستمر�7ي�اxع�9اف�با�وجودت�ا�الية�كما�يع�9ف�بالتمويل�ا�رهون�للعائدات�ا�ستلمة
   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٣ 
 

  (تتمة)�السياسات�احاسبية�الهامة

  )�هبوط�قيمة�اوجودات�االية١٬٤

ا�وجـودات�ا�اليـة�والتعـرض��خـاطر�اxئتمـان�الQـ�PتعتUـ�9أدوات�ديـن�وتقـاس�قيمـة�ط�يطبق�الصندوق�نموذج��خسارة�اxئتمان�ا�توقع�للقياس�واxع�ـ9اف�بخسـارة�هبـو 

  بالتكلفة�ا�طفأة،�ع3ى�سبيل�ا�ثال�القروض،�الودائع،�الذمم�ا�دينة�التجارية�والذمم�ا�دينة�ب:ن�الشركات.�

الية�لجميع�أوجه�العجز�النقدي)�ع3ى�العمر�ا�توقع�لÆصل�ا�ـا�ي.�والعجـز�النقـدي�هـو�الخسائر�اxئتمانية�ا�توقعة��ي�اxحتمال�ا�رجح�للخسائر�اxئتمانية�(القيمة�الح

�للعقــد�والتــدفقات�النقديــة�الQــ�Pيتوقــع�الصــندوق�تلق�[ــا.�تتنــاول�الخســائر�اxئتمانيــة�ا�توق
ً
عــة�مبلــغ�وتوقيــت�الــدفعات،�الفــرق�بــ:ن�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتحقة�وفقــا

�عند�موعد�استحقاقها.�وبالتا�ي�تنشأ�خسارة�اxئتمان
ً
  ح��Qإذا�كان�الصندوق�يتوقع�است�م�الدفعة�بالكامل�xحقا

شهر�أو�كخسائر�ائتمانية�متوقعـة�لÆبـد،�بنـاًء�ع3ـى�مـا�إذا�كـان�هنـاك�زيـادة�ذات�أهميـة��١٢يتم�قياس�هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية�إما�كخسائر�ائتمانية�متوقعة��دة�

  ف�ا�بدئي.7ي�مخاطر�اxئتمان�بعد�اxع�9ا

شـهر�مــن�تـاريخ�ا_بــ�غ.�"خســائر��١٢خسـائر�اxئتمــان�الناتجـة�عــن�ا�حــداث�اxف�9اضـية�الQــ�Pتكـون�ممكنــة�7ـي�غضــون��تمثــل شـهر"�١٢"خسـائر�اxئتمــان�ا�توقعـة�خــ�ل�

  ر�اxف�9ا�P¨ÌلÆصل�ا�ا�ي.اxئتمان�ا�توقعة�ع3ى�مدى�العمر"�تلك�الخسائر�الناتجة�عن�جميع�ا�حداث�اxف�9اضية�ا�حتملة�ع3ى�مدى�العم

لقيـاس�خسـارة�اxئتمـان�ا�توقعـة�للمـدين:ن�وذلـك�باسـتخدام�مصـفوفة�تقـدير�أعمـار�ا�ـدين:ن،��٩يستخدم�الصندوق�الطريقة�العملية�7ي�ا�عيار�ا�حاس�PÂالدو�ي�رقـم��

فعليـة�للسـنة�السـابقة،�يـتم�تعـديل�البيانـات�التاريخيـة�با�عـدل�الحـا�ي�يستخدم�الصندوق�خ9Uته�السابقة�لتحديد�نسبة�الخسارة�ا�توقعة�بناًء�ع3ى�نسـبة�الخسـارة�ال

  لتعكس�الظروف�الحالية،�نسبة�الخسارة�ت�»ايد�حسب�تقادم�عمر�الديون�لزيادة�إحتمالية�عدم�تحصيلها.

  

  اطلوبات�االية��-٢

  يصنف�الصندوق�مطلوباته�ا�اليه�عند�اxع�9اف�ا�بدئي��[ا.

  )�التصنيف٢٬١

  يف�ا�طلوبات�ا�الية��حد�التصنيفات�التالية:يتم�تصن

  تلك�ال�PQيتم�قياسها�كمطلوبات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة،�و��-أ�

 تلك�ال�PQتقاس�بالتكلفة�ا�طفأة.��-ب�
  

  )�القياس٢٬٢

�بالقيمة��العادلة.�يتم�حساب�ا�طلوبا
ً
ت�ا�اليـة�بالتكلفـة�ا�طفـأة�مثـل�القـروض�ورسـوم�التمويـل�بالقيمـة�العادلـة�الQـ�Pيـتم�كافة�ا�طلوبات�ا�الية�يتم�تسجيلها�مبدئيا

  تحديدها�ع3ى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفع3ي�بعد�خصم�تكاليف�ا�عاملة�ا�باشرة.
 

معـدل�الفائـدة�الفعليـة.�معـدل�الفائـدة�الفع3ـي�هـو�تقوم�طريقة�معدل�الفائدة�الفع3ي�بحساب�التكلفة�ا�طفأة��داة�الدين�و�تحميـل�تكـاليف�العمولـة�ع3ـى�مـدى�ف�ـ9ة�

ًء��xيتجـزأ�مـن�معـدل�ا�عدل�الـذي�يقـوم�بتخفـيض�التـدفقات�النقديـة�ا�سـتقبلية�ا�قـدرة�(�بمـا�7ـي�ذلـك�جميـع�الرسـوم�والنقـاط�ا�دفوعـة�وا�سـتلمة�والQـ�Pتشـكل�جـز

،�إ�ـــى�صـــا7ي�القيمـــة�الفائـــدة�الفع3ـــي�وتكـــاليف�ا�عاملـــة�وا�قســـاط�ا�خـــرى�أو�الخصـــومات)�خـــ�ل�
ً
العمـــر�ا�توقـــع��داة�الـــدين�أو�ف�ـــ9ة�أقـــل،�عنـــدما�يكـــون�ذلـــك�مناســـبا

  الدف�9ية�عند�التسجيل�ا�بدئي.�تنطبق�هذه�الطريقة�بشكل�عام�ع3ى�القروض�والدائن:ن�التجاري:ن�وغ:9ها.

