شركة الشرق األوسط لالستثمالي المالي
صندوق ميفك ريت
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معدالت االشغال ونسبة المؤجر وغير المؤجر خالل عام 2020
تصنيف العقار

عقارات استثمارية

حقوق منفعة

إسم العقار
مول تجاري بالرياض
درنف أجياد بمكة
درنف كدي بمكة
برج تجاي بجدة
ذا باد (دبي)
بالزا  1بالرياض
ضيافة بالرياض

نسب التأجير لجميع األصول
نسبة المؤجر
نسبة الغير مؤجر

معدالت اإلشغال
85%
76%
77%
75%
100%
79%
84%

83%
17%

صافي قيمة أصول الصندوق  /الوحدة
صافي قيمة اصول الصندوق (لاير)
عدد الوحدات المصدرة
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة (لاير/وحدة)
أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة (لاير/وحدة)
توزيع الدخل صافي الربح (الخسارة) للوحدة (لاير/وحدة)
توزيع الدخل (التوزيع النقدي) لكل وحدة (لاير/وحدة)
عائد التوزيع السنوي على السعر األولى للوحدة
عائد التوزيع السنوي التراكمي على السعر األولي للوحدة منذ بداية الصندوق

*عن ر
الفتة منذ تشغيل الصندوق ر
حت  31ديسمت 2019

حالة التأجير
يدار من قبل مشغل
غير مؤجر
غير مؤجر
يدار من قبل مشغل
مؤجر بالكامل لمستأجر واحد
يدار من قبل مشغل
يدار من قبل مشغل

2020

2019

**669,689,865
73,276,800
9.1392
9.1392 / 9.7896
-0.9040
0.15
%1.5
%7.76

754,253,329
73,276,800
10.2932
10.29 /10.41
0.3818
*0.626
*%6.26
*%6.26

** كما في  31ديسمبر 2020
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صافي أرباح صندوق
صافي الربح (الخسار’) خالل عام ( 2020لاير)
عدد الوحدات المصدرة (وحدة)
صافي الدخل (الخسارة) لكل وحدة (لاير/سهم)

2020

2019

)(66,244,264
73,276,800
))0.9040

27,979,887
73,276,800
0.3818

االداء التشغيلي والعوائد
عام 2020

عام 2019

عام 2018

صافي الربح (الخسارة)

)(66,244,264

27,979,888

21,073,041

إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) بعد خصم كافة الفوائد واإلهالكات
صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات EBITDA
صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد EBIT

)(1,062,790
47,060,860
16,073,179

32,112,432
86,828,657
52,270,372

6,127,328
17,397,811
11,453,705

صافي العائد (صافي الربح  /حقوق المساهمين)
صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات  / EBITDAإجمالي األصول
صافي الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد واالهالكات / EBITDAحقوق المساهمين
العائد اإلجمالي (صافي الربح  /صافي قيمة األصول بداية الفترة)

-9.89%
4.02%
7.03%
-8.78%

3.71%
6.42%
11.51%
3.71%

نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق

2020

2019

13,218,668
65,874,499
20.07%

8,925,208
95,753,865
9%

مقياس األداء

إجمالي مصروفات التشغيل ومصروفات ميفك ريت
إجمالي ايرادات التأجير لميفك ريت
نسبة مصروفات التشغيل ومصروفات الريت إلي اجمالي االيرادات
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2020

2019

إجمالي مصاريف التشغيل للعقارات
إجمالي مصاريف التشغيل إلي أجمالي ايرادات تأجير الصندوق

9,311,920
14.14%

7,180,713
7%

مصاريف الصندوق
أتعاب إدارة الصندوق
أتعاب أمين الحفظ
أتعاب أخرى
رسوم إدارج
رسوم تسجيل
أتعاب قانونية
أتعاب تقييم
أتعاب المراجعة الشرعية
أتعاب المحاسب القانوني
إجمالي مصاريف الصندوق
نسبة مصاريف الصندوق إلي اجمالي ايرادات تأجير الصندوق

2,409,228
172,088
525,063
183,845
420,000
19,469
81,504
25,000
70,550
3,906,748
5.93%

360,810
206,192
12,767
207,150
420,000
210,000
230,450
13,125
84,000
1,744,495
2%

إجمالي تكلفة التمويل

16,426,164

17,095,974

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية

ال يوجد أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها ،ولم يحصل مدير
الصندوق على أي عموالت خالل الفترة غير ما تم ذكره لمالكي الوحدات في الشروط واألحكام كما
هو موضح أدناه:

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق
أتعاب ادارة صندوق
رسوم ترتيب قرض
رسوم صفقات

2020

2019

2,409,228
214,390
815,156

360,810
0
0
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التغييرات والتطورات الجوهرية:
•
•
•
•

•
•
•
•

إغالق مؤقت لجميع مجمعات صندوق ميفك ريت التجارية إشارة لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية الحتواء انتشار فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19
تلقي مدير الصندوق بعض الطلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق تتعلق بتعليق او تخفيض أو إعادة جدولة أو فسخ بعض االيجارات
نظرا للظروف الحالية المتعلقة باإلجراءات االحترازية المتخذة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (.)COVID-19
تمديد الفترة االيجارية لمشروع الضيافة لمدة خمس سنوات
إعادة هيكلة العمليات التأجيرية لبعض العقارات المملوكة لصندوق ميفك ريت من خالل إنهاء عقد ايجار مبنى الضيافة لشركة التصميم والتنفيذ
وكذلك إنهاء عقد تأجيرفندق درنف أجياد وفندق ودرنف كدي بعد تفشى وباء كورونا وإغالق مدينة مكة وكذلك إنهاء عقد التأجير الموقع مع
شركة تهامة
تسوية اإللتزامات قصيرة األجل من خالل تحويل حق منفعة بالزا  2إلي األطراف الدائنة
منح خصم للمستأجرين عن فترة اإلغالق الناتجة عن تفشى وباء كوورنا
توقيع عقد إدارة أمالك مع شركة األصول المستديمة الدارة العقارات لمجمع سوق شرق التجاري الواقع في مدينة الرياض ومبنى جدة
تعيين الصالح والزومان كمستشار ضريبي للصندوق

مجلس االدارة:
•
•
•
•
•

الموافقة على القوائم المالية السنوية كما في 2019/12/31م لصندوق ميفك ريت
تعيين مكاتب محاماة لمقاضاة العمالء المتعثرين وزيادة التدفقات النقدية الداخلة لعقارات الصندوق
العمل على تحول جميع مستأجرين عقارات الصندوق إلي نظام إيجار
الموافقة على تحديث شروط وأحكام الصندوق بعد استقالة السيدة /خلود الغاطي من مجلس ادارة الصندوق بسبب استقالتها من ميفك كابيتال.
الموافقة على تعيين " " CITY PROPERTIES PROPERTY VALUATION LLCمقيما لصندوق ميفك ريت لتقييم العقارات في إمارة دبي
– االمارات العربية المتحدة
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• الموافقة على تعيين شركة األصول المستديمة إلدارة عقار سوق شرق.
• الموافقة على توزيعات صندوق ميفك ريت بتوزيع إجمالي أرباح  18,319,200لاير سعودي ويكون الربح الموزع يبلغ  0.25لاير لكل
وحدة ،ونسبتها إلى السعر األولي للوحدة هو  %2.50وذلك للفترة من من 2019/07/01م حتى 2019/12/31م
• الموافقة على إنهاء عقود االيجار لفنادق مكة ومشروع الضيافة
• الموافقة على عدم توزيع أرباح لحملة الوحدات عن الفترة من  1يناير  2020حتى  30يونيو.
• المصادقة على القوائم المالية للنصف األول من عام 2020
• تعيين شركة األصول المستديمة كوسيط عقاري لتوثيق عقود ايجار
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تقرير تقييم المخاطر الخاصة بصندوق ميفك ريت | ديسمبر 2020م
• بناء على تعليمات هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالصناديق العقارية املتداولة ،فقد تم تقييم املخاطر االساسية املتعلقة بصندوق ميفك ريت العقاري بناء على التقييم املوضوعي
لجميع املخاطر املتعلقة بالصندوق والتي من املمكن ان يكون لها اثر.
وصف املخاطر

الرقم

نوع املخاطر

.1

مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على
االستثمار

.2

مخاطر التاريخ التشغيلي املحدود

ً
ً
ال يمتلك الصندوق تاريخا تشغيليا يمكن للمستثمرين املحتملين من خالله الحكم على أداء
الصندوق ونجاحاته .وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يمتلك خبرة واسعة في إدارة الصناديق
العقارية ،يمتلك مدير الصندوق خبرة محدودة في إدارة صناديق االستثمار العقاري املتداولة
لحداثة تشريعها في اململكة .كما أن طبيعة االستثمارات املستقبلية في الصندوق وكذلك طبيعة
املخاطر املرتبطة بها قد تختلف بشكل جوهري عن االستثمارات واالستراتيجيات التي اضطلع بها
مدير الصندوق في السابق .كما أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج السابقة التي حققها مدير
ّ
الصندوق دالة على األداء املستقبلي .لذا تعد حداثة املنتج من املخاطر حيث يصعب التنبؤ بمدى
التغيير في قيمة الوحدات أو في العائدات التي من املفترض توزيعها.

.3

مخاطر عدم االمتثال لألنظمة ذات العالقة

قد يصبح الصندوق غير مؤهل ليكون صندوق استثمار عقاري متداول بموجب التعليمات
املنظمة لصناديق االستثمار العقاري املتداولة ،وهو األمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على
ً
سيولة تداول وحداتهم بما قد يؤثر سلبا على قيمة استثمارهم .ولم يتم اختبار متطلبات
االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يتم إجراء
تغييرات الحقة على متطلبات االحتفاظ بوضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول.
وينبغي على املستثمرين املحتملين مالحظة أنه ال يوجد ضمان بأن الصندوق ،عقب اختياره
ليكون صندوق استثمار عقاري متداول ،سوف يظل صندوق استثمار عقاري متداول أو سوف
يستمر في االحتفاظ بهذا الوضع (سواء بسبب عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية أو خالفه) .وفي

ينطبق

ال ينطبق

ال يقدم مدير الصندوق أي ضمانات بنجاح الصندوق في
تحقيق عوائد للمستثمرين ,عدا ماتم ذكره في الشروط و
االحكام

فيما يتعلق بقيام مدير الصندوق بالتبرع امللزم بفروق التوزيعات حال االنخفاض عن املستهدف،
فإنه ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين ،أو أن العوائد
ستكون مناسبة مع مخاطر االستثمار في الصندوق وطبيعة املعامالت املوصوفة في هذه الشروط
واألحكام .ومن املمكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسر املستثمرون بعض أو جميع رأس املال
املستثمر

آلية تقويم املخاطر

✓

ويسعى مدير الصندوق لتحقيق أفضل أداء لعقارات
الصندوق حفاظا على حقوق املساهمين
قام مدير الصندوق بإدارة صندوق عقاري مدر للدخل،
وحيث تقارب طبيعة الصندوق العقاري املدر للدخل الى
طبيعة منتج صندوق ميفك ريت اال انه متاح للتداول ،فان
مدير الصندوق يبذل قصارى جهدة وذلك من خالل
االعتماد على كوادر مؤهلة وذات خبرة إلدارة الصندوق
وذلك من خالل االملام التام بالعوامل املؤثرة على الصندوق
واوضاع السوق املتداول فيها.

✓
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✓

الرقم

نوع املخاطر

وصف املخاطر

ينطبق

ال ينطبق

آلية تقويم املخاطر

حال تخلف الصندوق عن الوفاء بأي من املتطلبات التنظيمية الالزمة لالحتفاظ بوضعه ،يجوز
لهيئة السوق املالية تعليق تداول الوحدات أو إلغاء إدراج الصندوق .ويمكن أن يؤدي عدم
القدرة على إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية "تداول" إلى نتائج سلبية على إمكانية
تسويق الوحدات وعلى سيولتها وقيمتها مما قد يؤثر سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على
االستثمار.

.4

.5

مخاطر عدم توافر سيولة في السوق

مخاطر زيادة عمليات بيع الوحدات و التغيرات
في األسعار

يعتزم الصندوق التقدم بطلب لكي يتم قبول الوحدات للتداول في السوق املالية السعودية
"تداول" .وال ينبغي النظر إلى قبول هذا الطلب كإشارة إلى أنه سوف تكون هناك سوق سائلة
للوحدات أو أنها سوف تتطور ،أو أنها في حال تطورت سوف تستمر إلى أجل غير مسمى عقب
القبول .وفي حال عدم تطوير سوق تداول ذي سيولة أو املحافظة عليها ،قد تتأثر سيولة
الوحدات وأسعار تداولها على نحو سلبي .وباإلضافة إلى ذلك ،في حال عدم تطوير هذه السوق،
ً
قد يكون للتعامالت الصغيرة نسبيا أو التعامالت املقررة على الوحدات تأثير سلبي كبير على
القيمة السوقية للوحدات ،وقد يكون من الصعب تنفيذ التعامالت الفعلية أو التعامالت املقررة
املتعلقة بعدد كبير من الوحدات بسعر ثابت .وقد يشير العدد املحدود من الوحدات و/أو مالكي
ً
الوحدات إلى وجود سيولة محدودة في هذه الوحدات وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا على ما يلي:
( )1قدرة املستثمر على تحقيق مردود من بعض أو كل استثماره و/أو ( )2السعر الذي من خالله
يستطيع هذا املستثمر تحقيق املردود و/أو ( )3السعر الذي من خالله يتم تداول الوحدات في
السوق الثانوية .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يتم إصدار نسبة كبيرة من الوحدات إلى عدد محدود
ً
من املستثمرين ،وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا على تطوير سوق ذات سيولة نشطة للوحدات.
وباإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من أن الوحدات سوف تكون قابلة للتداول ،قد تكون سيولة
السوق بالنسبة لوحدات صناديق االستثمار العقاري القابلة للتداول أقل من سيولة سوق أسهم
الشركات املدرجة .مما قد يؤثر سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على االستثمار.

✓

قد تؤدي عمليات بيع عدد كبير من الوحدات من قبل مالكي الوحدات إلى انخفاض سعر تداول
الوحدة ،وقد تؤدي أي إشاعات حول أداء الصندوق إلى قيام مالكي الوحدات ببيع وحداتهم مما
سوف يؤثر على سعر الوحدة.
ً
و هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا على السعر السوقي للوحدات ومن بينها الحركة
العامة في أسواق األسهم املحلية والعاملية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة
واملتوقعة ومعدالت الفائدة وتكاليف التمويل وتوجهات املستثمرين والظروف االقتصادية
العامة .وقد تتعرض سوق الوحدات للتقلبات ،وقد يؤدي عدم وجود السيولة إلى حدوث تأثير
سلبي على القيمة السوقية للوحدات .وبناء عليه ،فإن شراء هذه الوحدات مالئم فقط
للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل املخاطر املرتبطة بهذه االستثمارات مما قد يؤثر سلبا على سعر
تداول الوحدة أو العائد على االستثمار.

✓
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ال توجد حاليا مخاطر ناتجه من عدم تداول الوحدات في
السوق الرئيس ي ،وتجدر االشارة ان هناك احتمالية وجود
مخاطر عدم توفر سيولة في السوق وذلك في حال تم تداول
وحدات الصندوق في السوق املوازي.

