صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل الرياض كابيتال)
القوائم المالية
للفترة من  9يونيو إلى  31ديسمبر 2015م
مع تقرير مراجعي الحسابات إلى حاملي الوحدات

صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر2015م
(لاير سعودي)
إيضاح

2015م

الموجودات
نقد لدى البنك

3.480.491

9

استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
إيراد مستحق

314.423.564
94.130

استثمارات عقارية

8

128.035.323

استثمارات تحت التطوير

7

59.655.000

505.688.508

إجمالي الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة

5.160.416

ايرادات غير مكتسبة

1,630,263

اتعاب اقتناء مستحقة

1,272,333

أرصدة دائنة أخرى

90.000

إجمالي المطلوبات

8,153,012

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
وحدات تحت اإلصدار (بالعدد)

497.535.496
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صافي الموجودات العائدة للوحدة

50.000.000
9.95

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )18جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

1

صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
قائمة الدخل
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)

إيضاح

للفترة من  9يونيو
2015م إلى  31ديسمبر
2015م

إيرادات

11

صافي ربح االستثمارات المقتناة للمتاجرة
إيرادات إيجار

1.128.564
2,794,725
3,923,289

المصروفات
أتعاب إدارة الصندوق

()4.283.680

أتعاب حفظ

()856.736

استهالك االستثمارت العقارية

)(470,343

مصاريف قانونية

)(687,034

مصروفات أخرى

()90.000
)(6,387,793

صافي (خسارة) /ربح الفترة

)(2,464,504

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )18جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)
للفترة من  9يونيو
2015م إلى  31ديسمبر
2015م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة) /ربح الفترة

تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المستخدم في األنشطة
التشغيلية:

)(2,464,504

خسارة غير محققة من االستثمارات المقتناة للمتاجرة

()1,020,960

استهالك االستثمارات العقارية

470,343
)(3,015,121

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات مقتناة للمتاجرة

()313.402.604

أرصدة مدينة أخرى

()94.130

استثمارات عقارية

()128.505.666

عقارات تحت التطوير

)(15,455,000

مصروفات مستحقة

5,160,416

إيرادات غير مكتسبة

1,630,263

اتعاب اقتناء مستحقة

1,272,333

ارصدة دائنون أخرى

90,000

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

()452.319.509

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار وحدات

455.800.000

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

455.800.000

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

3.480.491

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

3.480.491

معامالت غير نقدية
وحدات مصدرة مقابل عقارات تحت التطوير

44.200.000

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )18جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)
للفترة من  9يونيو
2015م إلى  31ديسمبر
2015م
إصدار وحدات
 للحصول على مقابل نقدي -مقابل مساهمة رأس المال العينية (عقارات تحت التطوير)

455.800.000
44.200.000
500.000.000

صافي خسارة الفترة

)(2,464,504

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

497.535.496

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )18جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
.1