�  

ن�ا�ــا�ي�وا�دوات�تشــمل�ا�طلوبــات�ا�اليــة�للصــندوق�الــدائن:ن�التجــاري:ن�والــدائن:ن�اÁخــرين�والقــروض�بمــا�7ــي�ذلــك�الســحب�ع3ــى�ا�كشــوف�مــن�البنــك،�عقــود�الضــما

�بالتكلفـة�ا�طفـأة��باسـتثناء�ا�طلوبـات� يصـنف�الصـندوق�كافـة�ا�طلوبـات�ا�اليـة�الQـ�Pيـتم�قياسـها�ا�اليـة�ا�شـتقة.
ً
ا�اليـة�الQـ�Pتقـاس�بالقيمـة�العادلـة�مـن�خـ�ل�xحقـا

  الربح�أو�الخسارة.�
   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٤ 
 

  (تتمة)�السياسات�احاسبية�الهامة

  

 )�استبعاد�اطلوبات�االية�٢٬٣

»ام�آخـر�مـن�نفـس�ا�قـرض�بشـروط�عندما�يتم�ا_عفاء�من�اxل�»ام�أو�إلغـاؤه�أو�ان^[ـاء�عمـره�أو�عنـدما�يـتم�اسـتبدال�ال�ـ»ام�مـا�ي�قـائم�بـال�ا�طلوبات�ا�الية��يتم�استبعاد

�بـاxل�»امويـتم�اxع�ـ9اف��مختلفة،�أو�يتم�تعديل�شروط�ا�طلوبات�الحالية�بشكل�جوهري،�يـتم�التعامـل�مـع�هـذا�التبـادل�أو�التعـديل�ع3ـى�أنـه�اسـتعباد�ل�ل�ـ»ام�ا�صـ3ي

  الجديد،�ويتم�إثبات�الفرق�7ي�ا�بالغ�ا�درجة�7ي�الربح�أو�الخسارة.

  

  دوات�االية�مقاصة�ا! ��-٣

��قابلة�ا�بالغ�ا�ع�9ف��[ـا��يتم�اجراء�مقاصة�ب:ن�ا�وجودات�ا�الية�وا�طلوبات�ا�الية
ً
وا�بلغ�الصا7ي�يعرض�7ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي،�عندما�يكون�هناك�حق�ملزم�قانونيا

�بأحــــداث�آن�واحــــد.��أو�تكــــون�هنــــاك�نيــــة�للتســــوية�ع3ــــى�أســــاس�صــــاٍف�مــــن�أجــــل�بيــــع�ا�وجــــودات�وتســــوية�ا�طلوبــــات�7ــــي
ً
يجــــب�أن��xيكــــون�اxلــــزام�القــــانوني�مشــــروطا

  �طرف�ا�قابل�.مستقبلية�ويجب�أن�يكون�قابل�للتنفيذ�7ي�سياق�العمل�اxعتيادي�للصندوق�و7ي�حال�التخلف�عن�السداد�أو�ا_عسار�أو�إف�س�الصندوق�أو�ال

  

  اwعv.اف�باeيراد�-ز�

ثمارات�العقاريـة�عنـدما�ينشـأ�الحـق�7ـي�اسـت�م�ا_يـراد،�يـتم�اxع�ـ9اف�بالـدخل�مـن�ا�صـول�غ:ـ�9ا�لموسـة�(حقـوق�ا�نـافع)�ع3ـى�اxسـت�يتم�اxع�9اف�بالدخل�من�إيجارات

  نفس�ا�ساس.

  

  اwستثمارات�العقارية�-ح
لية�7ي�أسعارها�أو�كل�[ما.�بما�أن�اxستثمارات�اxستثمارات�العقارية��ي�اxستثمارات�ال�PQيتم�اxحتفاظ��[ا�للحصول�ع3ى�الدخل�من�ا_يجارات�أو�الزيادة�الرأسما

تعلقة�بعملية�اxستحواذ�بما�العقارية�تم�اxستحواذ�عل�[ا�بمقابل�نقدي�وغ:�9نقدي�فقد�تم�اxع�9اف��[ا�مبدئيا�بالقيمة�العادلة�والتكاليف�وا�صروفات�ا�باشرة�ا�

لتكلفة�مخصوما�م�[ا�اxس^[�ك�ا��9اكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد.�يتم�احتساب�اxس^[�ك�7ي�ذلك�رسوم�الصفقات��دير�الصندوق.�يتم�قياسها�بشكل�xحق�با

  بدون�قيمة�تخريدية�بطريقة�القسط�الثابت�كما�يتم�استبعاد�تكلفة�ا�رض��غراض�احتساب�اxه�ك.

 

  ا!صول�غ^.�الموسة�-ط
�والتك �العادلة �بالقيمة �غ:�9ا�لموسة �با�صول �مبدئيا �اxع�9اف ��دير�يتم �الصفقات �رسوم �ذلك �7ي �بما �اxستحواذ �بعملية �ا�تعلقة �ا�باشرة اليف�وا�صروفات

�ت �ا�صروفات�ال�حقة�عندما �تتم�رسملة �ا��9اكم�ومصروف�الهبوط�إن�وجد. �اxطفاء �م�[ا �بشكل�xحق�بالتكلفة�مخصوما �يتم�قياسها �زيادة�الصندوق. ؤدي�إ�ى

  ا�ذلك�يتم�تحميلها�كمصروف�ف�9ة�خ�ل�الف�9ة�ال�PQاستحقت�ف�[ا.ا�نفعة�أو�العمر�اxقتصادي�لÆصل،�عد

  

  ا!حكام�والتقديرات�احاسبية�الهامة�–ي
�بقياس�ا�وجودات�وا�طلوبات�وا_يرادات�وا� �التقديرات�واxف�9اضات�ا�تعلقة �من �بعدد �قامت�ا_دارة �ا�الية، �القوائم �هذه �إعداد �تختلف�عند �وقد صروفات.

ه�ع3ى�ية�عن�نتائج�التقديرات.�يتم�مراجعة�هذه�ا�حكام�والتقديرات�بشكل�دوري،�عند�وجود�أي�تغ:7�9ي�هذه�ا�حكام�والتقديرات�سيتم�تطبيق�أثر النتيجة�الفعل
  الف�9ة�ال�PQحدث�خ�لها�هذا�التغ:9.