الرقم

نوع املخاطر

وصف املخاطر

ينطبق

.6

مخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف
االقتصادية العامة

إن التغيرات في الظروف االقتصادية ،بما في ذلك نسب الفائدة ومعدالت التضخم ،وظروف
العمل ،واملنافسة ،والتطورات التكنولوجية ،واألحداث السياسية والدبلوماسية ،والقوانين
الضريبية من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري وسلبي على األعمال وفرص الصندوق .وعلى وجه
الخصوص ،قد تتسبب الزيادة في نسب الفائدة بمطالبات من املستثمرين لعائد أعلى وذلك
للتعويض عن الزيادة في تكلفة النقدية وتكلفة الفرصة البديلة .وكنتيجة لذلك ،قد تنخفض
ً
جاذبية الوحدات كفرصة استثمارية فيقل الطلب عليها مما يؤثر سلبا على القيمة السوقية
للوحدات .وحيث أنه يجوز للصندوق اللجوء إلى التمويل ،فإن أي زيادة في نسب الفائدة في
أسواق الدين من شأنها أن تؤثر على شروط التمويل للصندوق .وإن التغيرات في أسعار الفائدة
ً
قد تؤثر أيضا على التقييمات في القطاع العقاري بشكل عام مما قد يؤثر سلبا على سعر تداول
الوحدة أو العائد على االستثمار.

✓

.7

مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة
السوقية سعر الطرح األولي

قد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من سعر الطرح األولي في وقت االشتراك ،وقد ال يستطيع
مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم .وقد يتم تداول الوحدات بسعر أقل من قيمتها
لعدة أسباب من بينها ظروف السوق غير املواتية وضعف توقعات املستثمرين حول جدوى
االستراتيجية والسياسة االستثمارية للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات .مما قد
يؤثر سلبا على سعر تداول الوحدة أو العائد على االستثمار.

✓

.8

مخاطر التقلب في التوزيعات

على الرغم من أنه يتوجب على الصندوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار
العقارية املتداولة توزيع ما نسبته  ٪90على األقل من صافي دخلها ملالكي الوحدات بشكل سنوي
باستثناء األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول ،إال أنه ال يوجد ضمانات بشأن مبالغ
التوزيعات املستقبلية ،وقد يكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيع بسبب أحداث غير
متوقعة تؤدي إلى زيادة في التكاليف (بما في ذلك النفقات الرأسمالية في حال القيام بأعمال
تجديد واسعة النطاق ومكلفة بشكل عاجل) أو انخفاض في اإليرادات (كما في حال تدني
مستويات تحصيل إيرادات اإليجار) .وإن عدم قدرة الصندوق على القيام بتوزيعات سنوية ملالكي
الوحدات قد يعرض الصندوق اللتزامات معينة من شأنها أن تضعف األداء املالي للصندوق،
ً
ً
ويمكن أيضا أن يمتنع الصندوق من القيام بأي توزيعات من قبل مموليه ،وفقا لوثائق التمويل
ذات العالقة ،والذين يكون لهم الحق بحاالت معينة (مثل بعد وقوع حالة إخالل بموجب وثائق
التمويل) الحق في السيطرة على والتحكم بالتدفقات النقدية للصندوق بحيث يستخدم لسداد
املبالغ املستحقة بموجب وثائق التمويل .ويشار إلى أن أي انقطاع أو انخفاض في مبالغ التوزيعات
ملالكي الوحدات.

✓

.9

مخاطر زيادة نسبة أتعاب اإلدارة إلى دخل
الصندوق

يدفع الصندوق ما نسبته  %0.35من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة في نفس
ً
الوقت الذي يكون دخل الصندوق من اإليجارات ثابتا ملدة زمنية طويلة .من املتوقع أن تتغير

✓

ال ينطبق

آلية تقويم املخاطر

قام الصندوق بإبرام اتفاقية من تمويل
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" "Profit Rate Capحيث ان نسبة الربحية على
التمويل محدودة بسقف اعلى ،وتم االتفاق على ان ال تبلغ
نسبة الربحية اعلى مستوى من مستوى السقف االعلى في
جميع الحاالت.

يعد متوسط سعر التداول لوحدات الصندوق اقل من
سعر االدراج اسوة بمعظم صناديق الريت املدرجة
بالسوق ،حيث تقوم الشركة بإعداد دراسات جدوى
باإلضافة الى دراسات استراتيجية وذلك للمحافظة على
سعر الوحدات و عدم زيادة العرض على الطلب والذي
يساهم بنزول اسعار الوحدات.

فيما يتعلق بالتبرع امللزم بفروق التوزيعات حال االنخفاض
عن التوزيعات املستهدفة وفقا للشروط املحددة اال ان
الصندوق يضمن الحد االدنى من العوائد بحد اقص ى %2
كما تم ذكرة في النقطة رقم  ,1والخاصة بمخاطر عدم
وجود ضمان بتحقيق عوائد على االستثمار وذلك للمكتتبين
املحتفظين بوحداتهم فقط دون بيعها.

الرقم

نوع املخاطر

وصف املخاطر

ينطبق

ال ينطبق

آلية تقويم املخاطر

قيمة أصول الصندوق من وقت لألخر مما قد يؤدي إلى النقص أو الزيادة في أتعاب اإلدارة
املدفوعة ملدير الصندوق .وفي حالة الزيادة ،ستزيد نسبة أتعاب اإلدارة كنسبة من الدخل الثابت
ً
السنوي مما قد يؤثر سلبا على العوائد الدورية لوحدات الصندوق.

.10

مخاطر انعكاس القيمة األساسية

قد ال يعكس سعر السوق املتداول للوحدات قيمة االستثمارات األساسية للصندوق .وقد
تتعرض أسواق املال لتقلبات كبيرة في األسعار وحجم التعامالت من وقت آلخر ،ويؤدي هذا األمر،
باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها ،إلى التأثير السلبي على قيمة وسعر تداول
الوحدات .وبصفته صندوق عقاري تداول عام مقفل ،قد يتأثر سعر الوحدة الواحدة بعدد من
العوامل ،والتي يقع العديد منها خارج سيطرة الصندوق وبعضها يتعلق بالصندوق وعملياته
بحيث يؤثر بعضها على االستثمار العقاري أو أسواق األسهم بصفة عامة.

.11

مخاطر تقييم صافي أصول الصندوق

تحدد قيمة صافي أصول الصندوق على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر ،إال أنه قد تتغير قيمة
االستثمارات األساسية للصندوق في الفترة ما بين التقييمات .ولذلك ،يمكن تحديد سعر السوق
للوحدات ً
بناء على معلومات تاريخية والتي قد ال تعكس القيمة الحالية لالستثمارات األساسية
للصندوق .وعالوة على ذلك ،فإن الرسوم املستحقة ملدير الصندوق ال تعدل إال من تقييم آلخر.
وبهذا يكون مالك الوحدات على غير دراية بقيمة أصول الصندوق املحدثة في خالل هذه الفترة
وقد يتصرف بوحدات الصندوق بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي على عوائده قيمة استثماره.

.12

مخاطر القيود املتعلقة بجمع األموال لعمليات
استحواذ مستقبلية

.13

التقييدات الشرعية

قد تؤدي متطلبات التوزيع وقيود التمويل بموجب التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار
العقارية املتداولة إلى الحد من مرونة الصندوق وقدرته على النمو من خالل االستحواذ .ويعتزم
الصندوق توزيع  ٪90على األقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات باستثناء األرباح الناتجة
عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من االستثمارات ،والتي قد يتم إعادة استثمارها في
أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة .وباإلضافة إلى ذلك ومن أجل الحفاظ
على وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري متداول ،فيجب أال تتجاوز نسب التمويل
للصندوق نسبة  ٪50من إجمالي قيمة أصول الصندوق .وكنتيجة لذلك ،يمتلك الصندوق قدرة
محدودة على تحسين ممتلكاته أو تحقيق النمو من خالل االستحواذ على أصول إضافية ،وبالتالي
قد تؤثر على ربحية الصندوق ،مع العلم بأن الصندوق يستطيع القيام بزيادة رأسماله من خالل
طرح حقوق أولوية بما يتماش ى مع أنظمة هيئة السوق املالية ونظام الشركات ذات العالقة.
ً
يجب أن تتم استثمارات الصندوق وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية حسبما تحددها الهيئة
الشرعية .وهذه الضوابط تنطبق على هيكل االستثمارات وإلى حد ما على نشاطات الصندوق
وتنوع استثماراته .ولاللتزام بتلك الضوابط قد يضطر الصندوق إلى التخلي عن االستثمار أو جزء
منه ،أو جزء من دخله إذا كان االستثمار أو هيكل االستثمار مخالفا لضوابط الشريعة اإلسالمية.
وباإلضافة إلى ذلك ،عند االلتزام بالضوابط الشرعية قد يخسر الصندوق فرصا استثمارية إذا
قررت الهيئة الشرعية وجود أي استثمار مقترح غير ملتزم بضوابط الشريعة اإلسالمية وبالتالي ال

✓

✓

في حال وجود اي تباين واضح سيقوم مدير الصندوق
بإعالم حاملي الوحدات فورا ،و يقوم مدير الصندوق
بدراسة شركات تقييم األصول و اختيارها بعنايه على ان
تكون موافية لجميع متطلبات الجهات التنفيذية وذلك كي
ال يتم اإلضرار بقيمة األصول وذلك من خالل اعطاء قيمة
غير عادلة لألصول املدارة.

✓

في حال رغب مدير الصندوق بالقيام بإستحواذات
مستقبليه سيقوم الصندوق بزيادة رأس ماله من خالل
طرح حقوق أولوية بما يتماش ى مع لوائح الهيئة .أو استخدام
خيارات أخرى تتوافق مع شروط ولوائح صناديق الريت

✓

يخضع الصندوق ملراقبة الهيئة الشرعية ،وتجدر االشارة
الى ان جميع العمليات الخاصة بالصندوق تتم مراجعتها من
قبل الهيئة الشرعية.
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وصف املخاطر

ينطبق

ال ينطبق

الرقم

نوع املخاطر

.14

مخاطر توقعات غير صحيحة والتغييرات في
أوضاع السوق

يعتمد أداء الصندوق املستقبلي بشكل كبير على التغييرات في مستويات العرض والطلب في
القطاع العقاري ذات العالقة ،والتي قد تتأثر باألوضاع االقتصادية والسياسية اإلقليمية
واملحلية ،وزيادة التنافس الذي ينتج عنه انخفاض قيمة العقارات واحتمال محدودية توفر
القروض السكنية أو زيادة أسعار الرهن العقاري ،والتغيرات في مستويات العرض والطلب .لذا،
يمكن أن يكون للتوقعات غير الصحيحة املستخدمة من قبل مدير الصندوق لغايات اتخاذ
القرار االستثماري أثر سلبي على الصندوق.

✓

.15

عدم املشاركة في اإلدارة

باستثناء ما هو مذكور في الشروط واألحكام ،ال يكون للمستثمرين الحق أو صالحية املشاركة في
ُ
إدارة الصندوق أو التأثير على أي من قرارات استثمارات الصندوق .وتسند جميع مسؤوليات
اإلدارة ملدير الصندوق .حيث تؤثر هذه القرارات على انشطة الصندوق وبالتالي مالكي الوحدات.

✓

.16

االعتماد على كبار املوظفين

.17

مخاطر طبيعة االستثمار

.18

مخاطر تضارب محتمل في املصالح

آلية تقويم املخاطر

يمكن للصندوق النظر فيه .وقد يكون لهذه العوامل ،في ظل ظروف معينة ،أثر سلبي على األداء
املالي للصندوق أو استثماراته ،مقارنة مع النتائج التي يمكن الحصول عليها لو لم تكن ضوابط
االستثمار الشرعية للصندوق منطبقة.

يعتمد نجاح الصندوق بشكل رئيس ي على نجاح فريق إدارته .وقد تؤثر خسارة خدمات أي من
أعضاء فريق إدارة الصندوق بشكل عام (سواء كان ذلك بسبب االستقالة أو خالفه) أو عدم
إمكانية جذب وتعيين موظفين إضافيين على عمل الصندوق ومنظومته ،إن عدم وجود فريق
ً
ناجح إلدارة الصندوق قد ينعكس سلبا على القدرة على تنمية عقارات وأصول الصندوق والقدرة
على التفاوض ملا فيه من مصلحة الصندوق مما قد ينعكس على عائدات الصندوق وقيمة
وحداته االستثمارية.
ً
االستثمار في الصندوق يتطلب التزاما كما هو موضح في الشروط واألحكام ،مع عدم وجود
ضمانات لتحقيق عوائد على رأس املال املستثمر .لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف
يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت املناسب أو أي وقت على اإلطالق
(بخالف ما تم ذكره في هذه املسودة عن تبرع ملزم بفروق التوزيعات حال االنخفاض عن
املستهدف) .وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيها ،وإذا ما تقرر التصرف فيها
بالبيع قد ال تكون هناك إمكانية لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها
أو أن يتم بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق.
ً
وبناء على ماسبق ،فإن الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
يخضع الصندوق لحاالت مختلفة لتضارب املصالح نظرا ألن مدير الصندوق والشركات التابعة
له ،ومدراء كل منهما واملدراء واملنتسبين قد يكونون مشاركين في أنشطة عقارية وغيرها من
األنشطة التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وبهذا الخصوص ،يجوز للصندوق من وقت
آلخر التعامل مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو الشركات التي ترتبط مع الشركات التابعة

✓

تقوم الشركة بوضع سياسات و اجراءات متبعة والتي تنص
على ان يتم التدريب الفريق للقيام بمهام مدير الصندوق
على اكمل وجه باإلضافة الى وجود فريق بديل مؤهل إلدارة
الصندوق مخطة بديلة تحسبا ألي طارئ.

✓

ال يقدم مدير الصندوق ضمانات ماعدا التي تم ذكرها في
الشروط و األحكام.

✓
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في حال وجود تضارب في املصالح سيقوم مدير املحفظة
بإبالغ مجلس ادارة الصندوق عن احتمالية وجود تضارب
للمصالح ،ومن ثم سيتخذ مجلس اإلدارة القرارات االزمه
ملنع حدوث التضاربات التي من شأنها االضرار باملستثمرين.

الرقم

نوع املخاطر

.19

مخاطر عدم املساواة في الحصول على
معلومات

وصف املخاطر

ينطبق

ال ينطبق

آلية تقويم املخاطر

ملدير الصندوق لتسهيل الفرص االستثمارية .وال يتطلب من الجهات التي فوض مجلس إدارة
الصندوق مسؤوليات معينة لها (بما في ذلك مدير الصندوق) أن يكرسوا كل مواردهم للصندوق.
وفي حال قامت أي من الجهات املذكورة بتكريس مسؤولياتها أو مصادرها لصالح جهات أخرى،
قد يحد ذلك من قدرتها على تكريس مصادرها ومسؤولياتها لصالح الصندوق مما قد يؤثر على
قدرة الصندوق بتحقيق أهدافه من حيث النمو في العائدات والقدرة علي تحقيق قيمة سوقية
أفضل للوحدات.

.20

.21

.22

مخاطر االستثمار خارج اململكة

مخاطر سعر صرف العملة

املخاطر التقنية

سيصدر الصندوق ما نسبته  %28.5من وحداته ملالك العقار مقابل مساهمتهم العينية في
رأس مال الصندوق .وتمثل هذه املجموعة أيضا املالك الحقيقيين للشركات البائعة وشركات
إدارة األمالك وبالتالي تنشأ مخاطر حول حصول مجموعة مالكي العقارات أو مدراء العقارات علي
معلومات جوهرية والتي قد ال يكون مدير الصندوق علم بها أو قد ال يدرك أنها جوهرية باإلضافة
إلى ذلك ،قد يكون لديهم القدرة على تفسير املعلومات في الوقت املناسب والتي قد ال يكون
للمستثمرين اآلخرين القدرة على ذلك.