الصندوق وأنشطته
صندوق الرياض العقاري للدخل ("الصندوق") هو صندوق دخل استثمار عقاري مفتوح ومتوافق مع مبادئ الشريعة
اإلسالمية .تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب المادة رقم  4ب .من قائمة الصناديق االستثمارية .تتم إدارة
الصندوف بموجب اتفاقية بين الرياض كابيتال ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملي الوحدات") .مدة
الصندوق هي  20سنة من تاريخ االشتراك األولي  ،مدة الصندوق"( :مدة الصندوق") هي  20سنة من تاريخ االشتراك
األولي قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة .بدأ تاريخ االشتراك األولي بالصندوق في  25يناير 2015م وكان تاريخ اإلغالق
لالشتراك األولي بالصندوق في  9يونيو 2015م.
يهدف االستثمار بالصندوق لتزويد المستثمرين بالدخل الحالي وتنمية رأس المال من خالل االستثمار في الموجودات
العقارية المولدة للدخل وتطويرها بالمملكة العربية السعودية .يهدف الصندوق لتمويل تكاليف االستحواذ والتطوير والتشغيل
من خالل رأس مال الذي يتم الحصول عليه بطرح الوحدات باإلضافة إلى تمويل العمليات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
وعوائد االستثمارات في الصندوق.
يهدف الصندوق لالستحواذ و/أو تطوير مجموعة من الموجودات العقارية المولدة للدخل .يسعى مدير الصندوق مبدئيا ً
لتوزيع  %5من رأس المال األولي للمستثمرين خالل أول سنتين من مدة الصندوق ثم  %7من رأس المال األولي .ومن
المتوقع زيادة معدل توزيعات األرباح خالل مدة الصندوق مع زيادة عدد الموجودات العقارية المولدة للدخل التي يمتلكها
الصندوق.
في تعامله مع حاملي الوحدات يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وعليه يقوم مدير الصندوق
بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق .كما يعتبر حاملو الوحدات مساهمين ومالكين لموجودات الصندوق وأي توزيعات
لألرباح تتم وفقا ً لملكيتهم للحصص إلجمالي عدد الوحدات.
وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بتاريخ  22يناير 2015م (الموافق  2ربيع اآلخرة 1436هـ) .بدأ
الصندوق نشاطه في  9يونيو 2015م.
يدار الصندوق من قبل الرياض كابيتال وتعمل شركة الرياض للدخل العقاري ،مساعد مدير الصندوق ،كأمين للصندوق
ويعمالن بموجب اتفاقية إدارة أموال (األمين).

.2

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري ("اللوائح") المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة
1427هـ (الموافق  24ديسمبر 2006م) و 19جمادى اآلخرة 1427هـ (الموافق  15يوليو 2006م) على التوالي والتي
تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
.3

اإلشتراك /االسترداد
الصندوق استثماري مفتوح لإلشتراك/االسترداد للوحدات في آخر يوم عمل من كل سنة .ويتم تحديد قيمة صافي الموجودات
الصندوق في آخر يوم عمل من كل سنة (كل "يوم تقييم") .يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق ألغراض شراء
أوبيع الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي
عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم.

.4

أسس اإلعداد
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المعايير المحاسبية المطبقة
تم عرض القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادر عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
وتمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  27اكتوبر 2016م.
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أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المقتناة للمتاجرة التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

 3-4عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق .جميع المعلومات المالية يتم
تقريبها ألقرب لاير سعودي.
4-4

استخدام األحكام والتقديرات
في سياق النشاط المعتاد ،يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات
والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات
المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

.5

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:

1-5

العقارات تحت التطوير
يتم تصنيف العقارات التي يتم االستحواذ عليها أو بناءها أو التي تكون قيد البناء أو التطوير للبيع كعقارات تحت التطوير.
تدرج العقارات غير المباعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تتضمن تكلفة العقارات تحت التطوير تكلفة
أرض ونفقات أخرى تم تحويلها للعقارات تحت التطوير عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيو هذه العقارات للبيع قيد
التنفيذ .تمثل القيمة القابلة للتحقق السعر المتوقع للبيع ناقصا ً تكلفة اإلكمال والتكلفة المتكبدة لبيع العقار .يعتبر العقار مكتمالً
عند إكمال وتسليم كافة األنشطة المتعلقة بالعقار بما فيها البنية التحتية والتسهيالت للمشروع بأكمله.يراجع مدير الصندوق
القيم الدفترية للعقارات تحت التطوير في تاريخ كل تقرير.
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االستثمارات العقارية
يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و /أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية" .تدرج االستثمارات
العقارية بالتكلفة مخصوما ً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة .يتم احتساب االستهالك باستخدام
طريقة القسط الثابت .يتم استهالك التكلفة مخصوما ً منها القيمة المتبقية لالستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي أو
مدة الصندوق أي  20سنة أيهما أقصر.
6

صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)
.5

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
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االستثمارات العقارية
تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته
القابلة لالسترداد .وفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالسترداد .تدرج عائدات رأس المال الناتجة عن
االستبعاد بالصافي في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية.
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االنخفاض في قيمة الموجودات
يتم إعادة قياس الموجودات فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في
الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت)
بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.
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االستثمارات المقتناة للمتاجرة
يتم االعتراف باالستثمارات المقتناة للمتاجرة مبدئيا ً بالتكلفة في تاريخ االقتناء ،ويتم إعادة قياسها بقيمتها السوقية في كل
تاريخ مركز مالي .ويتم إدراج األرباح او الخسائر غير المحققة من إعادة التقييم واألرباح او الخسائر المحققة من استبعاد
االستثمارات المقتناة للمتاجرة في قائمة الدخل.
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تحقق اإليرادات
يتم تحديد األرباح أو الخسائر المحققة من االستثمارات المقتناة للمتاجرة على أساس متوسط التكلفة .تمثل األرباح أو
الخسائر المحققة من االستثمارات المقتناة للمتاجرة الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في بداية السنة أو سعر المعاملة
إذا تم شراء االستثمارات في الفترة الحالية للتقرير والقيمة الدفترية لالستثمارات في نهاية السنة.
يتم االعتراف باإليرادات التأجيرية وفقا ً لمبدأ االستحقاق.
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الزكاة
الزكاة هي االلتزام الذي لم يتم تقديمه من قبل حاملي الوحدات لهذه القوائم المالية.
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النقد ومافي حكمه
يمثل النقد وما في حكمه من النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك
واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة
للشركة دون أي قيود.

.6

أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب إدارة بمعدل  ٪1.5سنويا ً من صافي قيمة الموجودات .كما
يقوم مدير الصندوق بسداد أي مصروفات أخرى مكتبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب النظامية
وتعويضات مجلس اإلدارة واألتعاب األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،يقوم مدير الصندوق في كل يوم تقييم بتحميل الصندوق وأتعاب أمين الحفظ وأتعاب اإلدارة بمعدل
 %0.3سنويا ً من صافي قيمة الموجودات.
كا يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوف أتعاب اقتناء بنسبة  %1من قيمة اقتناء االموجودات العقارية.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)
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عقارات تحت التطوير

عقارات تحت التطوير

 31ديسمبر 2015م
مشروع
المحفطة األولية

برج إيراد
(أ)

المجموع

(ب)

تكلفة األراضي المقتناة

23.000.000

32.700.000

55.700.000

تكلفة التطوير المتكبدة خالل الفترة

3.955.000

--

3.955.000

إجمالي التكلفة

26.955.000

32.700.000

59.655.000

(أ) برج إيراد يمثل مشروع للصندوق لتطوير مبنى مكون من  13طابقا ً والذي سيتم تشغيله من قبل مشغل خدمات عالمي
يدعى (أسكوت) .يقع العقار في الرياض .قام الصندوق بسداد  11.500.000لاير سعودي من القيمة اإلجمالية لتكلفة
األرض على شكل إصدار وحدات.
(ب) مشروع المحفظة األولية يمثل أحد مشاريع الصندوق لتطوير مجمع تجزئة  .يقع العقار في الرياض .قام الصندوق
بشراء هذا العقار مقابل إصدار وحدات باسم حامل وحدات .لم يتم نقل ملكية هذا العقار باسم شركة الرياض للدخل
العقاري كما في  31ديسمبر 2015م.
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االستثمارات العقارية
 31ديسمبر 2015م
االستثمارات العقارية