  للف�9ة�الحالية�والف�9ات�القادمة:�فيما�ي3ي�ملخص�التقديرات�واxف�9اضات�ال�PQتنطوي�ع3ى�مخاطر��جوهرية�ع3ى�نتائج�القوائم�ا�الية

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٥ 
 

  (تتمة)�السياسات�احاسبية�الهامة

  
 اختبارات�الهبوط

xختبار�الهبوط�إذا�أشارت�تتطلب�ا�عاي:�9الدولية�للتقارير�ا�الية�من�ا_دارة�إجراء�اختبار�سنوي�ل�نخفاض�7ي�قيمة�ا�وجودات�محددة�وغ:�9محددة�ا�جل،�وذلك�

إختبارات�الهبوط�7ي�القيمة�تخضع�لتقديرات�ا_دارة�وتتطلب��.ت�أو�ظروف�تدل�ع3ى�أن�القيمة�الدف�9ية�لÆصل�قد��xتكون�قابلة�ل�س�9دادأحداث�إ�ى�وجود�تغ:9ا

،�لتحديد�ما�إذا�كان�يمكن�اس�9داد�القيمة�الدف�9ية�للموجودات�بصا7ي�القيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا�س
ً
ة�ا�توقعة�م�[ا،�وذلك�تقبليمن�ب:ن�أمور�أخرى�تقديرا

ية�تقوم�ا_دارة�باستخدام�توقعات�التدفقات�النقدية�بعد�خصمها�بمعدل�خصم�القيمة�الحالية.�عند�احتساب�صا7ي�القيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا�ستقبل

 :ببعض�اxف�9اضات�فيما�يتعلق�بأمور�غ:�9مؤكدة�بدرجة�كب:9ة�من�ضم�[ا�ما�ي3ي

 )،�محسوبة�ع3ى�أ²[ا�أرباح�تشغيلية�معدلة�قبل�اxس^[�ك�وا_طفاء؛xEBTIDAت�والضرائب�واxس^[�ك�وا_طفاء�(نمو�ا�رباح�قبل�العمو   ) أ

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

 ج)���معدxت�النمو�طويلة�ا�جل؛�و

 .د)���اختيار�معدxت�الخصم�لتعكس�ا�خاطر�ال�PQتنطوي�عل�[ا

ات�ال�PQتطبقها�ا_دارة،�وخاصة�معدل�الخصم�وفرضيات�معدل�النمو�ا�ستخدمة�7ي�توقعات�التدفقات�النقدية،�يمكن�أن�يؤثر�بشكل�كب:�9ع3ى�إن�تغي:�9اxف�9اض

  هبوط�قيمة�التدفقات�ا�توقعة�وبالتا�ي�النتائج.

 تقدير�العمر�اeنتا�ي�والقيمة�التخريدية

�وجودات�غ:�9ا�لموسة�أو�اxستثمارات�العقارية�يتعلق�با�داء�ا�ستقب3ي�ا�توقع�للموجودات�ا�ستحوذ�عل�[ا�وتقدير�إن�العمر�ا_نتا×ي�ا�ستخدم�_طفاء�أو�اس^[�ك�ا

ر�العمر�^[�ك�الدوري�بعد�تقديا_دارة�ا�ب�Pºع3ى�التقييم�الف�Pºللف�9ة�ال�PQيتوقع�استمرار�ا�نافع�اxقتصادية�من�ا�صل.�يتم�اشتقاق�اxس^[�ك�فيما�يتعلق�باxس

xس^[�ك�ا�حمل�ع3ى�قائمة�الربح�ا_نتا×ي�ا�توقع�لÆصل�والقيمة�التخريدية�ا�توقعة�7ي�²[اية�عمره�اxنتا×ي.�إن�القيمة�التخريدية�للموجودات�لها�تأث:�9مباشر�ع3ى�ا

  او�الخسارة�والدخل�الشامل�اÁخر.�

�والقيم�ا�تبقية��وجودات�الصند �للتأكد�من�يتم�تحديد�ا�عمار�ا_نتاجية �ا�صل�ومراجعته�سنويا �وقت�شراء �7ي Pºالتقييم�الف� �إ�ى
ً
�استنادا وق�من�قبل�ا_دارة

 وجودات.م�ئمته.�وتستند�ع3ى�الخ9Uة�التاريخية�مع�حياة�أصول�مماثلة�وكذلك�توقع�ا�حداث�ا�ستقبلية�ال�PQقد�تؤثر�ع3ى�ا�عمار�اxنتاجية�للم

 خسائر�الهبوط�للذمم�ادينة

طريقــة��مم�ا�دينـة�بالقيمــة�ا�طفـأة�بعــد�تخفيضــها�بمخصـص�الــديون�الQـ�Pيتوقــع�عــدم�تحصـيلها.�يــتم�تحديـد�ا�بــالغ�الQــ�Pيتوقـع�عــدم�تحصـيلها�باســتخدامتعـرض�الــذ

  معدل�الخسارة�ا�توقع.�ذمم�ا�فراد�ا�دينة�يتم�شطÄ[ا�عندما�تعتقد�ا_دارة�بأنه��xيمكن�تحصيلها.
 

٥-� eدارة�و أتعاب�ا  !خرى اصروفات�ا

��¨Ìتعاب�التايتقاxحكام�وشروط�الصندوق مدير�الصندوق�ا��
ً
  :لية�وفقا

  اكتتاب�أتعاب

  من�مبلغ�اxكتتاب.�%١٫٢٥بنسبة��من�كل�مستثمر �اكتتابأتعاب��بتحصيليقوم�مدير�الصندوق�

  أتعاب�اwدارة

�٢٠١٨�:��٢ديسم٣١��9U%�(�٢بنسبة��إدارة�أتعابتحصيل�يقوم�مدير�الصندوق�ب
ً
كـل�يـوم��عـن�مـن�صـا7ي�قيمـة�موجـودات�الصـندوق �ربـع�سـنوي �بشـكل�دفعتـ%)�سنويا

  لم�يتم�احتساب�أتعاب�إدارة�للسنة�الحالية.�تقييم.