✓

ينطوي االستثمار الدولي – خارج اململكة – علي العديد من املخاطر مثل سعر صرف العملة
والتقلبات السياسية واالقتصادية وارتفاع التكاليف علي املستثمر ومخاطر أمن املعلومات.
وسيسعي مدير الصندوق للدخول في استثمارات تابعة ملتطلبات تنظيمية ورقابية وإشرافيه
مماثلة علي األقل لتلك التي تطبقها اململكة العربية السعودية .ولكن في حال حدوث أي مما ذكر
أعاله ،فإنه قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبا على سعر
وحداته.

✓

عملة الصندوق الرئيسية هي الريال السعودي ،ولكن قد يقوم الصندوق باالستحواذ على
عقارات أو الدخول في استثمارات أو دفع أي رسوم أو تكاليف بعملة غير الريال السعودي.
وبالتالي فإن أي تغيير سعر صرف هذه العمالت قد يزيد من التكاليف التي يتحملها الصندوق مما
قد يؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق .كما أن مالكي الوحدات الذين ال يعد الريال السعودي
العملة األساسية لهم معرضون ملخاطر تقلبات أسعار الصرف.

✓

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق إال أن أنظمة املعلومات لديه قد
تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسات أو تعطل جزئي أو كلي ،والتي تحد من قدرة مدير الصندوق
على إدارة استثمارات الصندوق بشكل فاعل ،مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على
مالكي وحدات الصندوق.

✓
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قام الصندوق باالستثمار خارج اململكة العربية السعودية,
وتجدر االشارة الى ان العقد ألصول الصندوق خارج اململكة
تم ابرامه مع مستأجر واحد فقط ،حيث ان العقد يلزم
املستأجر بدفع االيجارات الخاصة بالعقار مما يقلل من
املخاطر املذكورة.

ال يوجد مخاطر سعر صرف العملة بسبب قيام الصندوق
باالستثمار بدولة االمارات العربية املتحدة ،حيث تنخفض
مخاطر اسعار صرف العمالت لتقارب سعر صرف العملة
املحلية مع الدرهم االماراتي.
يقوم مدير الصندوق بإتباع سياسات و اجراءات متعلقة
بأنظمة أمن املعلومات بحيث يتم الكشف املبكر عن أي
محاوله اختراق و منع الفايروسات ،باإلضافة الى سياسات
و اجراءات والخاصة بخطة استمرارية االعمال.

الرقم

.23

نوع املخاطر

مخاطر تعثر مدير الصندوق

وصف املخاطر
حيث ان مدير الصندوق التزام عبر إرادته املحضة ،في حالة انخفاض عائد الصندوق عن ،%5
بالتبرع بدفع ما ال يزيد عن عائد قدره  %2من أصول ميفك الخاصة لحاملي الوحدات
املستثمرين بالطرح وذلك للوحدات غير املباعة منذ بداية الطرح .وبالتالي أنه في حالة تعثر مدير
الصندوق فإن لن يتمكن من التبرع امللزم بفروق العائد حال االنخفاض عن املستهدف.
يشمل ذلك تعثر مدير الصندوق عن الوفاء بالتزاماته لسنة من السنوات أو ألكثر من سنة كما
يشمل مخاطر إشهار إفالس مدير الصندوق.

ينطبق

✓

آلية تقويم املخاطر

ال ينطبق

يوجد لدى مدير الصندوق املالئة املالية الكافية التي تمكنه
من الوفاء بالتزاماته تجاه عمالء الصندوق.

كما أن هناك مخاطر تتمثل في إنهاء الصندوق قبل مدته وبالتالي عدم تمتع املستثمرين بميزة
التبرع بفروق العائد.

انتهى التقرير،،،
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل
شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
القوائم املالية
للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
وتقرير املراجع املستقل

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
فهرس القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
صفحة
J
J
J
J
J
J

 تقرير املراجع املستقل
 قائمة املركز املاي
 قائمة الدخل الشامل
 قائمة التغ01ات -ي صا-ي املوجودات العائدة لحام5ي الوحدات
 قائمة التدفقات النقدية
 إيضاحات حول القوائم املالية

٥ -٢
٦
٧
٨
٩
٣١-١٠

١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة املركز املاي
كما -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم
)بالريال السعودي(
إيضاح
املوجودات
عقارات استثمارية
موجودات غ 01ملموسة – حقوق انتفاع
حق استخدام املوجودات
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
النقد وما-ي حكمه
إجماي املوجودات

٦
٧
٨
٩
١٠
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مطلوبات عقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
تكاليف تمويل مستحقة
إجماي املطلوبات

١٢
١٣
١٤
١٥
٢١
١٦
١٢

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
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 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
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٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣
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٢٬٨٢٨٬٩٠١
٥٩٧٬٧٧٩٬٨٤٢

صا%ي املوجودات العائدﻩ لحامBي الوحدات

٦٦٩٬٦٨٩٬٨٦٥

٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩

وحدات مصدرة )عدد(

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صا%ي قيمة املوجودات-للوحدة

٩٫١٣٩٢

١٠٫٢٩٣٢

التعهدات واملطلوبات املحتملة

١٨

تعت 0Rاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٨ ¢P
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٦

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة الدخل الشامل
للسنة املنXYية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم
)بالريال السعودي(
إيضاح

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

اإليرادات
إيرادات التأج01
اجماي اإليرادات

٦٥٬٨٧٤٬٤٩٩
٦٥٬٨٧٤٬٤٩٩

املصروفات
تكاليف التمويل
إطفاء حقوق االنتفاع
إسXYالك العقارات االستثمارية
إسXYالك حق استخدام أصول
تكاليف تمويل ال§امات التأج01
مصروفات تشغيلية
إجماي املصروفات
)الخسارة( /الربح التشغيBي

)(١٦٬٤٢٦٬١٦٤
)(١٥٬٢٢٤٬٢٩٩
)(٦٬٢١٣٬٧١٥
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)(١٤٬٢٤٨٬٢١٤
)(٦٦٬٩٣٧٬٢٨٩
)(١٬٠٦٢٬٧٩٠

إيرادات /خسائر غ\ ,تشغيلية أخرى
الخسائر االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة
ً
خسائر هبوط -ي قيمة املصاريف املدفوعة مقدما والذمم
املدينة األخرى
خسائر هبوط -ي قيمة عقارات استثمارية
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إجماي )الخسارة( الدخل الشامل

٨
١٤
١٧

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٩٥٬٧٥٣٬٨٦٥
٩٥,٧٥٣٬٨٦٥

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

٩

)(٢٧٬٢٥٠٬٨٠٣

)(٣٬١٦٣٬٤٠٨

١٠
٦
٢٠

)(٦٦٠٬٢٧٣
)(٣٧٬٥٥٠٬٨٢٩
٢٨٠٬٤٣١
)(٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤
)(٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤

)(٣٬١١٣٬٨٤٤
٢٬١٤٤٬٧٠٧
٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧
٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧

تعت 0Rاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٨ ¢P
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التغ\%,ي صا%ي املوجودات العائدة لحامBي الوحدات
للسنة املنXYية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم
)بالريال السعودي(

صا%ي قيمة املوجودات %ي  ١يناير

٢٠٢٠م
٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩

٢٠١٩م
٧٥٣٬٨٤١٬٠٤١

)الخسارة( /الدخل و اجماي )الخسارة( /الدخل الشامل للسنة

)(٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤

٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧

ً
ناقصا :التوزيعات
صا%ي قيمة املوجودات كما %ي  ٣١ديسم,-

)(١٨٬٣١٩٬٢٠٠
٦٦٩٬٦٨٩٬٨٦٥

)(٢٧٬٥٦٧٬٥٩٩
٧٥٤٬٢٥٣٬٣٢٩

تعامالت الوحدات
لم تكن هناك معامالت مع مالكي الوحدات خالل العام الحاي والسابق.
الوحدات %ي  ١يناير  ٣١ /ديسم,-

٢٠٢٠م
٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

تعت 0Rاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٨ ¢P
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٨

٢٠١٩م
٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنXYية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم
)بالريال السعودي(
ايضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صا%ي ربح الف,ة

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)(٦٦٬٢٤٤٬٢٦٤

 ٣١ديسبمر ٢٠١٩م
٢٧٬٩٧٩٬٨٨٧

تسويات البنودالغ 01نقدية:
مصروف إسXYالك عقارات استثمارية
إطفاء حقوق االنتفاع
إطفاء حق استخدام أصول
تكلفة تمويل
تكاليف تمويل إل§امات تأج01ية
الخسائر االئمانية املتوقعة للذمم مدينة
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خسائر الهبوط -ي قيمة العقارات االستثمارية
خسارة ناتجة عن تحويل عقار
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ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة
ال§امات تعاقدية
رسوم صفقات ملدير الصندوق
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تكاليف التمويل املدفوعة
صا%ي النقد املحصل من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
تسويات مرتبطة بتحويل إيجار

صا%ي النقد املستخدم %ي األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
سداد ال§امات إيجار
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١١

تعت 0Rاإليضاحات املرفقة من  ١وحً ٢٨ ¢P
جزء ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية
٩

صندوق ميفك ريت
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١الصندوق وأنشطته
صندوق ميفك ريت )"الصندوق"( وهو صندوق عقاري استثماري متداول مغلق متوافـق مـع الشـريعة مؤسـس ومـدار بواسـطة اتفـاق بـ1ن شـركة
الش ــرق األوس ــط لالس ــتثمار امل ــاي )"م ــدير الص ــندوق"( ش ــركة مس ــاهمة مغلق ــة س ــعودية ب ــرقم س ــجل تج ــاري  ١٠١٠٢٣٧٠٣٨وتم ــارس النش ــاط
بموجب تصريح هيئة السوق املالية رقم .٣٧ – ٠٦٠٢٩
الصــندوق مــدرج  -ــي ســوق األس ــهم الســعودية )"ت ــداول"( ،ويــتم ت ــداول وحداتــه بنـ ًـاء ع 5ــى أنظمــة وتش ــريعات الســوق .يبل ــغ رأس مــال الص ــندوق
 ٧٣٢٬٧٦٨٬٠٠٠ريال سعودي مقسمة ع5ى  ٧٣٬٢٧٦٬٨٠٠وحدة بقيمـة اسـمية  ١٠ريـال لكـل وحـدة.تبلغ مـدة الصـندوق  ٩٩سـنة قابلـة للتمديـد
ً
وفقا لطلب مدير الصندوق وموافقة هيئة السوق املالية.
الغــرض االســتثماري األساºــ¨ Nللصــندوق هــو تزويــد املســتثمرين بــدخل دوري عــن طريــق االســتثمار -ــي عقــارات مــدرة للــدخل -ــي اململكــة العربيــة
السعودية ودول الخليج العربي.
ي مارس ٢٠٢٠م ،أعلنت منظمة الصحة العامليـة عـن ظهـور سـاللة جديـدة مـن ف1ـ0وس كورونـا )كوفيـد (١٩-ألول مـرة -ـي Xايـة ديسـم٢٠١٩ 0Rمكجائحة .ويواصل كوفيد ١٩-انتشارﻩ -ي بعض املناطق حول العالم بمـا -ـي ذلـك اململكـة العربيـة السـعودية ،وأدى إـى فـرض قيـود ع5ـى السـفر،
وحظر التجول -ي املدن ،وبالتاي تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات ع5ى املستوي1ن العالم Nواملح5ي.
إن مــدى تــأث 01جائحــة ف1ــ0وس كورونــا ع5ــى أعمــال الصــندوق وعملياتــه ونتائجــه املاليــة غ1ــ 0مؤكــد ،ويعتمــد ع5ــى العديــد مــن العوامــل والتطــورات
املستقبلية ،وال NPقد ال يتمكن الصندوق من تقديرها بشكل موثوق خالل الف0ة الحالية .وتشمل هذﻩ العوامل معدل انتقال الف01وس ،ومـدة
التف ،N¨Áواإلجراءات الوقائية ال NPقد تتخذها الهيئات الحكومية للحد من انتشار الوباء وتأث 01تلك اإلجراءات ع5ى األنشطة االقتصادية.
اعتبارا من تاريخ إصدار القوائم املالية السنوية للسنة املنXYية -ي  ٣١ديسـم٢٠٢٠ 0Rم ،ال تعتقـد اإلدارة أن جائحـة كوفيـد ١٩-تـؤثر بشـكل كب1ـ0
ع5ى عمليات الصندوق .وسيستمر مدير الصندوق -ي تقييم طبيعة ومدى التأث 01ع5ى أعماله ونتائجه املالية.
 .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(
والتعليمات الخاصةبصناديق االستثمار العقارية -ي اململكة العربية السعودية الصادرة بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو .(٢٠١٦
 .٣أسس اإلعداد

 ١٫٣أسس االلام

ً
ت ــم إع ــداد ه ــذﻩ الق ــوائم املالي ــة وفق ــا ملع ــاي 01التق ــارير املالي ــة الدولي ــة املعتم ــدة  -ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية )"املع ــاي 01الدولي ــة"( والبيان ــات
والتعليمـات األخـرى الصــادرة عـن الهيئــة السـعودية للمحاسـب1ن القــانوني1ن )"الهيئـة"(.ووفقا للمتطلبــات والتعليمـات الصـادرة عــن هيئـة الســوق
املالية -ي اململكة العربية السعودية وشروط وأحكام الصندوق املتعلقة بإعداد وعرض القوائم املالية للصندوق.

٣٫٢أسس القياس

ً
تم إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق املحاس NÃباستثناء معلومات التدفقات النقدية.
ً
ال يمتلــك الصــندوق دورة تش ــغيل قابلــة للتحديــد بدق ــة ولــذلك ال تظهــر بن ــود قائمــة املرك ــز املــاي وفقــا ملت ــداول وغ1ــ 0متــداول ولك ــن يــتم ع ــرض
ً
املوجودات واملطلوبات وفقا لدرجة سيولXYا.

١٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
أسس اإلعداد) تتمة(

 ٣٫٣عملة العرض والنشاط
يـتم عــرض هــذﻩ القــوائم املاليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتRــ 0عملــة النشــاط والعــرض الرئيســية للصــندوق.جميــع األرقــام املعروضــة تــم تقريXÅــا
ألقرب ريال سعودي.

