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 تعليم ريتصندوق 

 (مقفل عقاري متداول )صندوق استثمار

 ( السعودي الفرنسي كابيتال)ُمدار من شركة 

 )غير مراجعة( القوائم المالية

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 مع 

 الوحدات لمالكي الفحصتقرير 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 ( السعودي الفرنسي كابيتال)ُمدار من شركة  

 )غير مراجعة(األولية قائمة المركز المالي 

 م2017يونيو 30كما في 

  )بالريال السعودي( 

  

 

 م2017    إيضاح 

      الموجودات 

      

 1.500.000    5 نقد وما في حكمه
 250.000.000    7 استثمارات عقارية

 35.017.611    8 صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي 

 286.517.611     الموجودات  إجمالي

      

      المطلوبات 

 175.685    6 أتعاب إدارة الصندوق المستحقة
 89.395     مطلوبات أخرى

 265.080      المطلوبات  إجمالي

      

 285.125.253     الموجودات العائدة لمالكي الوحدات قيمة صافي 
 1.127.278    1 مخصص توزيع

 286.252.531     الموجودات العائدة لمالكي الوحدات قيمة صافي إجمالي 

 28.500.000     وحدات مصدرة )بالعدد(

      

      

 10.0439     بالوحدة –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(  

 )غير مراجعة(األولية قائمة الدخل 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي(  
 

 م7201   إيضاح 

     اإليرادات

 1.315.789    أراضيمن إيرادات عقود تأجير 

 201.822    بموجب عقود تأجير تمويليإيرادات عقود تأجير تمويلي 

    1.517.611 

 

  المصروفات
 

 

  

 (175.685)   6 أتعاب إدارة الصندوق

 (89.395)    مصروفات أخرى

 (265.080)    المصروفات إجمالي

     

 1.252.531    ربح الفترةصافي 

 

 

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال( 

 )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 
 

 م7201   إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1.252.531    الفترةربح صافي 

      

      

   الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
  

 (285.017.611)    شراء أراضي ومباني

 175.685    أتعاب إدارة الصندوق المستحقة

 89.395    مطلوبات أخرى

     

 (283.500.000)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

   
  

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  

 285.000.000    متحصالت من إصدار وحدات

 285.000.000    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     

 1.500.000    في النقد وما في حكمه  صافي النقص

 --    الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 

 1.500.000    الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 

 

 

 

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال( 

 )غير مراجعة(األولية الوحدات  لمالكيقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 
  

 

 الوحدات للفترة:معامالت فيما يلي ملخصاً ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م7201   إيضاح

     

 1.252.531    الفترة ربحصافي 

     

     تغيرات من معامالت الوحداتال

     

 258.000.000    متحصالت من إصدار وحدات

 258.000.000    صافي التغيرات من معامالت الوحدات

     

 285.125.253    ي الوحدات في نهاية الفترةمالكصافي قيمة الموجودات العائدة ل

 
 

  
 )بالعدد(

 28.500.000    في نهاية الفترة المصدرة الوحدات

 

 األولية. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 كابيتال()ُمدار من شركة السعودي الفرنسي 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية  إيضاحات

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 

 

 عـام .1

مع أحكام الشريعة  متوافق مقفل عقاري متداول )"الصندوق"( هو صندوق استثمار تعليم ريت صندوق

بالريال السعودي بناء  على اتفاقية بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير اإلسالمية محتفظ به 

 ("تاريخ التأسيس") م2017مايو  30ي الوحدات(. بدأ الصندوق نشاطه في مالكالصندوق"( والمستثمرين )

 والذي يعتبر أول يوم إلدراج صندوق تعليم ريت في سوق األسهم السعودية )"تداول"(.
 

للتقدير  قا  وف مدة الصندوقويمكن تمديد الصندوق  تأسيستاريخ من  تسعة وتسعين عامالصندوق  مدةستكون 

 .موافقة مجلس إدارة الصندوقأخذ المطلق لمدير الصندوق بعد 

يتمثل الهدف األساسي للصندوق في االستثمار تطوير العقارات المؤهلة لتحقيق عوائد فترة وإيرادات تأجيرية 

لمئة من صافي ربح الصندوق كتوزيعات أرباح لمالكي الوحدات على األقل سنويا . يمكن وتوزيع تسعين با

 .من إجمالي قيمة موجوداته ٪50للصندوق أن يقترض من الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة حتى 

مايو  8هـ )الموافق 1438شعبان  12تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

م( وانتهت 2017مايو  10هـ )الموافق 1438شعبان  14بدأت أيام االكتتاب في الصندوق بتاريخ  م(.2017

 م(.2017مايو  16هـ )الموافق 1438شعبان  20بتاريخ 

 ندوق.كسب المالية أمين حفظ الصتعتبر شركة  تعتبر شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الصندوق كما

 

 اللوائح النظامية .2
 

صناديق االستثمار العقاري  وتوجيهاتلوائح"( ال)"العقاري يخضع الصندوق للوائح صناديق االستثمار 

 15هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  19 الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ)"التوجيهات"( المتداول 

والتي تنص على المتطلبات ( على التوالي م(2016أكتوبر  24هـ )الموافق 1438محرم  24م( 2006يوليو 

السعودية  في المملكة العربية العقارية وصناديق االستثمار العقاري المتداول التي يتعين على جميع الصناديق

 اتباعها.

 

 أسس اإلعداد .3

 المعايير المحاسبية المطبقة 3-1
 

المرفقة وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية األولية  تم إعداد القوائم المالية

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

 أسس القياس  3-2
 

وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم األولية تم إعداد القوائم المالية 

 االستمرارية.

 عملة العرض والنشاط 3-3
 

بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. تم تقريب األولية تم عرض هذه القوائم المالية 

 كافة المعلومات المعروضة ألقرب لاير سعودي. 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 كابيتال()ُمدار من شركة السعودي الفرنسي 

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 

 

 )يتبع( أسس اإلعداد .3
 

 والتقديرات األحكاماستخدام  3-4

 

والتقديرات  األحكامستخدام امن اإلدارة  القوائم الماليةخالل السياق االعتيادي لألعمال، يتطلب إعداد 

التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  واالفتراضات

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. قد تختلف والمصروفات. 

 

بية س. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاا على أساس مستمرالمتعلقة به واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 

 بأثر رجعي. المراجعة سنةفي 

 

 مجال التقدير

 

العقاري وصافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي مخصوما  منها ستثمار اللإن تحديد القيمة العادلة 

 .12يونيو المفصح عنها في إيضاح  30 المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة كما في

 

  السياسات المحاسبية الهامة .4

 تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم الماليةتم 

  .األولية

 االستثمارات العقارية 4-1

 

يتم تسجيل العقارات التي يتم اقتناءها بهدف رفع قيمة رأس المال و/أو الحصول على عوائد إيجاريه 

العقارية بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم واية خسائر  كاستثمارات عقارية. تظهر االستثمارات

 ناتجة عن االنخفاض في القيمة. يتم احتساب االهالك باستخدام طريقة القسط الثابت.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث 

الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد. وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما في  تأو التغيرا

تتجاوز القيمة الدفترية قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد أي 

 هما أعلى. القيمة العادلة مخصوما  منها تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أي

يتم تحميل نفقات الصيانة واإلصالح والتحسينات التي تزيد من قيمة التطوير أو تزيد العمر بشكل جوهري على 

 قائمة الدخل. 

الك م فال يتم تحميل استهقام الصندوق حاليا  باالعتراف باألراضي كاستثمارات عقارية. وبما أن األراضي خا

 في القوائم المالية األولية على االستثمار العقاري المذكور.  

 صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي 4-2

تضمنت مجمل االستثمارات عقود التأجير التمويلي إجمالي مدفوعات التأجير التمويلي المستقبلية لعقود التأجير 

 ة المقدرة المستحقة )بما فيها القيمة المتبقية غيريمضافا  إليها المبالغ المتبقالتمويلي )ذمم عقود التأجير( 

ذمم عقود التأجير وتكلفة األصل المؤجر كأرباح غير محققة من عقود المضمونة(. يتم تسجيل الفرق بين 

 التأجير التمويلي وألغراض العرض يتم خصمها من مجمل االستثمارات في عقود التأجير التمويلي.

إن القيمة المتبقية غير المضمونة هي جزء من القيمة المتبقية لألصل المؤجر والتي يتم االعتراف بها من قبل 

 المؤجر وال يتم تأكيدها أو ضمانها فقط بواسطة طرف ذو عالقة للمؤجر.
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 تعليم ريت ندوقص

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .4
 

 صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي )يتبع( 4-2

 يقوم الصندوق حاليا  بتقدير مبلغ الشيء للقيمة المتبقية لألصل المؤجر بموجب عقود التأجير التمويلي. 
 

 يقوم الصندوق بتصنيف األصل كعقود تأجير تمويلية في حال تم استيفاء اآلتي:
 

القيمة الحالية للحد األدمي من مدفوعات عقد التأجير تبلغ بشكل أساسي القيمة العادلة بشكل كامل لألصل  (1

 المؤجر عند بداية عقد التأجير. 

 تغطي مدة تأجير األصل جزء  كبيرا  من العمر االقتصادي لألصل المؤجر.   (2

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات 4-3

 

خسائر االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير يتم مراجعة العقارات لتحديد 

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.

 
 الصندوق إدارة  أتعاب 4-4

 

يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب إدارية سمدير الصندوق. مع عليها متفق تستحق أتعاب اإلدارة بمعدالت 

تستحق بشكل يومي وتخصم بشكل نصف سنوي. صافي والتي من صافي القيمة الدفترية سنويا   ٪0.75بنسبة 

المقدمة من المستثمرين أو من خالل القيمة الدفترية هي التكلفة التي يدفعها الصندوق من خالل المبالغ 

 الصندوق. داخلاو لالستثمار في مشروعات او استثمارات  القتناءاالقتراض وذلك 

 المخصصات  4-5
 

ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن  يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة

 تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.
 

 تحقق اإليرادات 4-6
 

 االستثمارات العقارية
 على أساس االستحقاق. يتم اثبات إيرادات االيجار

 

 التمويليعقود التأجير 
يتبع الصندوق طريقة الفائدة الفعلية للمحاسبة عن إيرادات عقود التأجير التمويلي. ووفقا  لهذه الطريقة يتم 

تأجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي أي الفائض من إجمالي إيجارات عقود التأجير والقيمة المتبقية المقدرة 

دها في قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار، وذلك للحصول بالزيادة عن تكلفة الموجودات المؤجرة ويتم قي

 على عوائد منتظمة من صافي االستثمار في عقود التأجير.  

 النقد وما في حكمه  4-7
 

 يوما  من تاريخ اإليداع. 90تستحق خالل التي المرابحة إيداعات و يمثل النقد وما في حكمه األرصدة لدى البنك
 

 صافي قيمة الموجودات  4-8

صافي قيمة الموجودات المدرجة لكل وحدة في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات  احتسابيتم 

 الصندوق على عدد الوحدات المصدرة بنهاية السنة. 
 

 ضريبة الدخل /الزكاة 4-9
 

 األولية. تحميلها في هذه القوائم المالية ي الوحدات ولم يتممالكضريبة الدخل من التزامات /تعد الزكاة
 

 

 مخصص التوزيع 4-10
 

من صافي ربح  ٪90قام الصندوق بقيد استحقاق مخصص التوزيع حيث أن الصندوق مطالب بتوزيع 

 الصندوق.
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 تعليم ريت ندوقص

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 

 

 النقد وما في حكمه .5
 2017م   

    

 1.500.000  )أ( لدى البنك النقد

   1.500.000 

)أ( يتم االحتفاظ بالنقد في الحسابات الجارية البنك السعودي الفرنسي باسم مدير الصندوق )شركة السعودي الفرنسي 

 مستحقة على هذا الرصيد.كابيتال(. ال يوجد فوائد 

 

 خر  األ الرسومأتعاب اإلدارة والحفظ و .6

 األتعاب التالية: باحتسابيقوم مدير الصندوق لشروط وأحكام الصندوق وفقا  

  من صافي القيمة الدفترية وتستحق  ٪75التي تحتسب بنسبة سنوية تبلغ دارة اإليدفع الصندوق أتعاب

 يوميا  وتدفع بشكل نصف سنوي.

  من صافي القيمة الدفترية سنويا  وتستحق بشكل يومي  ٪0.0375تحميل الصندوق أتعاب حفظ بنسبة يتم

 وتخصم بشكل نصف سنوي.

باإلضافة لما سبق، سيخضع الصندوق بصورة مباشرة وغير مباشرة ألتعاب أخرى، على سبيل المثال وليس 

وأتعاب اشراف سنوي من هيئة السوق الحصر، أتعاب مراجعة، وأتعاب أمانة، وأتعاب تسجيل في تداول، 

وأتعاب محاماة، وأتعاب حكومية أو بلدية، وأي أتعاب ومصروفات إضافية تتعلق بتقييم وإدارة وتطوير المالية، 

 العقارات مثل أتعاب التقييم.
 

 استثمارات عقارية .7

لاير سعودي  285.000.000باالستحواذ على عقار مؤجر "لمدارس التربية اإلسالمية" مقابل قام الصندوق 

تم تسجيل العقار المذكور باسم "شركة ربوع التعليم م(. 2017مايو  25هـ )الموافق 1438شعبان  29بتاريخ 

قارية ع التعليم العالعقارية" المملوكة من قبل شركة كسب المالية )"أمين حفظ الصندوق"(. تحتفظ شركة ربو

 بالعقار باسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في العقار. 

 متر مربع في شارع التخصصي.  45.666.94تقع األرض في حي أم الحمام بمدينة الرياض وتبلغ مساحتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

م2017يونيو  30    

 250.000.000  مشتراة خالل الفترة

   القيمةتكلفة انخفاض 

 250.000.000  استثمارات عقاريه في نهاية الفترة 
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 تعليم ريت ندوقص

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي( 

 

 في عقود تأجير تمويليستثمارات صافي اال .7
)غير مراجعة(م 2017يونيو  30   

 

 أقل من سنة

 أكثر من سنة وأقل 

 من خمس سنوات

 أكثر من خمس 

 سنوات

 

 اإلجمالي

 81.033.274  68.129.326  10.509.211  2.394.737 ذمم عقود التأجير

 (46.015.663)  (33.933.225)  (9.648.176)  (2.434.262) إيرادات فوائد غير محققة 

 (39.525)  861.035  34.196.101  35.017.611 
 --  --  --  -- مخصص خسائر عقود التأجير

صافي االستثمارات في عقود التأجير 

 35.017.611  34.196.101  861.035  (39.525) التمويلي

 

 وأرصدتهامعامالت األطراف ذات العالقة  .8
 

إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر باتخاذ القرارات المالية 

أو التشغيلية يتم اعتبار ذلك كأطراف ذات عالقة. يتم األخذ باالعتبار جوهر العالقة بين األطراف ذات العالقة 

 د عالقة قائمة بين األطراف ذات العالقة.وليس الشكل القانوني فقط عند احتمالية وجو

سي ( والبنك السعودي الفرن"مدير الصندوق"تتضمن األطراف ذات العالقة شركة السعودي الفرنسي كابيتال )

وشركة كسب المالية )"أمين الحفظ"( ومجلس إدارة الصندوق والشركات  البنك والمساهم في مدير الصندوق()

 الشقيقة لمدير الصندوق ومالكي الوحدات.

خالل النشاط االعتيادي لألعمال، يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة وتخضع هذه المعامالت لضوابط 

على كافة المعامالت مع األطراف ذات موضوعة بواسطة أنظمة صادرة عن هيئة السوق المالية. ويتم الموافقة 

 العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 وفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة/الفترة:

 م2017   

 175.685   دارة اإلأتعاب 

 12.989   أتعاب حفظ 

 (1.402)   أتعاب مجلس إدارة الصندوق
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 تعليم ريت ندوقص

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي(                                       
 

 )يتبع(معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتها  .9
 

 :يونيو 30نتج عن المعامالت أعاله األرصدة التالية كما في 

 م2017   

    )ذمم دائنة(/ذمم مدينة 

 (175.685)   أتعاب إدارة الصندوق واتعاب إدارية مستحقة

 (12.989)   أتعاب حفظ مستحقة

 (1.402)   مجلس إدارة الصندوق المستحقةأتعاب 

 1.500.000   نقد لدى البنك
 

أبرم الصندوق اتفاقية تأجير مع أحد مالكي الوحدات ويتم االعتراف بكافة اإليرادات حاليا  في القوائم المالية 

 األولية من االتفاقية المذكورة.

 

 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم .10
 

ادي بين أطراف راغبة في ذلك بشكل اعتي التزامالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد 

في السوق األساسي )أو السوق األكثر فائدة( في تاريخ القياس وفقا  لظروف السوق الحالية )مثل السعر الحالي( 

وذلك بغض النظر عن وجود سعر يمكن مالحظته بشكل مباشر او تقديره باستخدام وسائل تقييم اخرى. تتكون 

 جودات والمطلوبات المالية. األدوات المالية من المو

صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي تتكون الموجودات المالية للصندوق من ارصدة لدى البنوك و

والمطلوبات األخرى. القيمة العادلة  المستحقة اإلدارةوموجودات أخرى وتتكون المطلوبات المالية من اتعاب 

 لألدوات المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

 

 دارة المخاطر إ .11

 
 مخاطر االئتمان

 

مخاطر االئتمان هي احتمالية عدم السداد من قبل األطراف األخرى والمؤسسات المالية التي يتعامل معها 

ود وصافي االستثمارات في عقالصندوق. ويتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بخصوص ارصدته لدى البنك 

كة العربية سمعة طيبة في الممل اتذ ةك محليو، إال أن األرصدة البنكية يتم االحتفاظ بها لدى بنالتأجير التمويلي

ثمارات . تتم صافي االستوتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية السعودية.

 في عقود التأجير التمويلي مع مالك وحدات بالصندوق وليس لديه أي تصنيف ائتماني.

 

 مخاطر السيولة 

 

مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض الصندوق لصعوبة توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات 

. إن الصندوق هو والمطلوبات األخرى ومخصص التوزيعالمالية التي تتكون من أتعاب إدارة الصندوق 

هناك  كتتاب لن يكون، وباإلضافة إلى االكتتاب في وحدات الصندوق خالل فترة االمقفلصندوق استثماري 

  .أي مبيعات او مشتريات للوحدات المصرح بها

 

 المحتملة عند استالم المبالغ من إيجارات عقود التأجير.يتوقع مدير الصندوق تسوية التزاماته المالية 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2017يونيو  30م إلى 2017مايو  30للفترة من 

 )بالريال السعودي(                                       
 

 إدارة المخاطر )يتبع( .11
 

 مخاطر العمالت  
 

للتغيرات في أسعار صرف مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة 

العمالت األجنبية. األدوات المالية للصندوق كالنقد والذمم الدائنة يتم ادراجها بالريال السعودي وعليه ال 

 يتعرض الصندوق ألي مخاطر عمالت.

 

 مخاطر السوق
 

موعة من بمجيتعرض الصندوق للظروف العامة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية والتي تتأثر 

العوامل، على سبيل المثال وليس الحصر، النمو االقتصادي الكلي الشامل للمملكة ومعدالت الفائدة والعرض 

فر التمويل واتجاهات المستثمرين والسيولة والقوانين وأسعار الصرف األجنبي وتو على األراضي والطلب

 والبيئة التنظيمية.
 

 

االستثمارات العقارية وصافي االستثمارات في في حال تم قياس موجودات الأثر صافي قيمة  .12

 العادلة بالقيمة عقود التأجير التمويلي
 

من لوائح الصناديق العقارية الصادرة بواسطة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية  22وفقا  للمادة 

القيمة العادلة المعدة بواسطة اثنين من  ساس متوسطأيقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق على 

المقيمين المستقلين. كما هو موضح في احكام وشروط الصندوق فإن صافي قيمة الموجودات المفصح عنها 

على أساس القيمة السوقية. إال أنه، وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، فإن 

 يتم قيدها بالتكلفة في هذه القوائم المالية.ستثمارات العقارية االالعقارات المطورة و

 

ارة )"العقارات"( بواسطة أوالت إلد في االستثمارات في عقود التأجيراالستثمارات العقارية وصايتم تقييم 

. تم ترخيص بعض المقيمين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وفاليو سترات للتقييم العقاريالعقارات 

ة العادلة المعدة بواسطة اثنين من المقيمين بهدف اإلفصاح عن القيمة قامت اإلدارة باستخدام متوسط القيم

عقارات لالعادلة للعقارات. تم تقييم العقارات بعد االخذ باالعتبار عدد من العوامل، بما في ذلك المساحة ونوع ا

مالحظة هامة، يشمل تحليل مالي لقطعة األرض وتقسيمها، وطريقة  وأساليب التقييم باستخدام مدخالت غير

 .المخصومة النقدية القيمة المتبقية، وطريقة التدفقات وطريقة المقارنة المباشرة، وطريقةالتكلفة، 
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 تعليم ريت صندوق

 (مقفل)صندوق استثمار عقاري متداول 

 )ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

بالقيمة  أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس تطوير العقارات والعقارات المحتفظ بها للبيع .12

 )يتبع( العادلة
 

 
 2017م   
 250.432.529   العادلة المقدرة لالستثمارات العقاريةالقيمة 

 37.833.195   لصافي االستثمارات في عقود التأجير التمويليالقيمة العادلة المقدرة 

   288.265.724 

 250.000.000   لالستثمارات العقاريةالقيمة الدفترية 

 35.017.611   ليالتمويلصافي االستثمارات في عقود التأجير القيمة الدفترية 

   285.017.611 

 3.248.113   عن القيمة الدفترية العادلة المقدرة التي تزيدالقيمة 

 28.500.000   الوحدات قيد اإلصدار )بالعدد(

عن القيمة  حصة كل وحدة في القيمة العادلة المقدرة التي تزيد

 الدفترية
  

0.1140 

 :يونيو 30في  مقابل التكلفة كما للعقاراتفيما يلي تحليل للقيمة العادلة 

 

 :الموجوداتصافي قيمة 
 2017م   

 286.252.531   األولية  صافي قيمة األصول وفقا  للقوائم المالية

 3.248.113   عن القيمة الدفترية القيمة العادلة المقدرة التي تزيد

 288.373.366   على أساس التقييم العادل الموجوداتصافي قيمة 

 

 لكل وحدة: الموجوداتصافي قيمة 
 2017م   

 10.0439   األولية  صافي قيمة األصول وفقا  للقوائم المالية

 0.1140   عن القيمة الدفترية القيمة العادلة المقدرة التي تزيد

 10.1579   صافي قيمة األصول على أساس التقييم العادل

 

 الموافقة على القوائم المالية .13
 

 هـ1438ذو القعدة  11 بواسطة مجلس إدارة الصندوق بتاريخاألولية  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية

 م.2017 أغسطس 3الموافق 
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