 ى أخر �مصروفات

�للشروط�ا�حددة��ا�خرى �بعض�ا�صروفات�باحتسابكما�يقوم�مدير�الصندوق�
ً
 احكام�وشروط�الصندوق�.7ي�نيابة�عن�الصندوق�وفقا

 



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٦ 
 

 ت�الع�قة�وأرصد�*ااعام�ت�مع�ا!طراف�ذا -٦

  

م�ت�مـع�ا�طــراف�ذات�تشـمل�ا�طـراف�ذات�الع�قـة�7ـي�الصـندوق�أصـحاب�الوحـدات�ومـدير�الصـندوق�والصــناديق�ا�خـرى�ا�ـدارة�بواسـطة�مـدير�الصـندوق.�تـتم�ا�عـا

 الع�قة�وفق
ً
وط�ا�تفق�عل�[ا�بشكل�متبادل�بموجب�اتفاق�رسمP.�لشروط�وأحكام�الصندوق.�يتم�تنفيذ�جميع�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�ع3ى�أساس�الشر �ا

  كما�ي3ي:�٢٠١٩ديسم٣١��9Uة�ا�ن^[ية�7ي�ا�عام�ت�مع�ا�طراف�ذات�الع�قة�للف�9 

  ٢٠١٩ديسم/.٣١للسنه�ان+*يه�(ي�   

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  طبيعة�اعاملة  اwطراف�ذات�الع�قة

  شركة�عبدهللا�البل�[د�وأبناؤه�القابضة�(�ا�الك�)
 ٩٬٧٩٥٬١٩٨   -  إيراد

 -   ٦٠٩٬٩٠١  ودائع�-ذمم�دائنة��

 ٤٧٤٬٩٥٤   -  اتعاب�إدارة�-ذمم�دائنة�  شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�ى�(مدير�الصندوق)

 ٦٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠  رسوم�ا�جلس  مجلس�ا_دارة

  

  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي:نتج�عن�ا�عام�ت�أع�ه�ا�رصدة�التالية�مستحق�من/ا�ى�ا�طراف�ذات�الع�قة�7ي�تاريخ�

  

  م٢٠١٨ديسم/.�٣١    م٢٠١٩ديسم/.�٣١    ا!طراف�ذات�الع�قة

  )�مالك�وحداتشركة�عبدهللا�البل�[د�وابناؤه��(�

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠   -  اتفاقية�بيع�مؤجلة�تحتذمم�مدينة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  مستحق�ايراد

 ١٬٦١٠٬٠٠٠   ١٬٦١٠٬٠٠٠  توزيعات��-ذمم�دائنة�

 -   ٦٠٩٬٩٠١  ودائع�-نة��ذمم�دائ

شركة�الشرق�اxوسط�ل�ستثمار�ا�ا�ى�(مدير�

  الصندوق)

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦   ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  اتعاب�إدارة�-ذمم�دائنة�

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  قروض�بدون�فوائد

 ١٧٢٬٥٠٠   ٢٣٢٬٥٠٠  مصروفات�مستحقة  مجلس�ا_دارة

 

  الذمم�ادينة�تحت�اتفاقية�بيع�مؤجلة

  م�أبرم�الصندوق�اxتفاقيات�الث�ث�التالية�مع�شركة�أبناء�عبدهللا�البلهيد�القابضة�(�ا�الك)�للمجمع�السك7�Pºي�الرياض�("ا�جمع"):�٢٠١٢مارس��7١٨ي�

� J� J� J� J جمع�بمبلغ��دير�الصندوق�و�الذ�السندريال�سعودي.�حصل�الصندوق�ع3ى��٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠عقد�شراء�ا�نتدب���ي�تم�القانوني�للمجمع�مبدئيا�باسم�العضو�ا

 يفة�أم:ن�حفظ�نيابة�عن�الصندوق.�تحويلة�إ�ى�شركة�جسر�للتطوير�العقاري�("أم:ن�الحفظ")،�شركة�تابعة��دير�الصندوق،�بوظ

� J� J� J� J جمع�الك)��مرة�اخرى�لشركة�عبدهللا�البل�[د�وابناؤه�القابضة��عقد�بيع�ا�عودي�.�ريال�س�٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠سنوات�بمبلغ��٥بعد�اكمال�(�ا 

� J� J� J� J جمع�ريال�سعودي�.�٩٫٥٠٠٫٠٠٠بمبلغ� مرة�اخرى�للمالك�بإيجار�سنوي�(�سنة�هجرية)�عقد�تآج:�9ا 

 

اتفــــاق�_عــــادة�بيعهــــا�7ــــي�تــــاريخ�مســــتقب3ي�محــــدد��xيع�ــــ9ف��[ــــا�7ــــي�ا�ركــــز�ا�ــــا�ي،�وبــــالنظر�ا�ــــى�جــــوهر�ا�عاملــــة�ضــــمن��ةا�شــــ�9ا�ا�صــــول لعقــــود�الــــواردة�أعــــ�ه،�بنــــاًء�ع3ــــى�ا

لكيــة،�وبالتــا�ي�فهــذا�ال�9تيــب��xيــتم�تصــنيفه�كعقــد�إيجــار�تمــوي3ي�أو�عقــد�إيجــار�تشــغي3ي�للممتلكــات�ويصــنف�ع3ــى�أنــه�ترتيــب�ا��ومنــافعفالصــندوق��xيتعــرض��خــاطر�

  تموي3ي�بتاريخ�تسوية�مؤجل�للمبلغ�ا�ص3ى.

 يتم�تسجيل�العائد�ع3ى�مثل�هذه�العقود�كإيراد�7ي�قائمة��الدخل�الشامل�للصندوق�ع3ى�أساس�اxستحقاق.

 

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٧ 
 

  (تتمة)�مع�ا!طراف�ذات�الع�قة�وأرصد�*ا�اعام�ت

  

(تـاريخ�آخـر�تقيـيم)��٢٠١٩يونيـو��٣٠للمجمع�بناًء�ع3ى�تقرير�اثن:ن�من�ا�قيمـ:ن�ا�عتمـدين:�أوxت�للعقـارات�و�ا�كعبـات�البيضـاء�للعقـارات�كمـا�7ـي��عادلهبلغت�القيمة�ال

ريـــال�ســـعودي�ع3ـــى�التـــوا�ي)�،بعـــد�ا�خـــذ�بعـــ:ن��١٣٥،٠٠٠،٠٠٠ريـــال�و��٢٠١٨�:١٣٢،١٧١،٨٦٦ديســـم٣١��9Uريـــال�ع3ـــى�التـــوا�ي�(�١٣٧،٢٠٠،٠٠٠ريـــال�و��١٣٢،١٧١،٨٦٦

  اxعتبار�كل�الظروف�وا�حداث�ا�ؤثرة�ع3ى�تقييم�ا�جمع،�ا�قيم:ن�ا�ذكورين�اعضاء�الجمعية�السعودية�للمقيم:ن�ا�عتمدين�(تقييم).