 ٣٫٤السنة املالية
تبدأ السنة املالية للصندوق -ي  ١يناير وتنت- NÆي  ٣١ديسم 0Rمن كل سنة ميالدية.
 .٤املعاي\ ,والتفس\,ات والتعديالت الجديدة عBى املعاي\ ,الحالية

 ١٫٤املعاي 01والتفس01ات والتعديالت الجديدة السارية -ي السنة الحالية:
فيما ي5ي املعاي 01والتفس01ات والتعديالت الجديدة ع5ى املعاي 01السارية -ي السنة الحالية.
املعيار
املعيار الدوي للمحاسبة ١
املعيار الدوي للمحاسبة ٨
املعيار الدوي للتقرير املاي ،٩
واملعيار الدوي للمحاسبة ،٣٩
واملعيار الدوي للتقرير املاي ٧
املعيار الدوي للتقرير املاي ١٦

العنوان
عرض القوائم املالية  -تعديالت بشأن تعريف األهمية النسبية
السياسات املحاسبية والتغي01ات -ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
تصحيح قياس سعر الفائدة

التعديل – ملنح املستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط
ً
بف01وس )كوفيد (١٩-يعد تعديال لعقد اإليجار
اإلطار املفاهيم Nاملعدل للتقارير املالية

تاريخ السريان
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م

 ١يونيو ٢٠٢٠م

 ١يناير ٢٠٢٠م

املعيار الدوي للمحاسبة  – ١عرض القوائم املالية
تعديالت ع5ى تعريف األهمية النسبية للمواد لتسهيل إصدار األحكام النسبية ع5ى الشركات ،وتعتمد األهمية النسبية ع5ى طبيعة املعلومات،
أو حجمها ،أو كلXما .وتقيم املنشأة ما إذا كانت املعلومات ،سواء فردية أو باالق0ان بمعلومات أخرى جوهرية- ،ي سياق قوائمها املالية
ككل.
املعيار املحاس« Sالدوي  – ٨السياسات املحاسبية والتغ\,ات %ي التقديرات املحاسبية واألخطاء
Xtدف التعديالت إى تسهيل فهم تعريف الجوهري وال Xtدف إى تغي 01املفهوم األسا N¨ºلألهمية النسبية -ي املعاي 01الدولية للتقرير املاي.
ً
باإلضافة إى ذلك ،أصدر مجلس معاي 01املحاسبة الدولية أيضا إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية
ً
لألغراض العامة وفقا للمعاي 01الدولية للتقرير املاي.
تعديالت عBى املعيار الدوي للتقرير املاي ،٧واملعيار الدوي للتقرير املاي ،٩واملعيار الدوي للمحاسبة - ٣٩تصحيح قياس سعر الفائدة
ً
توفر التعديالت ع5ى املعيار الدوي للتقرير املاي  ٩واملعيار الدوي للمحاسبة  ٣٩األدوات املالية :اإلثبات والقياس عددا من اإلعفاءات ،والNP
تنطبق ع5ى جميع عالقات التحوط ال NPتتأثر بشكل مباشر بتصحيح قياس سعر الفائدة .وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إى حالة من
عدم التأكد بشأن توقيت و  /أو مبلغ التدفقات النقدية ع5ى أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.
١١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
تعديالت عBى املعيار الدوي للتقرير املاي  - ١٦تحفظات األجرة املتعلقة بف\,وس )كوفيد(١٩-
 ــي  ٢٨م ــايو ٢٠٢٠م ،أص ــدر مجل ــس املع ــاي 01الدولي ــة للمحاس ــبة تحفظ ــات األج ــرة املتعلق ــة ب ــف01وس )كوفي ــد - (١٩-تع ــديل ع 5ــى املعي ــار ال ــدويً
إعفاء للمستأجرين من تطبيق املعيار الدوي للتقرير املاي رقم  ١٦بشأن محاسبة تعديل
للتقرير املاي رقم " ١٦عقود اإليجار" .توفر التعديالت
عق ــد اإليج ــار لتحفظ ــات األج ــرة الناش ــئة كنتيج ــة مباش ــرة لف 1ــ0وس )كوفي ــد  (١٩-كوس ــيلة عملي ــة ،ق ــد ال يخت ــار املس ــتأجر تقي ــيم م ــا إذا ك ــان
ً
لتحفظـات األجـرة املرتبطـة بــف01وس )كوفيـد (١٩-مـن املـؤجر يعـد تعـديال لعقـد اإليجـار .ويحسـب املسـتأجر الـذي يقـوم ¬Xـذا االختيـار بالحســابات
ألي تغي- 01ي مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار املرتبط بـف01وس )كوفيد (١٩-بنفس الطريقة ال NPيفسر ¬Xا التغي 01بموجب املعيـار الـدوي
ً
للتقريــر املــاي رقــم  ،١٦إذا لــم يكــن التغي1ــ 0تعــديال لعقــد اإليجــار .ينطبــق التعــديل ع5ــى فـ0ات التقــارير الســنوية الPــ Nتبــدأ -ــي  ١يونيــو ٢٠٢٠م أو
بعدﻩُ .ويسمح بالتطبيق املبكر.
اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر %ي  ٢٩مارس ٢٠١٨م
ً
اإلطــار املفــاهيم Nلــيس معيــارا ،وال تتجــاوز أي مــن املفــاهيم الــواردة فيــه املفــاهيم أو املتطلبــات -ــي أي معيــار .والغــرض مــن اإلطــار املفــاهيم Nهــو
مســاعدة مجلــس املعــاي 01الدوليــة للمحاســبة -ــي وضــع املعــاي ،01ومســاعدة املعــدين ع5ــى وضــع سياســات محاســبية متســقة -ــي حالــة عــدم وجــود
معيار قابل للتطبيق ،ومساعدة جميع األطراف ع5ى فهم املعاي 01وتفس01ها.
وسيؤثر ذلك ع5ى املنشآت ال NPطورت سياساXtا املحاسبية ً
بناء ع5ى اإلطار املفاهيم .Nويتضمن اإلطار املفاهيم Nاملعدل بعض املفاهيم
الجديدة ،والتعاريف املحدثة ،ومعاي 01االع0اف باملوجودات واملطلوبات ،ويوضح بعض املفاهيم املهمة.
ليس للصندوق تأث 01جوهري ع5ى قوائمه املالية مما ورد أعالﻩ.

 ٢٫٤املعاي\ ,والتفس\,ات والتعديالت الجديدة غ\ ,السارية ح Tاآلن:
هناك عدد من املعاي ،01والتفس01ات ،والتعديالت ع5ى املعاي 01والتفس01ات ال NPأصدرها مجلس املعاي 01الدولية للمحاسبة وال NPتعت 0Rسارية
املفعول -ي الف0ات املحاسبية املستقبلية ال NPقرر الصندوق عدم اعتمادها -ي وقت مبكر .وأهمها كما ي5ي:

العنوان
تصحيح قياس سعر الفائدة – املرحلة الثانية

املعيار
املعيار الدوي للتقرير املاي ،٩
واملعيار الدوي للمحاسبة ،٣٩
واملعيار الدوي للتقرير املاي ٤،١٦،٧
تجميع األعمال -تعديالت تحديث املرجع إى اإلطار املفاهيمN
املعيار الدوي للتقرير املاي ٣
املخصصات واالل§امات املحتملة واملوجودات املحتملة  -التعديالت املتعلقة
املعيار الدوي للمحاسبة ٣٧
بالتكاليف املتضمنة عند تقييم ما إذا كان العقد ملزم
املعيار الدوي للمحاسبة ١٦

املعيار الدوي للتقرير املاي ١
املعيار الدوي للتقرير املاي ٤
املعيار الدوي للمحاسبة ١
املعيار الدوي للتقرير املاي ٩
املعيار الدوي للتقرير املاي١٧

املمتلكات واآلالت واملعدات  -تعديالت تمنع الشركة من خصم مبالغ من تكلفة
املمتلكات واآلالت واملعدات املستلمة من بيع املواد املنتجة أثناء إعداد الشركة األصل
لالستخدام املقصود منه
التحسينات السنوية ع5ى املعاي 01الدولية للتقرير املاي ٢٠١٨م٢٠٢٠-م
عقود التأم1ن – التعديالت بشأن تأجيل تاريخ انXYاء التعديل.
عرض القوائم املالية  -التعديالت بشأن تصنيف املطلوبات.
التعديالت بشأن التداخل ب1ن املعيار الدوي للتقرير املاي  ٤واملعيار الدوي للتقرير
املاي٩
عقود التأم1ن  -تعديالت ملعالجة املخاوف والتحديات املتعلقة بالتنفيذ املحددة بعد
املعيار الدوي للتقرير املاي ١٧
١٢

تاريخ السريان
 ١يناير ٢٠٢١م

 ١يناير ٢٠٢٢م
 ١يناير ٢٠٢٢م
 ١يناير ٢٠٢٢م

 ١يناير ٢٠٢٢م
 ١يناير ٢٠٢٣م
 ١يناير ٢٠٢٣م
 ١يناير ٢٠٢٣م
 ١يناير ٢٠٢٣م

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٥السياسات املحاسبية الهامة
تم اعتماد السياسات املحاسبية املبينة أدناﻩ من قبل الصندوق ويتم تطبيقها ع5ى نحو مستمر -ي جميع القوائم املالية املعروضة:
أ  -النقد وما %ي حكمه
يتكون النقد وما -ي حكمة مـن النقـد -ـي الصـندوق والنقـد لـدى البنـوك والنقـد لـدى أمـ1ن الحفـظ وغ01هـا مـن االسـتثمارات قصـ01ة األجـل عاليـة
السيولة وال NPتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،وي متوفرة للصندوق دون أي قيود.
ب  -رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى
يتم قياس رسوم إدارة الصندوق واملصاريف األخرى و إثباXtا كتكاليف -ي الف0ة ال NPيتم تكبدها فXا.
ج -املخصصات
يتم إثبات املخصصات إذا ما كان هناك ال§ام حـاي )قـانوني أو اسـتدالي( نتيجـة لحـدث سـابق ومـن املحتمـل أن تتـدفق مـواردﻩ للخـارج لتسـوية
هذا االل§ام و يمكن تقدير قيمة االل§ام بشكل موثوق به.
د -الزكاة و ضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل ي ال§ام ع5ى حام5ي الوحدات لذلك لم يتم احتسا¬Xا -ي هذﻩ القوائم املالية.
هـ -صا%ي قيمة املوجودات
يــتم احتســاب صــا-ي قيمــة املوجــودات للوحــدة واإلفصــاح عXــا -ــي امل§1انيــة العموميــة عــن طريــق قســمة صــا-ي موجــودات الصــندوق ع5ــى عــدد
الوحدات املصدرة -ي Xاية الف0ة.
و -األدوات املالية
ً
يتم إثبات األدوات املالية عندما يصبح الصندوق طرفا -ي األحكام التعاقدية لألداة .األداة املالية ي أي عقد ينتج عنـه زيـادة أصـل مـاي ملنشـأة
ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 -١املوجودات املالية
يحـدد الصـندوق تصــنيف موجوداتـه املاليـة عنــد اإلثبـات .ويعتمــد التصـنيف ع5ـى نمــوذج أعمـال الصـندوق إلدارة املوجـودات املاليـة والشــروط
التعاقدية للتدفقات النقدية.
 ( ١٫١التصنيف
يتم تصنيف املوجودات املالية -ي فئات القياس التالية:
أ  -تلك ال NPيتم قياسها بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو من خالل الربح أو الخسارة( ،و
ب  -تلك ال NPتقاس بالتكلفة املطفأة.
بالنســبة للموجــودات الPــ Nيــتم قياســها بالقيمــة العادلــة ،يــتم تســجيل املكاســب والخســائر -ــي قائمــة الــدخل الشــامل .وبالنســبة لالســتثمارات -ــي
أدوات حقوق امللكية ،سيعتمد ذلك ع5ى ما إذا كان إدارة الصندوق قد أجرت اختيار غ 01قابل للنقض -ي وقت االع0اف املبدئي بالحساب عن
أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