األرض

إيضاح

المعدات

المباني

المجموع

استثمارات تم االستحواذ
عليها خالل الفترة

73.965.666

48.480.000

6.060.000

128.505.666

االستهالك المحمل للفترة 1- 8

--

()228.000

()242.343

()470.343

في نهاية الفترة

73.965.666

48.252.000

5.817.657

128.035.323

تمثل االستثمارات العقارية عقارين باسم:
 مركز االزدهار :يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق عثمان بن عفان في حي االزدهار (بالقرب من النخيل مول).
يقع هذا العقار في الرياض.
 مركز التميز :يمثل عقار تجاري يقع في تقاطع طريق اإلمام وشارع خالد بن الوليد بحي قرطبة .يقع هذا العقار في
الرياض.
 1- 8لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني والمعدات لمدة  20سنة وسبع سنوات على التوالي .يتم تحميل
االستهالك على المبلغ المستهلك أي التكلفة مخصوما ً منها القيمة المتبقية.
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استثمارات مقتناة للمتاجرة

 1-9تمثل االستثمارات المقتناة للمتاجرة صناديق استثمارية مفتوحة مدارة من قبل مدير الصندوق .فيما يلي ملخص قيم
االستثمارات:
البيان
صندوق المتاجرة بالسلع (باللاير السعودي)

الوحدات
157.507.1191
157.507.1191

2015م
القيمة السوقية
314.423.564
314.423.564

 2-9بلغت تكلفة أسهم االستثمارات المقتناة للمتاجرة المبينة أعاله  313.402.604لاير سعودي.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
(لاير سعودي)
 .10معامالت الوحدات
فيما يلي ملخص معامالت الوحدات للفترة:

(بالعدد)
الوحدات المصدرة

50.000.000

الوحدات في نهاية الفترة

50.000.000

 .11صافي الدخل من االستثمارات المقتناة للمتاجرة
للفترة من  9يونيو
2015م إلى  31ديسمبر
2015م
الربح المحقق من بيع االستثمارات المقتناة للمتاجرة

107.604

الربح غير المحقق من إعادة تقييم االستثمارات المقتناة للمتاجرة

1.020.960
1.128.564

 .12المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق" الرياض كابيتال" مدير الصندوق وبنك الرياض (المساهم في الرياض كابيتال)
والصناديق األخرى التي يدرها مجلس إدارة الصندوق.
يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة .معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود
اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية .كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
يعمل بنك الرياض كمصرفي للصندوق وتم إيداع مبلغ  3.480.491لاير سعودي في حساب جاري للصندوق في بنك
الرياض كما في  31ديسمبر 2015م.
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها:
مبلغ المعاملة
خالل الفترة

الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

الرياض كابيتال

أتعاب إدارة الصندوق

)(4,283,680

()4.283.680

)(856,736

)(856.736

اتعاب حفظ
المصروفات المتكبدة نيابة
)(90,000
عن الصندوق

-

اتعاب اقتناء
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الرصيد الختامي
الدائن

()90,000
)(1,272,333

صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
 .13األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف
اآلخر.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في األرصدة لدى البنوك ومحافظ االستثمار والذمم المدينة .يتم إيداع أرصدة البنوك
في بنك الرياض والذي يعتبر بنك ذو تصنيف مالي جيد.
مخاطر معدالت العمولة الخاصة
تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة من احتمالية تأثير تغير معدالت عمولة السوق على الربحية المستقبلية أو على القيمة
العادلة لألدوات المالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر معدالت العمولة الخاصة لالستثمارات المقتناة للمتاجرة حيث أن الصندوق المستثمر يستثمر
في سندات الصكوك وإيداعات المرابحة .وإلدراة هذه المخاطر يراقب الصندوق التغيرات في معدالت العمولة بشكل
منتظم.
مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات
مالية.
تتيح أحكام وشروط الصندوق االشتراك في الوحدات واستردادها في آخر يوم عمل من كل سنة .لذلك يتعرض الصندوق
لمخاطر السيولة للوفاء باستردادات حاملي الوحدات .وتعتبر األوراق المالية للصندوق قابلة لالسترداد بشكل دائم حيث يتم
استثمارها في صناديق استثمارية وودائع لدى بنوك ويمكن استردادها بسهولة في أي وقت .يراقب مدير الصندوق متطلبات
السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.
مخاطر السوق
يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من
العوامل على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي الهائل في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض
والطلب ومخاطروفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية ومخاطر معدالت أسعار
الصرف األجنبية والمخاطر التنظيمية.

 .14القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بين أطراف راغبة في ظروف متكافئة.
تتكون الموجودات المالية للصندوق من النقد لدى البنوك واالستثمارات المقتناة للمتاجرة واألرصدة المدينة األخرى وتتكون
المطلوبات المالية من المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار المضاربة في األسواق
المدرجة .ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
 .15األحداث الالحقة
قام الصندوق بشراء عقارات متعددة بمبلغ  11.5مليون لاير سعودي و 32.7مليون لاير سعودي خالل الفترة وتم تصنيفها
"كعقارات تحت التطوير" .تمت عملية الدفع مقابل تلك العقارات في صورة إصدار وحدات .كما في  31ديسمبر 2015م،
لم يتم نقل ملكية عقار (مشروع المحفظة األولية (إيضاح 7ب)) بمبلغ  32.7مليون لاير سعودي والذي تم تصنيفه "كعقار
تحت التطوير" باسم شركة الرياض للدخل العقاري ("األمين") .وبعد نهاية الفترة ،لم يتم تحويل العقار تحت التطوير
المذكور باسم األمين وقام الصندوق بإلغاء هذا العقار تحت التطوير ،كما استلم الصندوق النقد مقابل الوحدات الصادرة.

 .16أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير بالقيمة
العادلة
وفقا ً للمادة  22من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية،
يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين .كما هو موضح في شروط
وأحكام الصندوق ،يتم اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة .إال أنه وفقا ً لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،يتم إدراج العقارات تحت التطوير بالتكلفة في هذه القوائم المالية.
وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير من قبل مقيمين معينين هما شركة باركود المحدودة
وشركة كوليرز إنترناشونال .فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير كما في  31ديسمبر 2015م:
 31ديسمبر 2015م
شركة باركود المحدودة

المتوسط

كوليرز إنترناشونال

االستثمارات العقارية

126.403.976

127.800.000

127.101.988

العقارات تحت التطوير

61.989.400

63.700.000

62.844.700

اإلجمالي

188.393.376

191.500.000

189.946.688

استخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير.
تم تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطويرمع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع
العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة
المقارنة المباشرة وطريقة القيمة المتبقية .فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير
مقابل التكلفة:
2015م
القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت
189.946.688
التطوير بناء على متوسط القيمتين المستخدمتين
يخصم :القيمة الدفترية
()128.035.323
االستثمارات العقارية
العقارات تحت التطوير
)(59.655.000
زيادة القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية
وحدات تحت اإلصدار (بالعدد)

50.000.000

الحصة االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة

0.05

2,256,365
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صندوق الرياض العقاري للدخل
صندوق استثماري مفتوح
)المدار من قبل الرياض كابيتال(
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  9يونيو 2015م إلى  31ديسمبر 2015م
 .16أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير بالقيمة
العادلة (يتبع)
صافي قيمة الموجودات:
صافي قيمة الموجوادات للقوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة
القيمة العادلة المقدرة أكثر من القيمة الدفترية
صافي قيمة الموجودات وفقا ً لتقييم القيمة العادلة

2015م
497.535.496
2,256,365
499,791,861

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:
صافي قيمة الموجوادات للقوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة
القيمة العادلة المقدرة أكثر من القيمة الدفترية
صافي قيمة الموجودات وفقا ً لتقييم القيمة العادلة

2015م
9.95
0.05
10.00

العقارات مسجلة باسم شركة الرياض للدخل العقاري ("األمين").يحتفظ األمين بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال
يملك أي حصص مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات.

 .17آخر يوم تقييم
آخر يوم للتقييم للفترة هو  31ديسمبر 2015م.

 .18اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  27اكتوبر 2016م الموافق  26محرم 1438هـ.
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