  

ع3ــى��اxســتحواذبعــد�ذلــك�،�تــم�و ا�7ــي�مدينــة�الدرعيــة�التاريخيــة�حيــث�يقــع�العقــار�ا�ــذكور�أعــ�ه.�،�أطلقــت�حكومــة�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�مشــروعً �7٢٠١٨ــي�عــام�

  ).بوابة�الدرعية(�حكومية�هيئة��العقار�ا�ذكور�أع�ه�من�قبل

  

�٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ع�قـة�،�بمبلــغ��اتو�ـي�طـرف�ذا�ســتحق�مـن�أبنـاء�شـركة�عبـد�هللا�محمــد�البليـد�،�ا�بلغ�خـ�ل�العـام�قــام�الصـندوق�بإلغـاء�اxع�ـ9اف�بـ�بنـاًء�ع3ـى�ذلـك�،�

.�كمـا�أنـه�لـم�يـتم�تحصـيل�أي�للعمليـة�بعـدبلـغ�ال�[ـائي�تـاريخ�التسـوية�و�xا��لـم�يـتم��تحديـد�و حكوميـة�بـنفس�ا�بلـغ��ال�الجهـهستحق�من�تم�اxع�9اف�با�ريال�سعودي�و 

  .٨و���٧رقم��إيضاح�ريال�سعودي.���٢٨،٥٢٦،٨٣٦يبلغ�٢٠١٨و��٢٠١٩ديسم٣١��9Uحق�7ي�ا�ستيراد�مستحق�خ�ل�العام�،�وبالتا�ي�فإن�رصيد�اx لل�مقابله��إيرادات�

  

  تمويل�ا!طراف�ذات�ع�قة

�بــأن�هــذا��٢٠١٨�:٦٫٠٠٠٫٠٠٠ديســم٣١��9Uمليــون�ريــال�ســعودي(�٦لــدى�الصــندوق�قــرض�بــدون�فوائــد�بقيمــة�
ً
ريــال)�مــن�شــركة�الشــرق�ا�وســط�لÆســتثمار�ا�ــا�ي.�علمــا

  و�xيوجد�شروط�محددة�للسداد.التمويل�بدون�عمولة�

  

  الوحدات�ال�]�يمتلكها�أطراف�ذات�ع�قة

 وتتضمن�الوحدات�ا�صدرة��كما�7ي�تاريخ�ا�:»انية�وحدات�لدى�أطراف�ذات�ع�قة�ع3ى�النحو�التا�ي:

  النسبة�املوكة    ٢٠١٩ديسمب^.��٣١  ا!طراف�ذات�الع�قة

  %٣٦٫٣٤    %٣٦٫٣٤  صندوق�التعليم�العا�ي

  %٢٣٫٨٨    %٢٣٫٨٨  اء�عبدهللا�محمد�البل�[دشركة�أبن

  %١٨٫٦٩    %١٨٫٦٩  عبدالعزيز�عبدالرحمن�عبدهللا�ا�ديمغ

  %٨٫٣١    %٨٫٣١  ا�مانة�العامة��جلس�التعاون�لدول�الخليج�العربية

  %٧٫٢٧    %٧٫٢٧  فهد�ناصر�فهيد�الدوسري 

  %٠٫٦٢    %٠٫٦٢  شركة�جسر�للتطوير�العقاري 

  %٠٫١٦    %٠٫١٦  PÞابراهيم�عبدهللا�راشد�الحدي

  

 عدد�الوحدات�ا�ملوكة�من�قبل�حام3ي�الوحدات�وممتلكاª[م�7ي�الصندوق�لم�تتغ:�9خ�ل�الف�9ة�الحالية�والسابقة.أ�)�

��نظمة�صناديق�اxستثمار�العقاري،�يتم�التعامل�مع�جميع�حام3ي�الوحدات�الذين�يمتلكون�أك�9ßمن��ب�)
ً
  ات�ع�قة.%�والشركات�التابعة�لهم�كأطراف�ذ٥وفقا

  

 إيراد�مستحق.�٧

  ٢٠١٨ديسم/.��٣١    ٢٠١٩ديسم/.��٣١  إيضاح  

  ريال�سعودي    ريال�سعودي    

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  ٨ إيراد�مستحق

  

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٨ 
 

  

 احتملةاطلوبات�.��٨

تبطــة�بالــذمم�ا�دينــة�القائمــة�بقيمــة�مر �٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦إيــرادات�بقيمــة�7ــي�دفــع��(حامــل�وحــدات)عبــدهللا�البل�[ــد�أبنــاء�تعßــ9ت�شــركة��7ــي�الســنوات�الســابقة،

شــركة�عبــد�هللا�أبنــاء�رفــع�مــدير�الصــندوق�دعــوى�قضــائية�ضــد��xحقــا�،مرتبطــة�بــذلك�ا_يــرادضــد�مــدير�الصــندوق�دعــوى�أقامــت�الشــركة�،�٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠

.٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦تتعلق�بتحصيل�مبلغ�البل�[د�
ً
�²[ائيـا

ً
م�الحكـم�القضـائي��حكمـة�التنفيـذ.�إدارة�تـم�تقـدي���.�صدر�حكم�قضائي�لصالح�الصندوق�ويعت�9Uحكما

  7ي�اxعتبار�تعتقد�بأنه�سيتم�تحصيل�كامل�ا�بلغ.رأي�ا�ستشار�القانوني��وبأخذالصندوق�

  

  أخرى�ح��Qتاريخ�صدور�التقرير.مهمة�محتملة��وال�»امات��xتوجد�مطلوبات

 

 توزيع�ا!رباح� .٩

،�%�سن٨بنسبة��توزيعات�نقدية�شروط�وأحكام�الصندوق�تتضمن
ً
  .)سعودي�ريال�صفر :�٢٠١٨(�لسنة�التقرير.توزيعات��عن�أيعلن�مجلس�إدارة�الصندوق�لم�يويا

  

 إدارة�اخاطر�االية�� .١٠

مخـاطر�اxئتمـان�ومخـاطر�السـيولة�ومخـاطر�السـوق�(بمـا�7ـي�ذلـك�مخـاطر�أسـعار�العمولـة� :وم�[ـاالصندوق�إ�ى�مجموعة�متنوعة�مـن�ا�خـاطر�ا�اليـة�يتعرض�

إ�ـى��تقليـل�أثـر�ا�خـاطر ويركز�برنامج�إدارة�ا�خاطر�الشامل�للصندوق�ع3ى�القدرة�ع3ى�التنبؤ�بالسوق�ا�الية�ويس|ى�إ�ـى� .ت�ومخاطر�ا�سعار)ومخاطر�العم� 

للصـــندوق��وعمومـــا�،�فـــإن�ا�خـــاطر�الناشـــئة�عـــن�ا�وجـــودات�وا�طلوبـــات�ا�اليـــة .أدنـــى�حـــد�ممكـــن�مـــن�التـــأث:�9الســـل�PÂا�حتمـــل�ع3ـــى�ا�داء�ا�ـــا�ي�للصـــندوق 

  جوهري�النحو�ا�ب:ن�7ي�أدناه.�تأث:9 دون�أي�7ي�السنوات�السابقة�الصندوق�تعرضه�للمخاطر�ا�الية��.�أدار محدودة

  

  مخاطر�اwئتمان

�اxئتمــان،�يتعـرض�الصـندوق��خـاطر�الوفــــاء�بال�»امــــه�ممـا�يـؤدي�إ�ـى�تكبـــــد�طـرف�اخـر��خسـارة�ماليـة�7ـي�أحـد�ا�طـراف�7ــي�أداة�ماليــــة�تعßـ9 إن�مخـاطر�ا_ئتمـان�تتمثـل�7ـي�

أموالـــه�7ـــى�بنـــك�مح3ـــي�7ـــي�ا�ملكـــة�العربيـــة�يحـــتفظ�الصـــندوق�بع3ـــى�أرصـــدته�لـــدى�البنـــوك،�دخـــل�العمـــوxت�ا�ســـتحقة�و�الـــذمم�ا�دينـــة�بموجـــب�اتفاقيـــة�بيـــع�مؤجلـــة.�

بيـع�الوق�نفسـه.�ويـتم�ضـمان�الـذمم�ا�دينـة��بموجـب�اتفاقيـة�السعودية،�دخل�العموxت�ا�ستحقة�مضمون�بالوحدات�ا�خصصة��الك�ا�جمع�السك��Pºع3ى�الصند

  ا�بلغ�ا�ستحق،�وبالتا�ي�يعتقد�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�ليس�لديه�أي�مخاطر�إئتمان�جوهرية.�للمجمع�تتجاوز �العادلة�القيمةلمجمع�العقاري،�لا�ؤجلة�

  

  ترك^�uمخاطر�اwئتمان

الوفـاء�بال�»اماتـه��7ـيا�رتبطـة�تجاريـا�ا�طـراف��طـرف�جـوهري�مـن�ع3ـى�قـدرة�مما�يـؤثر�7ي�الصناعة،العوامل�اxقتصادية�أو��7ي�تغ:9ات�وجود�اxئتمان�عند�مخاطر �ت�9كز

يتعلــق��ت�9كــز�ا�خــاطر�اxئتمانيــة�للصــندوق�فيمــا .تعــام�ت�الصــندوق�اxئتمانيــةاxئتمــاني�هاًمــا�بالنســبة�إ�ــى�إجمــا�ي��تعاملهــايكــون��الQــPا�طــراف��ذلكبــ�يقصــدا�اليــة،�

  .،�مالك�ا�جمع�با�دوات�ا�الية�7ي�الغالب�ع3ى�ا�ستحقات�من�حامل�الوحدة

  

  مخاطر�السيولة

ا�تعلقــــة�با�طلوبـــات�ا�اليـــة،�والQــــ�Pتتكـــون�مــــن��ا�مـــوال�ال�زمــــة�لســـداد�ال�»اماتـــهواجـــه�صـــعوبة�7ــــي�تـــوف:�9يمخـــاطر�الســـيولة��ــــي�مخـــاطر�أن�الصـــندوق�قــــد�

يضـمن�ويقوم�بـا_جراءات�ال�زمـة�لفقات�ا�ستحقة.�ويقوم��مدير�الصندوق�بمراقبة�متطلبات�السيولة�ع3ى�أساس�منتظم�الرسوم�ا_دارية�وغ:9ها�من�الن

فيمــا�ي3ـــي�تفصــيل�ا�طلوبـــات��.بــدون�ا�خـــاطرة�بســمعة�الصـــندوق�أو�تعريضــه�لخســـائر�غ:ــ�9متوقعـــة�توفرا�مــوال�الكافيـــة��واجهــة�أي�ال�»امـــات�عنــد�نشـــوá[ا

 : 7ي�تاريخ�التقريركما�ها�وموعد�سدادا�الية�

   



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

١٩ 
 

  

  إدارة�اخاطر�االية�(تتمة)

  
  صا7ي�ا�بلغ

تحت�الطلب�أو�أقل�من�

 أشهر��٦
  شهر�١٢أك�9ßمن�  شهر��١٢–أشهر��٦من�

          اطلوبات�االية�بالقيمة�اطفأة

  -  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

  -  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  مستحقة�إدارة�أتعاب

  -  - ١٬٦١٠٬٠٠٠ ١٬٦١٠٬٠٠٠  مستحقة�أرباحتوزيعات�

  -  - ٣٧٥٬٧٤٨ ٣٧٥٬٧٤٨  مصروفات�أخرى�مستحقة

٣١��9U١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  م٢٠١٩ديسم -  -  

  

  
  صا7ي�ا�بلغ

تحت�الطلب�أو�أقل�من�

 أشهر��٦
  شهر�١٢أك�9ßمن�  شهر��١٢–أشهر��٦من�

          اطلوبات�االية�بالقيمة�اطفأة

  -  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

  -  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  أتعاب�إدارة�مستحقة

  -  - ١٬٦١٠٬٠٠٠ ١٬٦١٠٬٠٠٠  توزيعات�أرباح�مستحقة

  -  - ٢٧٢٬٣٧٥ ٢٧٢٬٣٧٥  مصروفات�أخرى�مستحقة

٣١��9U١١٬٨٠٩٬٢٨١ ١١٬٨٠٩٬٢٨١  م٢٠١٨ديسم -  -  

  

  مخاطر�السوق 

  .أو�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÆدوات�ا�الية�بسبب�التغ:9ات�7ي�أسعار�السوق �السوقيةمخاطر�تقلب�القيمة��تتمثل�مخاطر�السوق�7ي