١٣

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
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)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
 (١٬٢القياس
عند التسجيل املبدئي ،يقيس الصندوق األصل املاي بالقيمة العادلة- ،ي حال أن األصل املاي غ 01مدرج بالقيمة العادلة يتم قياسـه مـن خـالل
ال ــربح أو الخس ــارة ،باإلض ــافة إ ــى التك ــاليف املباش ــرة املتص ــلة باقتن ــاء األص ــل امل ــاي .وي ــتم إدراج تك ــاليف املع ــامالت املتص ــلة ب ــاملوجودات املالي ــة
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -ي قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
أدوات الدين
يعتمد القياس الالحق ألدوات الـدين ع5ـى نمـوذج األعمـال الخـاص بالصـندوق إلدارة املوجـودات وخصـائص التـدفقات النقديـة لألصـل .يصـنف
الصندوق أدوات الدين بالتكلفة املطفأة ً
بناء ع5ى ما ي5ي:
أ  -املوجودات املحتفظ ¬Xا ضمن نموذج أعمال الصندوق ¬Xدف الحصول ع5ى التدفقات النقدية التعاقدية ،و
ب  -الشروط التعاقدية ال NPتؤدي -ي تواريخ محددة بشكل تدفقات نقدية ي مدفوعات املبلغ األسا N¨ºوالعمولة ع5ى املبلغ األسا N¨ºاملعلق.
يـتم احتسـاب التكلفـة املطفــأة مـن خـالل األخــذ -ـي االعتبـار أي خصــم أو قسـط عنـد االســتحواذ والرسـوم أو التكـاليف الPــ Nتشـكل جـزء ال يتجـزأ
من معدل الفائدة الفعلية.
أدوات حقوق امللكية
إذا قام الصـندوق بإختيـار عـرض أربـاح وخسـائر القيمـة العادلـة السـتثمارات األسـهم -ـي الـدخل الشـامل اآلخـر ،فـال يمكـن إعـادة تصـنيفها الحقـا
ألرباح وخسائر القيمـة العادلـة .يـتم تسـجيل أربـاح توزيعـات األسـهم -ـي قائمـة الـدخل الشـامل االخـر كـإيرادات أخـرى عنـدما يـتم تحديـد أحقيـة
الصندوق -ي تلقي املدفوعات.
التوجــد متطلبــات هبــوط الســتثمارات حقــوق امللكيــة الPــ Nيــتم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة .يجــب إثبــات التغ 1ـ0ات -ــي
القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة ضـمن مكاسـب /خسـائر اخـرى -ـي قائمـة الـدخل الشـامل عنـدما
ينطبق ذلك.
 (١٬٣الغاء اثبات املوجودات املالية
يقـ ــوم الصـ ــندوق باسـ ــتبعاد املوجـ ــودات املاليـ ــة عنـ ــد انقضـ ــاء الحقـ ــوق التعاقديـ ــة للتـ ــدفقات النقديـ ــة مـ ــن هـ ــذﻩ املوجـ ــودات ،أو عنـ ــد تحويـ ــل
املوجودات املالية وكافة مخاطر ومزايا ملكيXYا إى طرف آخر .إذا لم يقم الصندوق بتحويل أو االحتفـاظ بكافـة مخـاطر ومزايـا امللكيـة الجوهريـة
واسـتمر -ــي السـيطرة ع5ــى املوجـودات املحولــة ،يعــ0ف بحصـته املحــتفظ ¬Xـا -ــي املوجـودات املاليــة واملســؤولية ذات الصـلة عــن املبـالغ الPــ Nيجـب
عليه دفعها .إذا احتفظ الصندوق بكافة مخاطر ومزايا ملكية املوجودات الجوهرية املحولـة ،يسـتمر -ـي االعـ0اف بـاملوجودت املاليـة كمـا يعـ0ف
بالتمويل املرهون للعائدات املستلمة.
 (١٬٤هبوط قيمة املوجودات املالية
يطبــق الصــندوق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة للقيــاس واثبــات خســارة هبــوط قيمــة املوجــودات املاليــة والتعــرض ملخــاطر االئتمــان الPــN
تعت 0Rأدوات دين وتقاس بالتكلفة املطفأة ،ع5ى سبيل املثال القروض ،الودائع ،الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة ب1ن الشركات.
الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة ــي االحتمــال املـرجح للخســائر االئتمانيــة )القيمــة الحاليــة لجميــع أوجــه العجــز النقــدي( ع5ــى العمــر املتوقــع لألصــل
ً
املاي .والعجز النقدي هو الفرق ب1ن التدفقات النقدية املستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية ال NPيتوقـع الصـندوق تلقXـا .تتنـاول الخسـائر
ً
االئتمانيــة املتوقعــة مبلــغ وتوقيــت الــدفعات ،وبالتــاي تنشــأ خســارة االئتمــان حPــ ¢إذا كــان الصــندوق يتوقــع اســتالم الدفعــة بالكامــل الحقــا عنــد
موعــد اســتحقاقها .تتطلــب طريقــة الخســارة االئتمانيــة املدفوعــة تقيــيم مخــاطر االئتمــان والتعÔــ 0عــن الســداد وتوقيــت تحصــيلها منــذ االع ـ0اف
املبدئي .يتطلب ذلك االع0اف بخسائر االئتمان املتوقعة -ي قائمة الربح أو الخسارة والـدخل الشـامل اآلخـر حPـ ¢بالنسـبة للـذمم املدينـة الPـ Nتـم
إنشاؤها أو الحصول علXا حديثا.
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ً
يـتم قيــاس هبـوط قيمــة املوجــودات املاليـة إمــا كخسـائر ائتمانيــة متوقعــة ملـدة  ١٢شــهر أو كخسـائر ائتمانيــة متوقعــة لألبـد ،بنــاء ع5ـى مــا إذا كــان
هناك زيادة ذات أهمية -ي مخاطر االئتمان بعد االع0اف املبدئي.
"خســائر االئتمــان املتوقعــة خــالل  ١٢شــهر"تمثل خســائر االئتمــان الناتجــة عــن األحــداث االف0اضــية ال Pـ Nتكــون ممكنــة -ــي غضــون  ١٢شــهر مــن
تــاريخ اإلبــالغ" .خســائر االئتم ــان املتوقعــة ع5ــى م ــدى العمــر" تلــك الخس ــائر الناتجــة عــن جمي ــع األحــداث االف0اضــية املحتمل ــة ع5ــى مــدى العم ــر
االف0ا×¨ Nلألصل املاي.
يسـتخدم الصـندوق الطريقـة العمليــة -ـي املعيـار املحاســ NÃالـدوي رقـم  ٩لقيـاس خســارة االئتمـان املتوقعـة للمــدين1ن وذلـك باسـتخدام مصــفوفة
تقــدير أعمــار املــدين1ن ،يســتخدم الصــندوق خ0Rتــه الســابقة لتحديــد نســبة الخســارة املتوقعــة بنـ ًـاء ع5ــى نســبة الخسـارة الفعليــة للســنة الســابقة،
ي ــتم تع ــديل البيان ــات التاريخي ــة باملع ــدل الح ــاي ل ــتعكس الظ ــروف الحالي ــة والتوقع ــات املعقول ــة والداعم ــة لألوض ــاع االقتص ــادية  -ــي املس ــتقبل.
وتختلف معدالت الخسارة ع5ى أساس اعمار املبالغ ال NPفات موعد استحقاقها وي عادة أع5ى بالنسبة لتحليل اعمار الديون.
 -٢املطلوبات املالية
يصنف الصندوق مطلوباته املاليه عند االع0اف األوي ¬Xا.
 (٢٬١التصنيف
يتم تصنيف املطلوبات املالية ألحد التصنيفات التالية:
أ  -تلك ال NPيتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
ب  -تلك ال NPتقاس بالتكلفة املطفأة.
 (٢٬٢القياس
ً
كافــة املطلوبــات املاليــة يــتم تســجيلها مبــدئيا بالقيمــة العادلــة .يــتم حســاب املطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مثــل القــروض ورســوم التمويــل
بالقيمة العادلة ال NPيتم تحديدها ع5ى أساس طريقة معدل الفائدة الفع5ي بعد خصم تكاليف املعاملة املباشرة.
تقوم طريقة معدل الفائدة الفع5ي بحسـاب التكلفـة املطفـأة ألداة الـدين وتحميـل تكاليفالعمولـة ع5ـى مـدى فـ0ة معـدل الفائـدة الفعليـة .معـدل
الفائ ــدة الفع 5ــي ه ــو املع ــدل ال ــذي يق ــوم بتخف ــيض الت ــدفقات النقدي ــة املس ــتقبلية املق ــدرة ) بم ــا  -ــي ذل ــك جمي ــع الرس ــوم والنق ــاط املدفوع ــة
واملسـتلمة والPـ Nتشـكل ج ً
ـزء ال يتجـزأ مـن معـدل الفائـدة الفع5ـي وتكـاليف املعاملـة واألقسـاط األخـرى أو الخصـومات( خـالل العمـر املتوقـع ألداة
ً
الدين أو ف0ة أقل،عندما يكون ذلك مناسبا ،إى صا-ي القيمة الدف0يـة عنـد التسـجيل املبـدئي .تنطبـق هـذﻩ الطريقـة بشـكل عـام ع5ـى القـروض
والدائن1ن التجاري1ن وغ01ها.
تش ــمل املطلوب ــات املالي ــة للص ــندوق ال ــدائن1ن التج ــاري1ن وال ــدائن1ن اآلخ ــرين والق ــروض بم ــا  -ــي ذل ــك الس ــحب ع 5ــى املكش ــوف م ــن البن ــك ،عق ــود
ً
الضــمان املــاي واألدوات املاليــة املشــتقة .يصــنف الصــندوق كافــة املطلوبــات املاليــة الPــ Nيــتم قياســهاالحقا بالتكلفــة املطفــأة باســتثناء املطلوبــات
املالية ال NPتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 (٢٬٣استبعاد املطلوبات املالية
يـتم اسـتبعاد املطلوبــات املاليـة عنــدما يـتم اإلعفــاء مـن االلـ§ام أو إلغـاؤﻩ أو انXYــاء عمـرﻩ أو عنــدما يـتم اســتبدال الـ§ام مــاي قـائم بــال§ام آخـر مــن
نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة ،أو يــتم تعــديل شــروط املطلوبــات الحاليــة بشــكل جــوهري ،يــتم التعامــل مــع هــذا التبــادل أو التعــديل ع5ــى أنــه
استعباد لالل§ام األص5ي ويتم االع0افباالل§ام الجديد ،ويتم إثبات الفرق -ي املبالغ املدرجة -ي الربح أو الخسارة.
١٥
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
-٣مقاصة األدوات املالية
ً
يـتم اجـراء مقاصــة بـ1ن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليـة واملبلــغ الصــا-ي يعـرض -ــي قائمــة املركــز املـاي ،عنــدما يكــون هنـاك حــق ملــزم قانونيــا
ـاف مــن أجــل بيــع املوجــودات وتســوية املطلوبــات -ــي آن واحــد .يجــب أن ال
ملقابلــة املبــالغ املعــ0ف ¬Xــا أو تكــون هنــاك نيــة للتســوية ع5ــى أســاس صـ ٍ
ً
يكون االلزام القانوني مشروطا بأحـداث مسـتقبلية ويجـب أن يكـون قابـل للتنفيـذ -ـي سـياق العمـل االعتيـادي للصـندوق و-ـي حـال التخلـف عـن
السداد أو اإلعسار أو إفالس الصندوق أو الطرف املقابل .
ز  -اثبات اإليرادات
يتم اثبات الدخل من إيجارات العقارات االستثمارية عندما ينشأ الحق -ي استالم اإليراد ،يتم اثبـات الـدخل مـن األصـول غ1ـ 0امللموسـة )حقـوق
املنافع( ع5ى نفس األساس.
ح -العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية ي االستثمارات ال NPيتم االحتفاظ ¬Xا للحصول ع5ى الدخل من اإليجارات أو الزيادة الرأسمالية -ي أسعارها أو كلXما.
بما أن العقارات االستثمارية تم االستحواذ علXا بمقابل نقدي وغ 01نقدي فقد تم االع0اف ¬Xا مبدئيا بالقيمة العادلة والتكاليف
واملصروفات املباشرة املتعلقة بعملية االستحواذ بما -ي ذلك رسوم الصفقات ملدير الصندوق .يتم قياسها بشكل الحق بالتكلفة مخصوما مXا
االسXYالك امل0اكم ومصروف الهبوط إن وجد .يتم احتساب االسXYالك بدون قيمة تخريدية بطريقة القسط الثابت كما يتم استبعاد تكلفة
األرض ألغراض احتساب االهالك.
ط -األصول غ\ ,امللموسة
يتم االع0اف مبدئيا باألصول غ 01امللموسة بالقيمة العادلة والتكاليف واملصروفات املباشرة املتعلقة بعملية االستحواذ بما -ي ذلك رسوم
الصفقات ملدير الصندوق .يتم قياسها بشكل الحق بالتكلفة مخصوما مXا اإلطفاء امل0اكم ومصروف الهبوط إن وجد .تتم رسملة املصروفات
الالحقة عندما تؤدي إى زيادة املنفعة أو العمر االقتصادي لألصل ،عدا ذلك يتم تحميلها كمصروف ف0ة خالل الف0ة ال NPاستحقت فXا.
يتم تحميل اإلطفاء ع5ى قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت ع5ى مدى العمر اإلنتاØي املقدر لكل بند ع5ى حدة.
ي–األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية ،قامت اإلدارة بعدد من التقديرات واالف0اضات املتعلقة بقياس املوجودات واملطلوبات واإليرادات
واملصروفات .وقد تختلف النتيجة الفعلية عن نتائج التقديرات .يتم مراجعة هذﻩ األحكام والتقديرات بشكل دوري ،عند وجود أي تغ- 01ي
هذﻩ األحكام والتقديرات سيتم تطبيق أثرﻩ ع5ى الف0ة ال NPحدث خاللها هذا التغ.01
فيما ي5ي ملخص التقديرات واالف0اضات ال NPتنطوي ع5ى مخاطر جوهرية ع5ى نتائج القوائم املالية للف0ة الحالية والف0ات القادمة:

اختبارات الهبوط %ي القيمة
تتطلب املعاي 01الدولية للتقارير املالية من اإلدارة إجراء اختبار سنوي لالنخفاض -ي قيمة املوجودات محددة وغ 01محددة األجل ،وذلك الختبار
الهبوط إذا أشارت أحداث إى وجود تغ01ات أو ظروف تدل ع5ى أن القيمة الدف0ية لألصل قد ال تكون قابلة لالس0داد .إختبارات الهبوط -ي
ً
القيمة تخضع لتقديرات اإلدارة وتتطلب من ب1ن أمور أخرى تقديرا ،لتحديد ما إذا كان يمكن اس0داد القيمة الدف0ية للموجودات بصا-ي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مXا ،وذلك باستخدام توقعات التدفقات النقدية بعد خصمها بمعدل خصم القيمة
الحالية .عند احتساب صا-ي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة ببعض االف0اضات فيما يتعلق بأمور غ 01مؤكدة
بدرجة كب01ة من ضمXا ما ي5ي:
أ( نمو األرباح قبل العموالت والضرائب واالسXYالك واإلطفاء ) ،(EBTIDAمحسوبة ع5ى أXا أرباح تشغيلية معدلة قبل االسXYالك واإلطفاء؛
ب( توقيت وحجم النفقات الرأسمالية املستقبلية؛
ج( معدالت النمو طويلة األجل؛ و
د( اختيار معدالت الخصم لتعكس املخاطر ال NPتنطوي علXا.
إن تغي 01االف0اضات ال NPتطبقها اإلدارة ،وخاصة معدل الخصم وفرضيات معدل النمو املستخدمة -ي توقعات التدفقات النقدية ،يمكن أن
يؤثر بشكل كب 01ع5ى هبوط قيمة التدفقات املتوقعة وبالتاي النتائج.
١٦

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(

تقدير العمر اإلنتا°ي والقيمة التخريدية
إن العمر اإلنتاØي املستخدم إلطفاء أو اسXYالك املوجودات غ 01امللموسة أو العقارات االستثمارية يتعلق باألداء املستقب5ي املتوقع للموجودات
املستحوذ علXا وتقدير اإلدارة املب Nàع5ى التقييم الف Nàللف0ة ال NPيتوقع استمرار املنافع االقتصادية من األصل .يتم اشتقاق االسXYالك فيما
يتعلق باالسXYالك الدوري بعد تقدير العمر اإلنتاØي املتوقع لألصل والقيمة التخريدية املتوقعة -ي Xاية عمرﻩ االنتاØي .إن القيمة التخريدية
للموجودات لها تأث 01مباشر ع5ى االسXYالك املحمل ع5ى قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
ً
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية ملوجودات الصندوق من قبل اإلدارة استنادا إى التقييم الف- Nàي وقت شراء األصل ومراجعته
سنويا للتأكد من مالئمته .وتستند ع5ى الخ0Rة التاريخية مع حياة أصول مماثلة وكذلك توقع األحداث املستقبلية ال NPقد تؤثر ع5ى األعمار
االنتاجية للموجودات.

خسائر الهبوط %ي القيمة للذمم املدينة
تعرض الذمم املدينة بالقيمة املطفأة بعد تخفيضها بمخصص الديون ال NPيتوقع عدم تحصيلها .يتم تحديد املبالغ ال NPيتوقع عدم تحصيلها
باستخدام طريقة معدل الخسارة املتوقع .ذمم األفراد املدينة يتم شطXÅا عندما تعتقد اإلدارة بأنه ال يمكن تحصيلها.
حق استخدام املوجودات
يع ــ0ف الص ــندوق ب ح ــق االس ــتخدام لألص ــول  -ــي ت ــاريخ ب ــدء اإليج ــار )أي ت ــاريخ ت ــوفر األص ــل لالس ــتخدام( .ي ــتم قي ــاس أص ــول ح ــق االس ــتخدام
ً
بالتكلفة ناقصا أي اسXYالك م0اكم وخسائر انخفاض -ي القيمة  ،ويتم تعديلها ألي إعادة قيـاس ملطلوبـات اإليجـار .تتضـمن تكلفـة أصـول حـق
االســتخدام مبلــغ مطلوبــات اإليجــار املعــ0ف ¬Xــا والتكــاليف املباشــرة األوليــة املتكبــدة ومــدفوعات اإليجــار الPــ Nتــم دفعهــا -ــي تــاريخ البــدء أو قبلــه
ً
ناقصــا أي حــوافز إيجــار مســتلمة .مــا لــم يكــن الصــندوق ع5ــى يقــ1ن معقــول مــن حصــوله ع5ــى ملكيــة األصــل املــؤجر -ــي Xايــة مــدة اإليجــار  ،يــتم
اســXYالك أصــول حــق االســتخدام املعــ0ف ¬Xــا ع5ــى أســاس القســط الثابــت ع5ــى مــدى العمــر اإلنتــاØي املقــدر ومــدة اإليجــار  ،أXáمــا أقصــر .تخضــع
أصول حق االستخدام النخفاض القيمة.
مطلوبات اإليجار
ـي تـاريخ بـدء عقــد اإليجـار  ،يعـ0ف الصـندوق بمطلوبــات اإليجـار محسـوبة بالقيمـة الحاليــة ملـدفوعات اإليجـار الPـ Nيتعــ1ن دفعهـا ع5ـى مـدى فــ0ةً
اإليجار .تشتمل مدفوعات اإليجار ع5ى مدفوعات ثابتة )بما -ي ذلك الدفعات الثابتة الضمنية( ناقصا أي حوافز تأج 01مسـتحقة  ،ومـدفوعات
إيجار متغ01ة تعتمد ع5ى مؤشر أو سعر  ،واملبالغ املتوقع دفعها بموجـب ضـمانات القيمـة املتبقيـة .تشـمل مـدفوعات اإليجـار ً
أيضـا سـعر ممارسـة
خيار الشـراء املؤكـد بشـكل معقـول أن يمارسـه الصـندوق ودفـع غرامـات إXـاء عقـد اإليجـار  ،إذا كانـت مـدة اإليجـار تعكـس أن الصـندوق يمـارس
خيار اإلXاء .يتم االع0اف بدفعات اإليجار املتغ01ة ال NPال تعتمد ع5ى مؤشر أو سعر كمصروف -ي الف0ة الPـ Nيحـدث فXـا الحـدث أو الحالـة الPـN
تــؤدي إــى الــدفع .عنــد حســاب القيمــة الحاليــة ملــدفوعات اإليجــار  ،يســتخدم الصــندوق معــدل االقـ0اض اإلضــا-ي -ــي تــاريخ بــدء اإليجــار إذا كــان
ســعر الفائــدة الضــم- Nàــي عقــد اإليجــار غ1ــ 0قابــل للتحديــد بســهولة .بعــد تــاريخ البــدء  ،يــتم زيــادة مبلــغ مطلوبــات اإليجــار لــتعكس تـراكم الفائ ـدة
وتخفــيض ملــدفوعات اإليجــار الPــ Nتــم دفعهــا .باإلضــافة إــى ذلـك  ،يــتم إعــادة قيــاس القيمــة الدف0يــة ملطلوبــات اإليجــار إذا كــان هنــاك تعــديل أو
تغي- 01ي مدة اإليجار أو تغي- 01ي مدفوعات اإليجار الثابت املضمون أو تغي- 01ي التقييم لشراء املوجودات األساسية.

١٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٦العقارات االستثمارية
تتكون العقارات االستثمارية كما -ي تاريخ التقرير كما ي5ي:
كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
التكلفة
العقار
درنف
أجياد
درنف كدي
&امة
سوق شرق
ذا باد

األرض

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

املب

٥٨٬٢١٠٬٥٨٧
٣١٬٩٩٢٬٣٦٢
٨٬٢٧٢٬٧٦٤
٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨
٤٥٬٢٨٥٬٤٧٥
٢٣٧٬٥٤٠٬٩٣٦

املجموع

١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠
٥٨,٩٩٥٬٠٠٠
٤٥٬٤٥٠٬٠٠٠
٦٨١٬٦٥٠٬٠٠٠
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٨٬٦١٩٬٥٥٧

اإلهالك امل,اكم

)(٣٬٢٧٤٬٣٤٧
)(١٬٧٩٩٬٥٧٠
)(٤٦٥٬٣٤٣
)(٥٬٢٧٥٬١١٠
)(١,٤٠٧٬٣٢٩
)(١٢٬٢٢١٬٦٩٩

مصروف الهبوط
للسنة
)(١٢٬٣٣٩٬٠٦٢
)(٤٬٥٢٨٬٣٧٥
)(٢٬١٣٩٬٧١٩
)(١٣٬١٩٨٬٦٣٣
)(٥٬٣٤٥٬٠٤٠
)(٣٧٬٥٥٠٬٨٢٩

كما %ي ٣١
ديسم٢٠١٩,-
١١١٬٦٩١٬٥٩١
٥٢٬٦٦٧٬٠٥٥
٤٢٬٨٤٤٬٩٣٨
٦٦٣٬١٧٦٬٢٥٧
٤٨٬٤٦٧٬١٨٨
٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
التكلفة
العقار
درنف
أجياد
درنف كدي
&امة
سوق شرق
ذا باد

األرض

املب

املجموع

٦٩٬٠٩٤٬٤١٣

٥٨٬٢١٠٬٥٨٧

١٢٧٬٣٠٥٬٠٠٠

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

٣١٬٩٩٢٬٣٦٢
٨٬٢٧٢٬٧٦٤
٩٣٬٧٧٩٬٧٤٨
٤٨٬٣٩٩٬٣١٩
٢٤٠٬٦٥٤٬٧٨٠

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

اإلهالك امل,اكم

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

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

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

النسبة املستخدمة لتحميل التكلفة ع5ى املب ¢àوع5ى األرض تم تقديرها من قبل املقيم1ن املستقل1ن .بحكم أن العقار )ذا باد( لم يكتمل بعد
فلم يتم احتساب إهالك عنه للف0ة الحالية ،يوجد لهذا العقار هبوط -ي قيمته تم تقديرﻩ باالعتماد ع5ى تقارير املقيم1ن املستقل1ن .تم
احتساب االهالك لكل العقارات باستخدام طريقة القسط الثابت ع5ى ف0ة  ٤٠سنة.

١٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
العقارات االستثمارية )تتمة(
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما -ي تاريخ التقرير تم تحديدها عن طريق اثن1ن من املقيم1ن املسـتقل1ن )شـركة أمـاكن للتقيـيم( املقـيم١
و )شركة تقدير للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيم1ن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيم1ن املعتمدين )تقييم(.

العقار
درنف أجياد
درنف كدي
Xtامة
سوق شرق
ذا باد*

التكلفة
١١١٬٦٩١٬٥٩١
٥٢٬٦٦٧٬٠٥٥
٤٢٬٨٤٤٬٩٣٨
٦٦٣٬١٧٦٬٢٥٧
٤٨٬٤٦٧٬١٨٨
٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩

كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
املقيم ١
١١٤٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٤٬١٨٦٬٣٠٠
٤٠٬٦٠٣٬٥١٥
٦٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٢٬٠٧٢٬٥٣٥
٩٣٤٬٨٦٢٬٣٥٠

املقيم ٢
١١٢٬٢٩٣٬٧١٥
٥٢٬٧٤٧٬٤٢٨
٤٥٬٥٠٠٬٠٠٠
٦٥٧٬٠٤١٬٥٠٠
٤٧٬٦٧٦٬٤٩٧
٩١٥٬٢٥٩٬١٤٠

العقار
درنف أجياد
درنف كدي
Xtامة
سوق شرق
ذا باد*

التكلفة
١٢٥٬٤٨٥٬٩١٨
٥٧٬٩٩٥٬٢٣٩
٤٥٬١٩١٬٤٧٦
٦٧٨٬٧١٩٬٣٨٣
٥٥٬٢١٩٬٥٥٧
٩٦٢٬٦١١٬٥٧٣

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
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 املقيمــ1ن فاليوســتارت لالستشــارات و عقــارات املدينــة ع5ــى
التواي،كال املقيم1ن معتمدين من املعهد امللكي للمساح1ن القانوني1ن ).(RICS
ً
األرقام املعروضة أعالﻩ ي ألغراض إفصاحية فقطـ ،وتستخدم أيضا لتحديد الهبوط عند وجودﻩ ،كما هو موضح أعالﻩ.
 .٧األصول غ\ ,امللموسة – حقوق االنتفاع
كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
حق املنفعة
بالزا ١
ضيافة

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

١٩

االطفاء للف,ة
)(١٩٬٢٣٥٬٦٠٣
)(١٢٬٨٠١٬١٩٧
)(٣٢٬٠٣٦٬٨٠٠

كما %ي  ٣١ديسم,-
٢٠٢٠م
٤٧٬٤٢٤٬٣٩٧
٨١٬١٢٨٬٨٠٣
١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
األصول غ\ ,امللموسة – حقوق املنافع )تتمة(
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
حق املنفعة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

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

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

كما %ي  ٣١ديسم,-
٢٠١٩م
٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤
٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥
٨٦٬٨١٨٬٢٢٤
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣

اســتحوذ الصــندوق ع5ــى حقــوق املنــافع املوضــحة أعــالﻩ وألن العقــود تغطــي جــزء مــن عمــر األصــل االنتــاØي فقــد تــم تصــنيفها كموجــودات غ1ــ0
ملموسة .يتم اطفاء هذﻩ الحقوق ع5ى األعمار املتبقية كما هو موضح أدناﻩ:
بالزا  ١٧ :١يوليو .٢٠٢٦
بالز  ٢٩ :٢مارس .٢٠٣٦
ضيافة ١ :ابريل .٢٠٣٥
القيمة العادلة لألصول غ\ ,امللموسة
القيمة العادلة لألصول غ 01امللموسة كما -ي تاريخ التقرير تم تحديدها عن طريق اثن1ن من املقيم1ن املستقل1ن )شركة أمـاكن للتقيـيم( املقـيم١
و )شركة تقدير للعقارات( املقيم  ،٢كال املقيم1ن معتمدين من الهيئة السعودية للمقيم1ن املعتمدين )تقييم(.
كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
٢٠٢٠م
املقيم ٢
املقيم ١
التكلفة
األصول غ\ ,امللموسة
٤٥٬١٧٠٬٥٦٠
٥٣٬٤٠٠٬٠٠٠
٤٧٬٤٢٤٬٣٩٧
بالزا ١
٩٣٬٥٢٨٬٤٤٠
٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٨١٬١٢٨٬٨٠٣
ضيافة
١٣٨٬٦٩٩٬٠٠٠
١٤٣٬٤٠٠٬٠٠٠
١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠
٢٠١٩م
األصول غ\ ,امللموسة
بالزا ١
بالزا ٢
ضيافة

التكلفة
٥٥٬٩٧٣٬٥٥٤
٧٦٬٩٠٥٬٦٧٥
٨٦٬٨١٨٬٢٢٤
٢١٩٬٦٩٧٬٤٥٣

٢٠

كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
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

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .٨حق االستخدام األصل
التكلفة
الرصيد -ي  ١يناير ٢٠٢٠م
انخفاض -ي أصل حق االستخدام نتيجة إلعادة تقييم عقد اإليجار
املحول اى مدير الصندوق ) إيضاح (١٣
الرصيد -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩
)(٢٬٤٧٨٬٣٧٣
(٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨
٩٩٬٠٥٧٬٤٤٨

اإلس'&الك امل,اكم
الرصيد -ي  ١يناير ٢٠٢٠م
مصروف السنة
املحول اى مدير الصندوق ) إيضاح (١٣
الرصيد -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم
صا-ي القيمة الدف0ية -ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 0R

)(١٠٬٧٨١٬٨٦٠
)(٩٬٥٤٩٬٦٦٧
١٬٩١٥٬٩٨٣
)(١٨٬٤١٥٬٥٤٤
٨٠٬٦٤١٬٩٠٤

صا%ي القيمة الدف,ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-

١١٧٬٧٠٩٬٨٦٩

 .٩الذمم املدينة
تشمل الذمم املدينة من ذمم إيجارات مدينة وذمم مدينة من صفقات االستحواذ كما ي5ي:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
٥١٬٥١٣٬٣٧٨
ذمم إيجارات
٤٬٢٣٠٬٠١٠
ذمم أخرى*
٥٬٩٠٨٬٣٨١
ذمم مدينة من صفقات االستحواذ
)(٣٠٬٤١٤٬٢١١
خصم :الخسائر االئتمانية املتوقعة
٣١٬٢٣٧٬٥٥٨

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٤٥٬١٦٦٬٥٣٩
٥٬٩٠٨,٣٨١
)(٣٬١٦٣٬٤٠٨
٤٧٬٩١١٬٥١٢

خــالل العــام  ،قــدمت شــركة التصــميم والبنــاء ،املســتأجر الرئيæــ¨ Nللعقــار )الضــيافة( إلغــاء عقــد اإليجــار الرئيæــ¨ Nمــع الصــندوق -ــي  ١٤مــارس
٢٠٢٠م .وافــق الصــندوق ع5ــى إلغــاء عقــد اإليجــار الرئيæــ¨ Nونتيجــة لــذلك ،تــم اســتالم اإليجــارات مقـ ً
ـدما مــن التصــميم والبنــاء مــن املســتأجرين
قبل إلغاء عقد اإليجار الرئي N¨æحيث يتم التعامل معها ع5ى أXا مستحقات أخرى من شركة التصميم والبناء.
الحركة -ي مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ي كما ي5ي:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
٣٬١٦٣٬٤٠٨
٢٧٬٢٥٠٬٨٠٣
٣٠٬٤١٤٬٢١١

الرصيد -ي بداية الف0ة
إضافة خسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة
الرصيد %ي &اية السنة

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٣٬١٦٣٬٤٠٨
٣٬١٦٣٬٤٠٨

يقــيس الصــندوق مخصــص الخســارة للــذمم املدينــة التجاريــة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة بنســبة مــن أعمــار الــذمم املدينــة .يــتم
تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة ع5ى الذمم املدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص الديون املشكوك -ـي تحصـيلها بـالرجوع إـى نسـب
عـدم السـداد السـابقة للمـدين1ن وتحليـل الوضـع املـاي الحـاي و الظـروف االقتصـادية العامـة للصـناعة الPـ Nيعمـل فXـا املـدينون وتقيـيم كـل مـن
االتجاﻩ الحاي و كذلك املتوقع للظروف للمدين1ن ،وتعديلها بالظروف الخاصة باملدين1ن -ي تاريخ التقرير.
٢١

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
الذمم التجارية
ايام تجاوز االستحقاق

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

 ١٢ – ٦شهر

 ٦ – ٠أشهر

املجموع

أك ,µمن  ١٢شهر

معدل الخسائر االئتمانية املتوقعة

اجماي الحسابات املستحقة
الخسائر االئتمانية املتوقعة
القيمة الدف,ية

١٧٫٧٩٪

٣٨٫٨٤٪

٧٣٫٦٨٪

١٦٬٥٦٥٬١٦٨
)(٢٬٩٤٧٬١١٤
١٣٬٦١٨٬٠٥٤

١٦٬٥١٤٬١٧٥
)(٦٬٤١٤٬٨٣٨
١٠٬٠٩٩٬٣٣٧

٢٨٬٥٧٢٬٤٢٦
)(٢١٬٠٥٢٬٢٥٩
٧٬٥٢٠٬١٦٦

٦١٬٦٥١٬٧٦٩
)(٣٠٬٤١٤٬٢١١
٣١٬٢٣٧٬٥٥٨

الذمم التجارية
ايام تجاوز االستحقاق

 ٣١ديسم٢٠١٩ 0Rم
 ٦ – ٠أشهر

 ١٢ – ٦شهر

أك ,µمن  ١٢شهر

%٠

%٤

%٧

املجموع

معدل الخسائر االئتمانية املتوقعة

اجماي الحسابات املستحقة
الخسائر االئمانية املتوقعة

٦٬١٥٦٬٤٢٠
-

١٤٬٣٧٩٬٠٠٧
-

٣٠٬٥٣٩٬٤٩٣
)(٢٬٦٢١٬٥٣١

٥١٬٠٧٤٬٩٢٠
)(٢٬٦٢١٬٥٣١

القيمة الدف0ية

٦٬١٥٦٬٤٢٠

١٤٬٣٧٩٬٠٠٧

٢٧٬٩١٧٬٩٦٢

٤٨٬٤٥٣٬٣٨٩

ً
مقدما والذمم املدينة األخرى
 .١٠املصروفات املدفوعة
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
٦٬٩١٣٬٣٦٠
٢٦٠٬٤٧٣
)(٦٦٠٬٢٧٣
٦٬٥١٣٬٥٦٠

ذمم مدينة – ضريبة القيمة املضافة
ذمم مدينة أخرى
خصم :مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
١٬٨١٤٬٢٨٠
١٬٨١٤٬٢٨٠

 .١١النقد وما %ي حكمه
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
٥٠٬٩٨٦
٥٬٢٥٤٬٦٠٧
٥٬٣٠٥٬٥٩٣

نقد لدى أم1ن الحفظ
نقد لدى الشركة ذات الغرض الخاص

٢٢

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٩٢٬٤٧٩
٢٬١٩٦٬٠٠٥
٢٬٢٨٨٬٤٨٤

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٢قروض طويلة األجل
قامـت شــركة امــار للتطـوير العقــاري )الشــركة ذات الغــرض الخـاص( بالحصــول ع5ــى تســهيالت بنكيـة إســالمية مــن بنــك الريـاض بقيمــة تصــل إــى
ً
 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لغرض تمويل العقارات االستثمارية للصندوق ،تبلغ نسبة الفائدة للصندوق معدل السايبور السائد مضافا عليـه  %٢٫١٥بلـغ
معدل الفائدة الفع5ي خالل الف0ة  %٤٬٧٧ح ،%٤٫٨٩ ¢Pالقرض مستحق السداد بعد  ٧سـنوات .بلغـت رسـوم ترتيـب القـرض ملـدير الصـندوق
خالل الف0ة مبلغ  ٣٬٢٨٠٬٠٠٠ريال سعودي ع5ى دفعت1ن وقد تم تحميلها كمصروف ف0ة.
ــي  ١٦ف0Rايــر ٢٠٢٠م ،تــم اســتالم الدفعــة الثانيــة مــن القــرض بمبلــغ  ٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠ريــال ســعودي .بلغــت رســوم ترتيــب القــرض -ــي عــام ٢٠٢٠م ٤٧١٬٤٥٠ريال سعودي وتم تحميلها خالل عام ٢٠٢٠م كتكلفة ف0ة.
بلــغ رصــيد القــرض كمــا -ــي  ٣١ديســم٢٠٢٠ 0Rم  ٣٤٧٫٢٢مليــون ريــال ســعودي )  ٣١ديســم ٢٠١٩ 0Rم ٢٠٣٫٣٢مليــون ريــال ســعودي( وتبلــغ
الذمم الدائنة لتكاليف التمويل لهذا القرض كما -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم ٢٫٥مليون ريال سعودي ) ٣١ديسـم٢٠١٩ 0Rم مبلـغ  ٢٫٨٣مليـون ريـال
سعودي( .يتم ضمان القرض برهن استثمارات عقارية تبلغ ضعف قيمة القرض.
 .١٣ذمم دائنة
مستحق لفهد ابراهيم سعد املو*¢¨º
شركة جسر للتطوير العقاري**
صندوق التعليم العاي – محفظة خاصة تدار من قبل مدير الصندوق
ناص ــر الدوس ــري – ص ــندوق القن ــاص -محفظ ــة خاص ــة ت ــدار م ــن قب ــل
مدير الصندوق
الركن املت1ن )حامل وحدات -ي صندوق القناص(
توزيعات مستحقة للركن املت1ن )حامل وحدات -ي صندوق القناص(