  العمولة�ومخاطر�العم�ت�ومخاطر�ا�سعار.�سعر تشتمل�مخاطر�السوق�ع3ى�ث�ثة�أنواع�من�ا�خاطر:�مخاطر�

  

  معدل�الربحمخاطر�

ثر�التغ:ــــ9ات�7ــــي�أســــعار�العمولــــة�ع3ــــى�القيمــــة�أو�التــــدفقات�النقديــــة�ا�ســــتقبلية�لــــÆدوات�ا�اليــــة.�مبلــــغ�العمولــــة�ع3ــــى�تنشــــأ�مــــن�احتماليــــة�أن�تــــؤ معــــدل�الــــربح�مخــــاطر�

�xتفاقية�البيع�ا�ؤجل.��هو�مبلغا�وجودات�ا�الية�للصندوق�
ً
  أسعار�عمولة.�مخاطر�الصندوق��ي��xيتعرض�،  ذلك�وبناًء�ع3ىثابت�وفقا

  

 مخاطر�العملة

ا�دوات�ا�اليـة�ا�سـتخدمة�مـن�قبـل�الصـندوق�مثـل�النقـد��نتيجة�للتغ:7�9ي�أسعار�صـرف�العمـ�ت�ا�جنبيـة،��تتغ:9 ة��ي�مخاطر�أن�قيمة�ا�داة�ا�الية�قد�مخاطر�العمل

لصـــندوق�غ:ـــ�9معـــرض��ي�،�اذلـــك�وبنـــاًء�ع3ـــىبالريـــال�الســـعودي��تحســـب7ـــي�البنـــوك�و�ذمـــم�مدينـــة�تحـــت�اتفاقيـــة�بيـــع�مؤجلـــة�والـــذمم�الدائنـــة��والعمـــوxت�ا�ســـتحقة�

  مخاطرعم�ت�أجنبية.�

  

  مخاطر�ا!سعار

ماليــة�نتيجــة�للتغ:ــ9ات�7ــي�أســعار�الســوق�(بخــ�ف�تلــك�الناشــئة�عــن�مخــاطر��مــن�أداةالنقديــة�ا�ســتقبلية��للتــدفقاتمخــاطر�ا�ســعار��ــي�مخــاطر�تقلــب�القيمــة�العادلــة�

تـــؤثر�ع3ـــى�جميـــع�ا�دوات�ا�اليـــة�ا�ماثلـــة��أي�عوامـــلمصـــدرها�،�أو�مـــن�أداة�ماليـــة�فرديـــة�أو�جـــة�عـــن�انـــت�تلـــك�التغ:ـــ9ات�ناتأســـعار�الفائـــدة�أو�مخـــاطر�العمـــ�ت)�ســـواء�ك

  .ا�سعارتعرض��خاطر��xيعرضة��سعار�السوق�،�فإن�الصندوق�ا�الية�للصندوق�ليست�م�ا�دواتا�تداولة�7ي�السوق.�بما�أن�قيمة�

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢٠ 
 

  (تتمة)�إدارة�اخاطر�االية

  ب�الفئة�ا!دوات�االية�حس

  ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية:ا�ركز�ا�ا�ي�بالفئات�التالية�من�تتعلق�ا�بالغ�ا�درجة�7ي�

  

  ٢٠١٨ديسم/.��٣١    ٢٠١٩ديسم/.��٣١    

  ريال�سعودي    ريال�سعودي    ا!صول�االية

          :ا!صول�االية�بالتكلفة�اطفأة

 ٨٨٬٠٧٥   ٦٢٢٬٧٢٦   الحساب�الجاري –النقدية�7ي�البنك�

 -   ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠    من�هيئة�حكوميةذمم�مدينة�

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠    -    ذمم�مدينة�xتفاقية�بيع�مؤجلة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦   ستحقايراد�م

 ١٢٣٬٦١٤٬٩١١   ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢    إجما$ي�ا!صول�االية�بالتكلفة�اطفأة

          اطلوبات�االية

         اطلوبات�االية�بالتكلفة�اطفأة:

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  ٣٬٩٢٦٬٩٠٦    مستحقةة�اتعاب�إدار 

  -  ٦٠٩٬٩٠١    ودائع�مستحقة

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  ١٬٦١٠٬٠٠٠    توزيعات�أرباح�مستحقة

 ٢٧٢٬٣٧٥  ٣٧٥٬٧٤٨    مصروفات�أخرى�مستحقة

 ١١٬٨٠٩٬٢٨١  ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥    اطلوبات��اجما$ي

  

 قاق�للموجودات�واطلوباتتحليل�اwستح .١١

  اجما�ي  شهر�١٢أك�9ßمن� �شهر�أو�أقل�١٢  غ:�9محدد�  م٢٠١٩ديسم٣١��9Uكما�7ي�

          �اوجودات

 ٦٢٢٬٧٢٦  - ٦٢٢٬٧٢٦  الحساب�الجاري –النقدية�7ي�البنك�

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  من�هيئة�حكوميةذمم�مدينة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  - ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  ستحقايراد�م

  ١٢٤٬١٤٩٬٥٦٢  - ٢٩٬١٤٩٬٥٦٢ ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ا�ي�ا�وجوداتاجم

  

         

          �اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ - مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ -  مستحقةة�اتعاب�إدار 

 ٦٠٩٬٩٠١   ٦٠٩٬٩٠١ -  ودائع�مستحقة

 ١٬٦١٠٬٠٠٠   ١٬٦١٠٬٠٠٠ -  توزيعات�أرباح�مستحقة

 ٣٧٥٬٧٤٨  - ٣٧٥٬٧٤٨ -  ى�مستحقةمصروفات�أخر 

 ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥  - ١٢٬٥٢٢٬٥٥٥ -  اجما�ي�ا�طلوبات

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢١ 
 

  

  اجما�ي  شهر�١٢أك�9ßمن� �شهر�أو�أقل�١٢  غ:�9محدد�  م٢٠١٨ديسم٣١��9Uكما�7ي�

          �اوجودات

 ٨٨٬٠٧٥  - ٨٨٬٠٧٥ - الحساب�الجاري –النقدية�7ي�البنك�

 ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ - -  اتفاقية�بيع�مؤجلةذمم�مدينة�

 ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦  - ٢٨٬٥٢٦٬٨٣٦ - ستحقايراد�م

  ١٢٣٬٦١٤٬٩١١ ٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٨٬٦١٤٬٩١١ -  اجما�ي�ا�وجودات