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
١٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٢٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬١٠٠٬٠٠٠
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠

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

*خالل العام  ،قدم فهد إبراهيم سعد املو ، ¢¨ºاملستأجر الرئي N¨æللعقارات االستثمارية درنف أجياد ودرنف كـدي إلغـاء عقـد اإليجـار الرئيæـ¨N
مع الصندوق -ي  ١مارس ٢٠٢٠م واملوافقة ع5ى دفع غرامة قدرها  ٨٫٩مليون .وافق الصندوق ع5ى إلغاء عقد اإليجار الرئي N¨æونتيجة لـذلك ،
يل§م الصندوق بسداد السـلفة غ1ـ 0املسـتخدمة الPـ Nتـم اسـتالمها -ـي العـام السـابق والبالغـة  ١٢مليـون ريـال سـعودي .كمـا وافـق الصـندوق ع5ـى
ســداد مبلــغ ضــريبة القيمــة املضــافة البـالغ  ٩مليــون ريــال ســعودي الــذي دفعــه املســتأجر الرئيæــ¨ Nللهيئــة فيمــا يتعلــق بــالبيع األوــي للعقــارات -ــي
عام ٢٠١٨م .وتم دفع  ٥مالي1ن ريال سعودي خالل العام.
**خالل العام  ،قام الصندوق بتحويل عقار )بالزا  (٢إى شركة جسر للتطوير العقـاري )شـركة تابعـة ملـدير الصـندوق( واألرض املـؤجرة كتسـوية
للمبلـغ املسـتحق .بلغـت القيمـة الدف0يـة للممتلكـات واألرض كمـا -ــي  ٣١ديسـم ٢٠١٩ 0Rم مبلـغ  ٧٦٫٩مليـون ريـال سـعودي و  ٢٥٫٣٧مليـون ريــال
ســعودي ع5ــى التــواي .نــتج عــن تحويــل بــالزا  ٢خســارة  ٤٫٥٦٥مليــون ريــال ســعودي .تــم االنXYــاء مــن تحويــل صــا-ي األصــول -ــي  ٢٩أبريــل ٢٠٢٠م.
يوضح الجدول التاي تفاصيل إلغاء االع0اف باألرصدة نتيجة للتحويل:

٢٣

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
ايضاحات

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

إلغاء اثبات األصول
االصول الغ 01ملموسة -حق االنتفاع – تكلفة بالزا- ٢ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 0Rم
االصول الغ 01ملموسة -حق االنتفاع – االطفاء امل0اكم بالزا- ٢ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 0Rم
االصول الغ 01ملموسة -حق االنتفاع – بالزا  ٢اطفاء السنة
أصل حق االستخدام – تكلفة أرض بالزا - ٢ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 0Rم
أص ـ ــل ح ـ ــق االس ـ ــتخدام –أرض ب ـ ــالزا  – ٢االس ـ ــXYالك امل ـ ـ0اكم بداي ـ ــة الف ـ ــ0ة  -ـ ــي  ٣١ديس ـ ــم0R
٢٠١٩م
أصل حق االستخدام –أرض بالزا  – ٢االسXYالك خالل السنة.

٧
٧
٧
٨

٨٢٬٨٢٠٬٠٠٠
)(٥٬٩١٤٬٣٢٥
)(٩٨٥٬٧٢١
٢٦٬٩٥٥٬٩٠٨

٨
٨

)(١٬٥٨٥٬٦٤١
)(٣٣٠٬٣٤٢
١٠٠٬٩٥٩٬٨٧٩

إلغاء اثبات االلامات
ال§امات اإليجار املتعلقة بأرض بالزا - ٢ي  ٢٩أبريل ٢٠٢٠م
مستحق لشركة جسر للتطوير العقاري بتاريخ  ٢٩أبريل ٢٠٢٠م

١٤
١٣

٢٥٬٥١١٬٥٦٩
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩
٩٦٬٣٩٤٬٤٤٨
٤٬٥٦٥٬٤٣١

خسارة ناتجة عن تحويل عقار
 .١٤مطلوبات اإليجار
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥
)(٢٬٤٧٨٬٣٧٣
٥٬٢٧٥٬٢٣٠
)(٢٥٬٥١١٬٥٦٩
)(٢٢٣٬٧٢٧
)(٥٬٩٠٠٬٠٠٠
٩٢٬٤١٥٬٢٥٦

الرصيد %ي  ١يناير ٢٠١٩
هبوط -ي ال§امات اإليجار نتيجة إلعادة تقييم عقد اإليجار
تكاليف تمويل
املحول اى مدير الصندوق ) إيضاح (١٣
تعديل تحويل اإليجار
مدفوع
الرصيد -ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 0R

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
١٢٨٬٤٩١٬٧٢٩
٣٬٠٦١٬٩٦٦
)(١٠٬٣٠٠٬٠٠٠
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥

 .١٥مطلوبات العقود
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
مطلوبات العقود %ي  ١يناير

٢٧٬٦٦٠٬٠١٨
)(٢٨٬٨٢٥٬٩١٥
١٨٬٩٨٧٬٢٠٥
)(١٢٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٨٢١٬٣٠٨

ايراد ايجار مثبته خالل السنة
مستلم مقدما خالل العام
املحول اى املستحقة
الامات عقود %ي  ٣١ديسم,-
ً
تمثل مطلوبات العقود الدفعات املستلمة مقدما من العمالء.
٢٤

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٤٦٬٦٨٥٬٥٥١
)(١٩٬٠٢٥٬٥٣٣
٢٧٬٦٦٠٬٠١٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٦مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
١٬٧٥٣٬٨٩٦
٢٠٣٬٦٣٣
٤٤٬٩٢٠
٢٣٬٨٨٨
٥١٬٠٠٠
١٬٠٩٨٬٠٠٨
٤٤٬٦٨٨
٤٠٬١٩٢
٢٦٣٬٣٢٣
٣٬٥٢٣٬٥٤٨

مصروفات تشغيلية دائنة
رسوم صفقات دائنة
أتعاب قانونية
مصروفات التقييم
أتعاب أم1ن الحفظ
أتعاب املراجعة
ذمم دائنة – أتعاب إدارة
أتعاب استشارات شرعية
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
أخرى

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
١٬٦٠٣٬٧٤٧
٤٤٨٬٢٤٠
٢١٠٬٠٠٠
١٠٨٬٢٠٣
٢٥٠٬٢٩٠
٨٤٬٠٠٠
٣٦٠٬٨١٠
١٩٬٦٨٩
٣٬٠٨٤٬٩٧٨

 .١٧مصروفات أخرى
٣١ديسم٢٠٢٠,-م
٣٬١٤٥٬٩٥٤
٤٬٤١٨٬٤٦٢
٦٧٧٬٣٠٧
٦٧٥٬٠٠٠
٣٩٥٬٢٠٢
٢٬٤٠٩٬٢٢٨
٨١٥٬١٥٣
٦٠٣٬٨٤٥
٢١٤٬٣٨٧
١٧٢٬٠٨٨
٨١٬٥٠٤
٧٠٬٥٥٠
١٩٬٤٦٩
٢٥٬٠٠٠
٥٢٥٬٠٦٥
١٤٬٢٤٨٬٢١٤

مصروفات تشغيلية بالزا ١
مصروفات تشغيلية سوق شرق
مصروفات تشغيلية ضيافة
مصروفات تشغيلية درنف
مصروفات تشغيلية Xtامة
أتعاب إدارة
أتعاب التحويل
أتعاب التسجيل والتداول
رسوم ترتيب التسهيالت االئتمانية
أتعاب أم1ن الحفظ
مصروفات التقييم
أتعاب مراجعة
أتعاب قانونية
أتعاب استشارات شرعية
أخرى

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٣٬٤٩٩٬٢٢٢
٣٬٥٣٣٬١٢٣
٣٦٠٬٨١٠
٦٢٧٬١٥٠
٢٠٦٬١٩٢
٢٣٠٬٤٥٠
٨٤٬٠٠٠
٢١٠٬٠٠٠
١٣٬١٢٥
١٦١٬١٣٦
٨٬٩٢٥٬٢٠٨

 .١٨االلامات واملطلوبات املحتملة
ــي الســنوات الســابقة ،رفعــت شــركة الــركن املتــ1ن التجاريــة دعــوى ضــد مــدير الصــندوق ،فيمــا يخــص األض ـرار والرســوم املرتبطــة بإلغــاء عقــدً
مشروع ) ١ال§امات محل نزاع( ،القضية ال تزال منظورة -ي املحكمـة ،وفقـا لـرأي املستشـار القـانوني الخـارØي فـأن الحكـم سـيكون لصـالح مـدير
الصندوق.
٢٥

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
 .١٩أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى
ً
يتقا×¨ ¢مدير الصندوق األتعاب التالية وفقا ألحكام وشروط الصندوق .
أتعاب اكتتاب
يقــوم مــدير الصــندوق بتحصــيل أتعــاب اشــ0اك مــن كــل مســتثمر بنســبة ال تزيــد عــن  %٢مــن مبلــغ االكتتــاب لتغطيــة التكــاليف اإلداريــة ويــتم
مقاصXYا من املبلغ املحصل من إصدار الوحدات.
أتعاب اإلدارة
ً
يقوم مدير الصـندوق بتحصـيل أتعـاب إداريـة بنسـبة  %٠٫٣٥سـنويا مـن صـا-ي قيمـة موجـودات الصـندوق ،لـن يقـوم مـدير الصـندوق باحتسـاب
أتعاب إدارة عن أو ل سنة تداول.
رسوم الصفقات
يحصل مدير الصندوق ع5ى رسوم صفقات تبلغ  %١من صا-ي قيمة الشراء أو البيع لالستثمارات.
رسوم ترتيب قروض
كما يقوم مدير الصندوق بالحصول ع5ى نسبة  %١مقابل املبلغ املسحوب من القروض كرسوم ترتيب القروض.
 .٢٠الدخل الغ\ ,تشغيBي اآلخر
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)(٤٬٥٦٥٬٤٣١
٣٬٣٧٩٬٠٣٠
١٬٤٥٠,٨٣٥
١٥٬٩٩٧
٢٨٠٬٤٣١

خسارة ناتجة عن تحويل عقار )إيضاح (١٣
ً
مبالغ محصلة من ديون مشطوبة سابقا
فروقات ذمم دائنة
مكاسب الصفقة من إXاء عقود اإليجار

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
٢٬٠٢١٬٨٥٦
١٢٢٬٨٥١
٢٬١٤٤٬٧٠٧

 .٢١املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد&ا
ي إطار األعمال العادية للصندوق ،يقـوم بتعـامالت مـع أطـراف ذات عالقـة .تشـمل األطـراف ذات العالقـة -ـي الصـندوق حـام5ي الوحـدات ومـديرً
الصــندوق والصــناديق األخــرى الPــ Nيــديرها مــدير الصــندوق .تــتم املعــامالت مــع األط ـراف ذات العالقــة وفقــا ألحكــام وشــروط الصــندوق .جميــع
ً
املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقا لشروط متفق علXا بموجب إتفاقية رسمية .
األطراف ذات العالقة
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار
املاي ) ٢صندوق مدار من قبل مدير
الصندوق(
صندوق التعليم العاي )حامل وحدات -ي
صندوق سوق شرق(
ناصر الدوسري – صندوق القناص – محفظة
خاصة مدارة من قبل مدير الصندوق
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
) ٢صندوق مدار من قبل مدير الصندوق(

طبيعة املعاملة

إيضاح

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

شراء وحدات

أ

)(٨٠٬٨٠٠

)(٤٬١٨٦٬٣٨٧

بيع وحدات
دفع حصة من رأس
املال
دفع حصة من رأس
املال
رسوم اإلدارة

أ

٣٬٢٢٣٬٦٢٩

-

)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(١٦٬٥٠٠٬٠٠٠
)(٢٬٤٠٩٬٢٢٨

)(٣٦٠٬٨١٠

رسوم ترتيب تسهيالت
٢٦

)(٢١٤٬٣٨٧

-

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصد&ا)تتمة(
أ -قام صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي ") ٢صندوق مدار من قبل مدير الصندوق"( بشراء وحدات -ي صندوق ميفك ريت من
سوق األسهم السعودي )تداول(- .ي  ٣١ديسم ٢٠١٩ 0Rيمتلك الصندوق  ٤٧١٬٤٤٠وحدة من وحدات صندوق ميفك ريت مما يشكل %٠٫٦٤
من عدد الوحدات اإلجماي لصندوق ميفك ريت .القيمة السوقية لوحدات ميفك ريت -ي تاريخ التقرير  ٦٫٢١ريال سعودي.
األطراف ذات 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 املت1ن )حامل وحدات -ي صندوق
القناص(
ذمم دائنة  -توزيعات للركن املت1ن )حامل
وحدات -ي صندوق القناص(
صندوق شركة الشرق األوسط لالستثمار
املاي ) ٢صندوق يدار من مدير الصندوق(

الرصيد

 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م

ذمم دائنة  -رسوم صفقات
رسوم االدارة
ذمم دائنة  -سوق شرق

٢٬٦٣٠٬٦٦٦
١٬٠٩٨٬٠٠٨
-

١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٣٦٠٬٨١٠
٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩

حصة رأس مال غ 01مدفوعة

٢٠٬٢٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 01مدفوعة

-

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 01مدفوعة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

حصة رأس مال غ 01مدفوعة

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

وحدات

-

٤٬١٨٦٬٣٨٧

يتم التعامل مع جميع الصناديق ال NPيديرها مدير الصندوق ومالكي الوحدات السابق1ن كأطراف ذات عالقة لغرض اإلفصاح.
 .٢٢توزيعات األرباح
ي  ٣١مارس ٢٠٢٠م  ،أعلن الصندوق عن توزيعات أرباح قدرها  ٠٫٢٥لكل وحدة وتم االع0اف بإجمـاي االلـ§ام -ـي هـذا الصـدد بمبلـغ ١٨٫٣٢مليون ريال سعودي.
 .٢٣إدارة املخاطر املالية
يتعرض الصندوق إى مجموعة متنوعة من املخاطر املالية ومXا :مخاطر االئتمان ومخـاطر السـيولة ومخـاطر السـوق )بمـا -ـي ذلـك مخـاطر أسـعار
العمولــة ومخــاطر العمــالت ومخــاطر األســعار( .ويركــز برنــامج إدارة املخــاطر الشــامل للصــندوق ع5ــى التنبــؤ بالســوق املاليــة ويســªى إــى تقليــل أثــر
املخـاطر إـى أدنـى حـد ممكـن مـن التـأث 01السـل NÃاملحتمـل ع5ـى األداء املـاي للصـندوق .وعمومـا  ،فـإن املخـاطر الناشـئة عـن املوجـودات واملطلوبـات
املالية للصندوق محدودة .أدار الصندوق تعرضه للمخاطر املالية ع5ى النحو املب1ن -ي أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر اإلئتمان تتمثـل -ـي تعÔـ 0أحـد أطـراف أداة مالي ــة -ـي الوف ــاء بال§امـ ـه ممـا يـؤدي إـى تكب ــد طـرف اخـر خسـارة ماليـة ،يتعـرض الصـندوق
ملخــاطر االئتمــان ع5ــى الــذمم املدينــة ،األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك ،يــتم االحتفــاظ باألرصــدة النقديــة لــدى بنــوك ذات ســمعة جيــدة ومــع أمــ1ن
الحف ــظ داخ ــل اململك ــة العربي ــة الس ــعودية،الذمم املدين ــة م ــن عم ــالء ل ــدXáم س ــجل ائتم ــاني مر× ــ¨ .Nيرك ــز م ــدير الص ــندوق ع 5ــى تقلي ــل مخ ــاطر
االئتمان بوضع حد ائتماني أق ¢¨èلكل طرف من الذمم املدينة ومراقبة مبالغ الذمم املدينة بشكل مستمر.
٢٧

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
ترك\ مخاطر االئتمان
ت0كــز مخــاطر االئتمــان عنــد وجــود تغ 1ـ0ات -ــي العوامــل االقتصــادية أو -ــي الصــناعة،مما يــؤثر ع5ــى قــدرة طــرف جــوهري مــن األط ـراف املرتبطــة
تجاريا -ي الوفاء بال§اماته املالية .ت0كز املخاطر االئتمانية للصندوق فيما يتعلـق بـاألدوات املاليـة -ـي الـذمم املدينـة واألرصـدة النقديـة -ـي البنـوك
املحلية.
مخاطر السيولة
مخــاطر الســيولة ــي مخــاطر أن الصــندوق قــد يواجــه صــعوبة -ــي تــوف 01األمــوال الالزمــة لســداد ال§اماتــه املتعلقــة بال§اماتــه املاليــة ،ويقــوم مــدير
الصــندوق بمراقبــة متطلبــات الســيولة ع5ــى أســاس منــتظم ويقــوم بــاإلجراءات الالزمــة ليضــمن تــوفر األمــوال الكافيــة ملواجهــة أي ال§امــات عنــد
نشــوXéا بــدون املخــاطرة بســمعة الصــندوق سـ ً
ـواء -ــي األحــوال الطبيعيــة للعمــل أو -ــي ظــل الظــروف الصــعبة.جميــع االل§امــات املاليــة للصــندوق
يجــب ســدادها خ ــالل الســنة .ح Pــ ¢تــاريخ التقريــر ل ــم يوجــد فروق ــات جوهريــة ب ــ1ن املوجــودات املاليــة واالل§ام ــات املاليــة ق ــد تعــرض الص ــندوق
ملخاطر سيولة.
 ١٢ – ٦شهر
تحت الطلب أو أقل من ٦
أك ,µمن سنة
أشهر
القيمة الدف,ية
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
٤١٥٬١٣٩٬٢٠٤
٨٬٤٨٩٬٥٩٠
٨٬٤٨٩٬٥٩٠
٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦
قروض طويلة األجل
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠
ذمم دائنة
رسوم صفقات ملدير الصندوق
٢٬٦٣٠٬٦٦٦
٢٬٦٣٠٬٦٦٦
٢٬٤٩٥٬٧١٥
٢٬٤٩٥٬٧١٥
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
٤١٥٬١٣٩٬٢٠٤
٨٬٤٨٩٬٥٩٠
٦٠٬٩١٥٬٩٧١
٣٩٩٬٦٤٨٬٨٦٧
كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
رسوم صفقات ملدير الصندوق
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م

القيمة الدف,ية
٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٢٬٨٢٨٬٩٠١
٤٤٥٬٧٨١٬١٥١

تحت الطلب أو أقل من ٦
أشهر
٨٬٢٨١٬٢٥٦
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٢٬٨٢٨٬٩٠١
١٥١٬٧٣٩٬٩٢١

 ١٢ – ٦شهر
٨٬٢٨١٬٢٥٦
٨٬٢٨١٬٢٥٦

أك ,µمن سنة
٤٠١٬٦٩٧٬٥٦١
٤٠١٬٦٩٧٬٥٦١

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق -ي مخاطر تقلب القيمة السوقية أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغ01ات -ي أسعار السوق.
تشتمل مخاطر السوق عBى ثالثة أنواع من املخاطر :مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار.

مخاطر سعر العمولة
مخــاطر ســعر العمولــة تنشــأ مــن احتماليــة أن تــؤثر التغ1ـ0ات -ــي أســعار العمولــة ع5ــى القيمــة أو التــدفقات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليـة .ال
يوجد أي موجودات ماليـة للصـندوق مرتبطـة بسـعر عمولـة ،يوجـد الـ§ام مـاي مـرتبط بسـعر العمولـة كمـا هـو موضـح -ـي اإليضـاح ذات العالقـة.
لم يكن هناك تغ 01جوهري من سعر العمولة ع5ى االل§ام املاي.

مخاطر العمالت
مخـاطر العملـة ـي مخـاطر أن قيمـة األداة املاليـة قــد تتغ1ـ 0نتيجـة للتغ1ـ- 0ـي أسـعار صـرف العمــالت األجنبيـة ،الريـال السـعودي هـو عملـة اإلعــداد
ً
والعــرض للصــندوق ،توجــد معــامالت للصــندوق بالــدرهم اإلمــاراتي والــذي يــتم تداولــه بمعــدل صــرف ثابــت نســبيا ،بالتــاي ال يتعــرض الصــندوق
ملخاطر العمالت.
٢٨

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(

مخاطر األسعار
مخــاطر األســعار ــي مخــاطر تقلــب قيمــة التــدفقات النقديــة املســتقبلية مــن أداة ماليــة نتيجــة للتغ1ـ0ات -ــي أســعار الســوق )بخــالف تلــك الناشــئة
عن مخـاطر أسـعار الفائـدة أو مخـاطر العمـالت( سـواء كانـت تلـك التغ1ـ0ات ناتجـة مـن األداة املاليـة نفسـها أو ناتجـة عـن مصـدرها  ،أو أي عوامـل
تؤثر ع5ى جميع األدوات املالية املماثلة املتداولة -ي السوق .األدوات املالية للصندوق ليست معرضة ملخاطر أسعار السوق.
املوجودات واملطلوبات املالية حسب الفئة
 ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
 ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
إيضاح
األصول املالية بالتكلفة املطفأة:
٤٧٬٩١١٬٥١٢
٣١٬٢٣٧٬٥٥٨
٩
الذمم املدينة
٢٬٢٨٨٬٤٨٤
٥٬٣٠٥٬٥٩٣
١١
النقد وما -ي حكمه
٥٠٬١٩٩٬٩٩٦
٣٦٬٥٤٣٬١٥١
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة:
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مطلوبات تأج01
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مطلوبات أخرى
ذمم دائنة – تكاليف تمويل
مجموع املطلوبات

١٢
١٣
١٤
٢١
١٦
١٢

 .٢٤تحليل االستحقاق للموجودات واملطلوبات
كما %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
املوجودات
عقارات استثمارية
موجودات غ 01ملموسة – حقوق انتفاع
حق استخدام املوجودات
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
النقد وما-ي حكمه
إجماي املوجودات

٣١٬٢٣٧٬٥٥٨
٦٬٥١٣٬٥٦٠
٥٬٣٠٥٬٥٩٣
٤٣٬٠٥٦٬٧١١

املطلوبات
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مطلوبات إيجار
مطلوبات عقود
رسوم صفقات ملدير الصندوق
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
تكاليف تمويل مستحقة
إجماي املطلوبات

٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٤٨٬٢٥٠
٥٬٨٢١٬٣٠٨
٢٬٦٣٠٬٦٦٦
٣٬٥٢٣٬٥٤٨
٢٬٤٩٥٬٧١٥
٦٧٬٠١٩٬٤٨٧

خالل  ١٢شهر

٢٩

٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠
٩٢٬٤١٥٬٢٥٦
٢٬٦٣٠٬٦٦٦
٣٬٥٢٣٬٥٤٨
٢٬٤٩٥٬٧١٥
٤٩٥٬٥٨٧٬٦٧١

٣٠٢٬٣٢٢٬٤٨٦
١٢٨٬٦٨٢٬٨٧٩
١٢١٬٢٥٣٬٦٩٥
١١٬٩٤٦٬٨٨٥
٣٬٠٨٤٬٩٧٨
٢٬٤٢٩٬٠٧٧
٥٦٩٬٧٢٠٬٠٠٠

بعد  ١٢شهر

اجماي

٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩
١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠
٨٠٬٦٤١٬٩٠٤
١٬١٢٨٬٠٤٢٬١٣٣

٩١٨٬٨٤٧٬٠٢٩
١٢٨٬٥٥٣٬٢٠٠
٨٠٬٦٤١٬٩٠٤
٣١٬٢٣٧٬٥٥٨
٦٬٥١٣٬٥٦٠
٥٬٣٠٥٬٥٩٣
١٬١٧١٬٠٩٨٬٨٤٤

٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦
٨٧٬١٦٧٬٠٠٦
٤٣٤٬٣٨٩٬٤٩٢

٣٤٧٬٢٢٢٬٤٨٦
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠
٩٢٬٤١٥٬٢٥٦
٥٬٨٢١٬٣٠٨
٢٬٦٣٠٬٦٦٦
٣٬٥٢٣٬٥٤٨
٢٬٤٩٥٬٧١٥
٥٠١٬٤٠٨٬٩٧٩

صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
تحليل االستحقاق للموجودات واملطلوبات)تتمة(
ع5ى الرغم مـن أن املطلوبـات املتداولـة تجـاوزت األصـول املتداولـة بمبلـغ  ٢٣٫٩٦مليـون ريـال سـعودي -ـي  ٣١ديسـم٢٠٢٠ 0Rم  ،إال أن الصـندوق
سيكون ً
قادرا ع5ى توليد تدفقات نقدية إضافية من العقارات -ي مكة ال NPلم تكن تعمل ملعظم عام ٢٠٢٠م حيـث سـيتم إعـادة فتحهـا -ـي عـام
٢٠٢١م .الصندوق -ي وضع يسمح لـه ً ،
وفقـا لتقـديرﻩ الخـاص  ،بتأجيـل سـداد األرصـدة املسـتحقة ألطـراف ذات عالقـة حPـ ¢عـام ٢٠٢٢م .ومـن
املتوقع تسوية املبالغ املستحقة ألطراف ذات صلة فقط بعد تسوية االل§امات تجاﻩ األطراف الثالثة.
اجماي
بعد  ١٢شهر
خالل  ١٢شهر
كما %ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,-م
املوجودات
استثمارات عقارية
موجودات غ 01ملموسة – حقوق انتفاع
حق استخدام املوجودات
ذمم مدينة
ً
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 .٢٥القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة ي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو سيتم دفعه لتحويل ال§ام -ي معاملة طبيعية ب1ن طرف1ن -ي السوق -ي تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة ع5ى اف0اض أن املعاملة لبيع األصل أو تحويل االل§ام تتم إما:
•-ي السوق الرئي N¨æللموجودات أو املطلوبات ،أو
• -ي غياب السوق الرئي- ، N¨æي السوق األك 0Ôفائدة للموجودات أو املطلوبات.
ً
يجـ ــب أن يكـ ــون السـ ــوق الرئيæـ ــ¨ Nأو السـ ــوق األكÔـ ــ 0فائـ ــدة متاحـ ــا للصـ ــندوق .يـ ــتم قيـ ــاس القيمـ ــة العادلـ ــة لألصـ ــل أو االل ـ ـ§ام باسـ ــتخدام
االف0اض ــات ال Pــ Nسيس ــتخدمها املش ــاركون  -ــي الس ــوق عن ــد تس ــع 01املوج ــودات أو املطلوب ــات  ،ب ــاف0اض أن ك ــل أط ـراف العملي ــة التجاري ــة
يعملون ً
وفقا ملصلحXYم االقتصادية.
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صندوق ميفك ريت
املدار من قبل شركة الشرق األوسط لالستثمار املاي
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املن'&ية %ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,-م
)بالريال السعودي(
القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
يق ــوم تعري ــف القيم ــة العادل ــة ع 5ــى اف ـ0اض أن الص ــندوق يتب ــع مب ــدأ االس ــتمرارية ول ــيس هن ــاك ني ــة أو حاج ــة لتقل ــيص حج ــم عمليات ــه بش ــكل
جوهري أو القيام بصفقات مجحفة.
تعت 0Rاألداة املالية ع5ى أXا مدرجة -ي سوق نشط إذا كانـت األسـعار متاحـة بسـهولة وبشـكل مسـتمر مـن تـاجر أو سمسـار أو مجموعـة صـناعية أو
خدمة تسع 01أو وكالة تنظيمية  ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة ع5ى أساس تجاري.
يــتم تصــنيف جميــع املوجــودات واملطلوبــات الPــ Nيــتم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عXــا -ــي البيانــات املاليــة ضــمن التسلســل الهرمــي
للقيمة العادلة  ،كما هو موضح أدناﻩ ً ،
بناء ع5ى أدنى مستوى دخل مهم بالنسبة لقياس القيمـة العادلـة ككـل ،وذلـك مسـتوياXtا املختلفـة ع5ـى
النحو التاي:
• املستوى األول-أسعار السوق املعلنة )غ 01املعدلة( -ي األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
• املستوى الثاني -طرق التقييم ال NPتكون مدخالXtا الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للرصد بصورة مباشرة أو غ 01مباشرة.
• املستوى الثالث -طرق التقييم ال NPتكون أدنى مدخالXtا املهمة لقياس القيمة العادلة غ 01قابل للرصد بصورة مباشرة أو غ 01مباشرة.
املوجودات واملطلوبات املالية
تتكون املوجودات املالية من النقد وما -ي حكمه و الذمم املدينة ،تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والذمم الدائنـة األخـرى والقـروض
ً
طويلة األجل .القيم املعروضة للموجودات واملطلوبات املالية قريبة بشكل كب 01جدا من قيمXYا العادلة.
املوجودات غ\ ,املالية
ت ــم اإلفص ــاح ع ــن الق ــيم العادل ــة لالس ــتثمارات العقاري ــة واألص ــول غ 1ــ 0امللموس ــة  -ــي اإليض ــاحات ذات العالق ــة ،تن ــدرج العق ــارات االس ــتثمارية
واألصول غ 01امللموسة -ي املستوى الثاني من مستويات القيم العادلة املحددة -ي املعاي 01الدولية.
التحول ب\ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يتم االع0اف بنتائج إعادة التصنيف ب1ن مستويات التسلسل الهرمي -ي الفـ0ة املاليـة الPـ Nتـم فXـا هـذا التعـديل .لـم يكـن هنـاك إعـادة تصـنيف
ب1ن املستويات الثالثة خالل ف0ة التقرير.
 .٢٦األحداث الالحقة
لم تكن هناك أحداث الحقة مهمة أخرى ،باستثناء ما ورد أعالﻩ منذ السنة املنXYية -ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم وال NPسيكون لها تأث 01جوهري ع5ى
املركز املاي للصندوق كما هو مب1ن -ي هذﻩ القوائم املالية.
 .٢٧تاريخ آخر يوم للتقييم
آخر يوم تقييم  ٣١ديسم٢٠٢٠ 0Rم.
 .٢٨اعتماد القوائم املالية
تمت املوافقة ع5ى هذﻩ القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الصندوق -ي  ١٨شعبان  ١٤٤٢ه املوافق  ٣١مارس ٢٠٢٠م.
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