  

         

          �اطلوبات

 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ - مستحق��طراف�ذات�ع�قة�

 ٣٬٩٢٦٬٩٠٦  - ٣٬٩٢٦٬٩٠٦ -  مستحقةة�اتعاب�إدار 

 ١٬٦١٠٬٠٠٠  - ١٬٦١٠٬٠٠٠ -  توزيعات�أرباح�مستحقة

 ٢٩٦٬١٢٣  - ٢٩٦٬١٢٣ -  مصروفات�أخرى�مستحقة

 ١١٬٨٣٣٬٠٢٩  - ١١٬٨٣٣٬٠٢٩ -  اجما�ي�ا�طلوبات

  

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�االية .١٢

القياس.�يستند�قياس��7ي�السوق�7ي�تاريخ�طرف:نب:ن��طبيعيةلتحويل�ال�»ام�7ي�معاملة��سيتم�دفعهأصل�أو��مقابل�بيعاست�مه�لقيمة�العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�

  :القيمة�العادلة�ع3ى�اف�9اض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�صل�أو�تحويل�اxل�»ام�تتم�إما

  ،�أوي�السوق�الرئي�P¨ãلÆصل�أو�الخصم7 • 

  .7ي�غياب�السوق�الرئي�P¨ã،�7ي�السوق�ا�ك�9ßفائدة�لÆصول�أو�الخصوم• 

��الســـوق يجـــب�أن�يكـــون�
ً
الQـــ�Pسيســـتخدمها��اxف�9اضـــاتباســـتخدام��اxل�ـــ»امأو��لÆصـــلللصـــندوق.�يـــتم�قيـــاس�القيمـــة�العادلـــة�الرئيãـــ¨�Pأو�الســـوق�ا�كßـــ�9فائـــدة�متاحـــا

  .ا_قتصاديةيعملون�وفًقا��صلح^[م�كل�أطراف�العملية�التجارية�ا�شاركون�7ي�السوق�عند�تسع:�9ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�،�باف�9اض�أن�

ولــيس�هنـاك�نيـة�أو�حاجــة�لتقلـيص�حجــم�عملياتـه�بشـكل�جــوهري�أو�القيـام�بمعاملــة��وق�يتبــع�مبـدأ�اxسـتمراريةأن�الصـند�اف�ــ9اض�ع3ـىتعريـف�القيمــة�العادلـة��يقـوم

 .مجحفة

  

مـن�تـاجر�أو�سمسـار�أو�مجموعـة�صـناعية�أو�خدمـة�تسـع:�9أو�وكالـة��مسـتمر 7ي�سوق�نشط�إذا�كانت�ا�سعار�متاحة�بسهولة�وبشـكل��مدرجةتعت�9Uا�داة�ا�الية�ع3ى�أ²[ا�

  ،�وتمثل�تلك�ا�سعار�معام�ت�سوقية�فعلية�ومنتظمة�ع3ى�أساس�تجاري.�تنظيمية

لقيمـة�العادلـة�،�كمـا�هــو�يـتم�تصـنيف�جميـع�ا�وجـودات�وا�طلوبـات�الQـ�Pيـتم�قيـاس�القيمـة�العادلـة�لهـا�أو�ا_فصــاح�ع�[ـا�7ـي�البيانـات�ا�اليـة�ضـمن�التسلسـل�الهرمـي�ل

  ذلك�مستوياª[ا�ا�ختلفة�ع3ى�النحو�التا�ي:النسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�و موضح�أدناه�،�بناًء�ع3ى�أدنى�مستوى�دخل�مهم�ب

 (غ:�9ا�عدلة)�7ي�ا�سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.�ا�علنةأسعار�السوق�-ا�ستوى�ا�ول  •

�للرصد�تكون�مدخ�ª[االتقييم�ال��PQطرق �-ا�ستوى�الثاني •
ً
 بصورة�مباشرة�أو�غ:�9مباشرة.�ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب�

 ا�همة�لقياس�القيمة�العادلة�غ:��9قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ:�9مباشرة.�مدخ�ª[اأدنى��تكون طرق�التقييم�ال��PQ-ا�ستوى�الثالث •

،�xتوج
ً
الQـ�Pتظهـر�7ـي�هـذه�القـوائم�ا�اليـة�تقـارب�قيم^[ـا�العادلـة.�القيم�الدف�9ية�لكافـة�ا�وجـودات�وا�طلوبـات�ا�اليـة�ا�خـرى�د�موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة.�حاليا

  الحالية�والسنة�السابقة.�السنةأخرى�من�ا�ستوى�ا�ول�أو�الثاني�أو�الثالث�من�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�خ�ل��مالية�لم�يكن�هناك�أي�أدوات

.جميع�القيم�ا�عروضة�7ي�هذه�القوائم�ا�الية�تمثل�القيمة�العادلة�لÆصول�و 
ً
  ا�طلوبات�ا�الية�بنسبة�كب:9ة�جدا

  



  صندوق�ميفك�ادر�للدخل�العقاري 

  ار�من�قبل�شركة�الشرق�ا�وسط�ل�ستثمار�ا�ا�يا�د

 م٢٠١٩ديسم/.��٣١إيضاحات�حول�القوائم�االية�للسنة�ان+*ية�(ي�

 (بالريال�السعودي)

٢٢ 
 

  تتمة)لقيمة�العادلة�ل�دوات�االية�(ا

  

  للقيمة�العادلة�استويات�الث�ثةب^ن��عادة�التصنيفأ

،�لــم�تكــن�ات.�ومــع�ذلــكالتغي:ــ9 �تلــك�7ــي�²[ايــة�ف�ــ9ة�إعــداد�التقــارير�الQــ�Pحــدثت�خ�لهــا�ا�ــذكورة�أعــ�ه�العادلــة�ج�نتــائج�إعــادة�التصــنيف�بــ:ن�مســتويات�القيمــةيــتم�إدرا

 العادلة�خ�ل�الف�9ة�الحالية�أو�أي�من�السنوات�السابقة.�القيمة�مستوياتب:ن��إعادة�تصنيفهناك�عمليات�

 

 �عتماد�القوائم�االيةا� .١٣

 .م��٢٠٢٠ف9Uاير�٢٥ا�وافق��هـ١٤٤١رجب����١ا�الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��7يتمت�ا�وافقة�ع3ى�هذه�القوائم�


