
   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 القوائم المالیة   
 م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 مع  
 تقریر مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 القوائم المالیة وتقریر مراجع الحسابات المستقل
 م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

 

 
 صفحة  
  

 ٤-۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل عن القوائم المالیة لمالكي الوحدات
  

 ٥ قائمة المركز المالي
  

 ٦ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  

 ۷ لمالكي الوحداتقائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة 
  

 ۸ قائمة التدفقات النقدیة
  

 ۳٥-۹ إیضاحات حول القوائم المالیة
  

 
 











 )۱صندوق األھلي ریت (
 المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة  

 قائمة المركز المالي
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)
 

٥ 

 
 إیضاح

 دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۱

 
 

 دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

     
     الموجودات

     الموجودات المتداولة
 ٦٬٤۷۸  ۱۲٬۱۷٦ ٦ نقد وما في حكمھ

 -  ٤۰٬۰۳۱ ۷ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٥۰٬۰۳۰  ٥٦٬۳۲٦ ۸ ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 ۲٬۷۱۷  ۲٬٥٥۱ ۹ مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 ٥۹٬۲۲٥  ۱۱۱٬۰۸٤  إجمالي الموجودات المتداولة 
     

     الموجودات غیر المتداولة
 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۱٬۸۲٥٬٦٦۷ ۱۰         عقارات استثماریة

 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۱٬۸۲٥٬٦٦۷  المتداولةإجمالي الموجودات غیر 
     

 ۱٬۹۰۳٬٤۰۳  ۱٬۹۳٦٬۷٥۱  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
     المطلوبات المتداولة  

 ۲۱٬۷٦٥  ۲۰٬۳٥٤ ۱٦ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ۲٥٬۰٦۰  ۳۰٬۳۲٦ ۱۱ إیرادات إیجارات غیر محصلة

 ۷٬۲۱٤  ۷٬۰۸۲ ۱۲ مطلوبات أخرى
 ۱۲٬۷٤۰  ۱٤٬۹٥٤ ۱۳ دفعات مقدمة من عقود اإلیجار التشغیلي  

 ۱٬۱٥۹  ۲٬۲۳۰ ۱٥ مخصص زكاة 
 ٦۷٬۹۳۸  ۷٤٬۹٤٦  إجمالي المطلوبات المتداولة

     
     المطلوبات غیر المتداولة

 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۷۲۸ ۱٤ قروض  
 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۷۲۸  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     
 ٥۸۲٬۹۳۳  ٦۳۳٬٦۷٤  إجمالي المطلوبات  

     
 ۱٬۳۲۰٬٤۷۰  ۱٬۳۰۳٬۰۷۷  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات

     
 ۱۳۷٬٥۰۰  ۱۳۷٬٥۰۰  وحدات مصدرة (بالعدد باآلالف)

     
 ۹٫٦۰  ۹٫٤۸  صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر سعودي)

     
صافي القیمة العادلة للموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر 

 سعودي)
۲۰ ۹٫٦۹  ۹٫۹۰ 

 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

 

٦ 

 
 

 إیضاح

                  
 دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۱

 
 دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۰
      

 ۱٤۱٬۳۱۰  ۱۸۳٬٤۰۷  ۱۸ إیرادات من العقارات  
 ۳٦۱  ۱٤۳   إیرادات أخرى

 -  ۳۱   ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۱٤۱٬٦۷۱  ۱۸۳٬٥۸۱   إجمالي اإلیرادات

      
      لمصروفاتا

 )٤۲٬۳۷۸(  )۳۸٬۸۳۸(  ۱۹ مصروفات تشغیلیة  
 )۲۲٬۹۱٦(  )۲٤٬٦۲٥(  ۱۰ استھالك  

 )۲٥٬۰۰۰(  --  ۱۰ خسارة انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة
 )۱٬۰۰۰(  )٦٬۰۰۰(  ۸ خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي

 )۱۷٬۳۹۹(  )۱۹٬۰۸۷(   أتعاب إدارة
 )٥۰۰(  )٥۳۰(   أتعاب مھنیة  

 )۱۰۰(  )۱۰۰(   أتعاب مجلس اإلدارة
تداول  )۷۰۰(  )۸۰٥(   رسوم 

 )٤٤٦(  )٥٥۳(   أتعاب الحفظ  
 )۲٤(  )۲٤(   أتعاب اللجنة الشرعیة  

 )۲٬٤۷۳(  )۲٬۰٤۲(   مصروفات أخرى 
 )۱۱۲٬۹۳٦(  )۹۲٬٦۰٤(   إجمالي المصروفات التشغیلیة  

      
 ۲۸٬۷۳٥  ۹۰٬۹۷۷   ربح التشغیل قبل تكلفة التمویل

 )۱۲٬٦۷۳(  )۱٤٬۰٥۷(   تكلفة تمویلیة
 ۱٦٬۰٦۲  ۷٦٬۹۲۰   ربح التشغیل قبل الزكاة

 )۱٬۳۳۸(  )۱٬٥۰۰(  ۱٥ الزكاة
 ۱٤٬۷۲٤  ۷٥٬٤۲۰   ربح السنة 

      
للسنة    -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٤٬۷۲٤  ۷٥٬٤۲۰   إجمالي الدخل الشامل للسنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)المبالغ  

۷ 

 
  

 إیضاح
 دیسمبر   ۳۱

  م۲۰۲۱
 دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۰
     

صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة  
 السنة

 
۱٬۳۲۰٬٤۷۰  ۱٬۳٦۷٬٦۲۱ 

     
 ۱٤٬۷۲٤  ۷٥٬٤۲۰  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     
 )٦۱٬۸۷٥(  )۹۲٬۸۱۳( ۲۲ توزیعات أرباح معلنة خالل السنة

     
صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة 

 السنة
 

۱٬۳۰۳٬۰۷۷  ۱٬۳۲۰٬٤۷۰ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 قائمة التدفقات النقدیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۸ 

  

 
 

 إیضاح
 دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
      

      النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات  
 ۱٦٬۰٦۲  ۷٦٬۹۲۰   ربح قبل الزكاة

      تعدیالت لبنود غیر نقدیة:
 ۲۲٬۹۱٦  ۲٤٬٦۲٥  ۱۰ استھالك  

 ۲٥٬۰۰۰  --  ۱۰ خسارة انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة
 ۱۲٬٦۷۳  ۱٤٬۰٥۷   تكلفة تمویلیة  

 ۱٬۰۰۰  ٦٬۰۰۰  ۸ خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 )    ۳٦۱(  )     ۳۱(   ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   ۱۲۱٬٥۷۱  ۷۷٬۲۹۰ 
في:       التغیرات 

 )۱٦٬۰۲٦(  )۱۲٬۲۹٦(   ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 ۲٬٤٦۱  --   مستحق من طرف ذو عالقة

 ۱۲٬۲٦۸  ۱٦٦   مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى
 ۱٬۱۷٥  )۱٬٤۱۱(   مستحق ألطراف ذات عالقة

 )۳٬۰۳۷(  ٥٬۲٦٦   إیرادات إیجارات غیر محصلة
 )۳٬٤۰۸(  )۱٬٥۳۷(   مطلوبات أخرى

                ۱٬۲۰۰                 ۲٬۲۱٤   دفعات مقدمة من عقود اإلیجار التشغیلي  
   ۱۱۳٬۹۷۳  ۷۱٬۹۲۳ 
      

 )۱٬٦۷۹(  )٤۲۹(  ۱٥ زكاة مدفوعة
 ۷۰٬۲٤٤  ۱۱۳٬٥٤٤   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

     )۲٥٥٬۳۱٦( 
      األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 

 )۳۰۲٬٦۰۹(  )٦٬۱۱٤(  ۱۰ إضافات إلى عقارات استثماریة
 ٤۲٬۲٦٤  )٤۰٬۰۰۰(  ۷ (إضافة) / استبعاد استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

متحصالت من ربح من استبعاد استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
  الخسارة

 
--  ۳٦۱ 

 )                 ۲٥۹٬۹۸٤(  )            ٤٦٬۱۱٤(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
       

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 )٦۱٬۸۷٥(  )۹۲٬۸۱۳(  ۲۲ توزیعات أرباح مدفوعة

 ۲٦۱٬۰۲۸  ٤۲٬٦۷۸  ۱٤ متحصل من قرض 
 )۱۳٬۱۱۰(  )۱۱٬٥۹۷(   تكالیف تمویل مدفوعة

 ۱۸٦٬۰٤۳  )٦۱٬۷۳۲(   صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمویلیة 
      

 )۳٬٦۹۷(  ٥٬٦۹۸   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ۱۰٬۱۷٥  ٦٬٤۷۸   نقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ٦٬٤۷۸  ۱۲٬۱۷٦   النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
      

 

 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۹ 
 

 
 الصندوق وأنشطتھ  ۱

 
) ("الصندوق") ھو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع أحكام الشریعة ۱صندوق األھلي ریت (

شركة األھلي كابیتال) ("مدیر اإلسال باسم  المالیة (المعروفة سابقاً  من قبل شركة األھلي  وإدارتھ  تأسیسھ  میة، تم 
الصندوق")، إحدى الشركات التابعة للبنك األھلي السعودي ("البنك")، لصالح مالكي وحدات الصندوق. یشرف على 

 الصندوق بشكل رئیسي مجلس إدارة الصندوق.
 
 

الممنوح من ھیئة السوق المالیة، فإن مدیر الصندوق مفوض للقیام باألنشطة التالیة   ۳۷-۰٦۰٤٦وفقاً للترخیص رقم  
 فیما یتعلق باألوراق المالیة:

 
 التعامل كأصیل ووكیل ومكتتب؛ )أ

 الترتیب؛ )ب
 اإلدارة؛ )ج
و  )د  المشورة؛ 
 الحفظ. )ه

 
خالل االستثمار بشكل أساسي في أصول عقاریة   یھدف الصندوق إلى توفیر دخل تأجیري دوري لمالكي الوحدات من

مدرة للدخل مطورة تطویراً إنشائیاً، باإلضافة إلى إمكانیة تحقیق نمو في إجمالي قیمة أصول الصندوق عن طریق 
توسعتھا.  بیع األصول الحقاً أو تطویري األصول المستھدفة أو 

 
المدرة لل ویمكن لھ االستثمار یستثمر الصندوق بشكل أساسي في األصول العقاریة  تطویراً إنشائیاً،  دخل المطورة 

بالریال السعودي لدى المصارف  قصیرة األجل  والودائع  النقدي في صفقات المرابحة  والفائض  بجزء من أصولھ 
المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي والعاملة في المملكة العربیة السعودیة. كما یمكن للصندوق االستثمار في 

 أسواق النقد المطروحة طرحاً عاماً ومرخصة من ھیئة السوق المالیة.  صنادیق
 

وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة في   ۲۹ھـ (الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۱۱تمت الموافقة على شروط 
اشترك م. وقد ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۹م إلى ۲۰۱۷دیسمبر    ٦م). كانت مدة الطرح الكتتاب الوحدات من ۲۰۱۷نوفمبر 

بالنقد في حساب تحصیل من شركة األھلي  وتم االحتفاظ  الصندوق خالل مدة الطرح  في وحدات  مالكي الوحدات 
العقارات  لشراء  تم استخدامھ  والذي  تاریخ البدء  في  بالصندوق  البنك الخاص  إلى حساب  تم تحویل النقد  المالیة. 

م ("تاریخ ۲۰۱۷دیسمبر    ۲٥حد. بدأ الصندوق أنشطتھ في  االستثماریة وتم إصدار الوحدات لمالكي الوحدات في آن وا
ملیون لایر سعودي، والتي اعتبرت   ۱٬۳۷٥وحدة بمبلغ    ۱۳۷٬٥۰۰التأسیس"). أصدر الصندوق في تاریخ التأسیس 

 مساھمة أولیة في رأس مال الصندوق.
 

بموافقة ) سنة. یمكن تمدید مدة الصندوق حسب تقدیر ۹۹تكون مدة الصندوق تسع وتسعون ( مدیر الصندوق رھناً 
 ھیئة السوق المالیة.

 

من ھیئة السوق  المتداولة الصادرة  لتعلیمات صنادیق االستثمار العقاریة  وفقاً  الوحدات  تم إنشاء الصندوق وطرح 
م) والمعدل بالقرار رقم ۲٤/۱۰/۲۰۱٦ھـ (الموافق ۲۳/۱/۱٤۳۸بتاریخ   ۲۰۱٦-۱۳۰-٦المالیة بموجب القرار رقم 

بتاریخ    ۲۰۱۸-۲-۱۱٥  الئحة  بموجب  الصندوق  إدارة  یتمم).  ۲۲/۱۰/۲۰۱۸ھـ (الموافق  ۱۳/۲/۱٤٤۰الصادر 
(الموافق ۱۹/٦/۱٤۲۷  بتاریخ  السعودیة  المالیة  السوق  ھیئة  عن  صدرت  التي  العقاري  االستثمار  صنادیق ھـ 

 م).۷/۲۰۰٦/۱٥
 

 من صافي أرباحھ على مالكي الوحدات.  ٪۹۰ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، سیوّزع الصندوق ما ال یقل عن 
 

 األساس المحاسبي   ۲
 

 بیان االلتزام   ۲-۱
تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

ولتتماشى مع   والمحاسبین  من الھیئة السعودیة للمراجعین  من ھیئة  الصادرة  الالئحة التنفیذیة ذات الصلة الصادرة 
وأحكام الصندوق.  السوق المالیة وشروط 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 
 

 
 األساس المحاسبي (یتبع)   ۲

 
 أسس القیاس   ۲-۲

 
االستمراریة،  ومفھوم  المحاسبي  باستخدام مبدأ االستحقاق  لمبدأ التكلفة التاریخیة  وفقاً  المالیة  ھذه القوائم  تم إعداد 

والمسجلة بالقیمة العادلة.باستثناء    االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

م بالتحقق من مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قامت ھیئة السوق المالیة في 
باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت   القرارات التالیة:السماح 

 
إلزام الصنادیق المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (بموجب معیار المحاسبة الدولي  -

) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة قبل  ٤۰) والعقارات االستثماریة (بموجب معیار المحاسبة الدولي  ۱٦
 م.۲۰۲۳السنة المیالدیة  

 
التقییم لقیاس العقارات (بموجب السما - ونموذج إعادة  بین نموذج القیمة العادلة  باالختیار  للصنادیق المدرجة  ح 

) للفترات المالیة التي ٤۰) والعقارات االستثماریة (بموجب معیار المحاسبة الدولي ۱٦معیار المحاسبة الدولي  
بعد ذلك.۲۰۲۳تبدأ من السنة المیالدیة    م أو 

 
 عملة العرض والنشاط   ۲-۳

 
في ھذه القوائم المالیة إلى أقرب الواردة  إن عملة العرض والنشاط للصندوق ھي الریال السعودي. تم عرض المبالغ 

 ألف. 
 

 المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ۳
 

تطبیق التعدیالت التالیة على   ومع ذلك، فإن  توجد معاییر جدیدة صادرة،  تأثیر مالي ال  یكن لھ  المعاییر الحالیة لم 
جوھري على القوائم المالیة للشركة في الفترة الحالیة أو الفترات السابقة، ومن المتوقع أال یكون لھ تأثیر جوھري في 

 الفترات المستقبلیة:
، ومعیار  ۹للتقریر المالي  المرحلة الثانیة (تعدیالت على المعیار الدولي   -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  •

للتقریر المالي  ۳۹المحاسبة الدولي   الدولي  والمعیار  المالي  ۷،  للتقریر  الدولي  والمعیار  الدولي   ٤،  والمعیار 
 ).۱٦للتقریر المالي 

 .)۱٦(تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي  امتیازات اإلیجار   -۱۹-كوفید •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 
 

 
 الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد (یتبع)المعاییر   ۳

 

 المتطلبات المرتقبة
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت تاریخ السریان 
تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة  م۲۰۲۲ینایر   ۱ العقود المتوقع خسارتھا: 

 )۳۷الدولي 
للتقریر   المعاییر الدولیة  دورة  التحسینات السنویة على  -م۲۰۱۸المالي 

والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱المعیار الدولي للتقریر المالي   -م  ۲۰۲۰
المالي    ۹ للتقریر  الدولي  بالمعیار  ومعیار    ۱٦"أمثلة توضیحیة مرفقة 

 "٤۱المحاسبة الدولي 
المقصود  االستخدام  قبل  المتحصالت  والمعدات:  واآلالت  الممتلكات 

 )۱٦معیار المحاسبة الدولي (تعدیالت على  
الَمراجع حول إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

۳( 
تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة  م۲۰۲۳ینایر   ۱

 )۱الدولي 
 : عقود التأمین۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 )۸المحاسبي (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   تعریف التقدیر
تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  

 ۲وقائمة ممارسة المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱
االختیاري/تاریخ  للتطبیق  متاح 

 السریان مؤجل إلى أجل غیر مسمى
بین  مستثمر ما وشركتھ الزمیلة أو المشروع بیع أو مساھمة الموجودات 

المالي   للتقریر  الدولي  المعیار  على  (التعدیالت  ومعیار    ۱۰المشترك 
 )۲۸المحاسبة الدولي 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 

ثابتة  فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة، وقد تم تطبیق ھذه   السیاسات بصورة 
 على جمیع الفترات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك.

 وما في حكمھ  النقد
یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والنقد المحتفظ بھ في الحسابات االستثماریة عالیة 

 تي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة.السیولة القابلة للتحویل بسھولة إلى مبالغ نقدیة معروفة وال
 

 األدوات المالیة  
          

 اإلثبات والقیاس األولي
نشوئھا. یتم اإلثبات األولي لجمیع الموجودات المالیة  التشغیلي عند  یتم اإلثبات األولي للمستحق من عقود اإلیجار 

 طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة.والمطلوبات المالیة األخرى عندما یصبح الصندوق  
  

یتم القیاس األولي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة من عقود اإلیجار التشغیلي دون مكون تمویل مھم) أو لاللتزام 
العادلة المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، للبند غیر المدرج بالقیمة 

تمویل مھم بسعر  التشغیلي دون مكون  للمستحق من عقود اإلیجار  یتم القیاس األولي  من خالل الربح أو الخسارة. 
       المعاملة.

 

  الموجودات المالیة
            

 تصنیف الموجودات المالیة
بالتكلفة   بالقیمة العادلة من خالل الدخل یتم عند اإلثبات األولي تصنیف األصل المالي على أنھ مقاس:  المطفأة أو 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  الشامل اآلخر أو 
          

 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالیة:
یھدف إلى   أ)  نموذج األعمال الذي  المالیة ضمن  بالموجودات  بالموجودات المالیة لتحصیل  یتم االحتفاظ  االحتفاظ 

       تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ و 
ب) ینشأ عن اآلجال التعاقدیة للموجودات المالیة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي 

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

  صل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطین التالیین:یجب قیاس األ
بالموجودات المالیة لتحصیل   أ)  یھدف إلى االحتفاظ  نموذج األعمال الذي  المالیة ضمن  بالموجودات  یتم االحتفاظ 

   تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ و 
یة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي ب) ینشأ عن اآلجال التعاقدیة للموجودات المال

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
  

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم یتم قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة  یجب قیاس األصل المالي 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على موجودات مالیة مقتناة بغرض  المالیة المدرجة  تشتمل الموجودات 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو م مالیة مصنفة بعد اإلثبات األولي  وجودات المتاجرة، أو موجودات 

مالیة یجب قیاسھا الزامیاً بالقیمة العادلة. یتم تصنیف الموجودات المالیة كمقتناة بغرض المتاجرة إذا تم اقتناءھا بغرض 
بیعھا أو إعادة شراءھا في األجل القریب. كما یتم تصنیف المشتقات المالیة، بما فیھا المشتقات المالیة المدمجة المنفصلة 

ما لم یصنف كأدوات تحوط فعلیة. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة   كمقتناة بغرض المتاجرة
على المبلغ األصلي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة  التي ال 

بالقیمة بغض النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من ضوابط سندات الدین ال بالتكلفة المطفأة أو  تي یتم قیاسھا 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ھو مبین أعاله، یمكن تصنیف قیاس سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل 

تم ذلك، فیُحذف عدم التطابق المحاسبي أو یُخفض بشكل كبیر.    الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي، وإذا 
 

المالي بالقیمة العادلة مع إثبات تقید الم وجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز 
 التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 ۹التصنیف وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي   الموجودات المالیة

 الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة نقد وما في حكمھ
  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 ة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة المدرج موجودات أخرى 

 

 القیاس الالحق
 تطبق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة:

 

الموجودات المالیة المدرجة  
بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة

والخسائر   بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح  یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات 
 بما في ذلك أي إیراد الفائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.  

الموجودات المالیة المدرجة  
 بالتكلفة المطفأة

 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
الفائدة  یتم إثبات دخل  في القیمة.  بخسائر االنخفاض  تخفیض التكلفة المطفأة  یتم 
أو   الربح  ضمن  القیمة  في  واالنخفاض  والخسائر  واألرباح  األجنبي  والصرف 

یتم إثبات أي ربح أو خسا  رة ضمن الربح أو الخسارة. الخسارة. 
في أدوات  االستثمارات 

الدین بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

بالقیمة العادلة. یتم إثبات إیرادات الفوائد المحتسبة   یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات 
العمالت األجنبیة   صرف  وخسائر  وأرباح  الفعلي  الفائدة  طریقة معدل  باستخدام 
والخسائر   یتم إثبات صافي األرباح  الخسارة.  في القیمة في الربح أو  واالنخفاض 
تصنیف   یتم إعادة  عن اإلثبات  التوقف  وعند  اآلخر.  الشامل  في الدخل  األخرى 
والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. ال  األرباح 

 .یوجد لدى الصندوق مثل ھذه االستثمارات
االستثمارات في حقوق  

الملكیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات 
تمثل بشكل واضح استرداد  توزیعات األرباح  إال إذا كانت  في الربح أو الخسارة 

یتم والخسائر األخرى في الدخل  لجزء من تكلفة االستثمار.  إثبات صافي األرباح 
لدى  یوجد  ال  الخسارة.  أو  الربح  تصنیفھا إلى  إعادة  یتم أبداً  وال  اآلخر  الشامل 

 الصندوق مثل ھذه االستثمارات.
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

 إعادة التصنیف
األولي، إال في الفترة التي یقوم فیھا الصندوق بتغییر نموذج أعمالھ ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد إثباتھا 

 إلدارة الموجودات المالیة.
 

 التوقف عن اإلثبات
 یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة عند:

 انتھاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو  • 
بالدفع الكامل للتدفقات قیام الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقا •  ت النقدیة من األصل أو یتحمل التزاًما 

 النقدیة التي تم الحصول علیھا دون تأخیر كبیر لطرف آخر بموجب ترتیب "القبض والدفع"، وإما:
  (أ) قیام الصندوق بالتحویل الكامل لجمیع مخاطر ومنافع األصل، أو 

بتحویل السیطرة (ب) عدم قیام الصندوق بالتحویل أو االحتفاظ الكا ومنافع األصل، ولكنھ قام  مل بجمیع مخاطر 
 على األصل.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

الدولي للتقریر المالي   في المعیار  معلومات أكثر تطلعیة للمستقبل    ۹تستخدم متطلبات االنخفاض في القیمة الواردة 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة". ویحل محل "نموذج الخسارة المتكبدة" في "نموذج   -إلثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

والموجودات  ۳۹معیار المحاسبة الدولي   تشتمل على القروض  التي تقع ضمن نطاق المتطلبات الجدیدة  . األدوات 
وموجودات   المالیة األخرى ذات نوع الدین المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

للتقریر المالي   للمعیار الدولي  وفقاً  وقیاسھا  التي یتم إثباتھا  عقود الضمان   ۱٥العقود  وبعض  القروض  والتزامات 
 المالي (للُمصدر) التي ال تُقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
تحدید الصندوق ل یعد یعتمد على  االئتمانیة ألول مرة. وبدالً من ذلك، إن إثبات الخسائر االئتمانیة لم  حدث الخسارة 

یأخذ الصندوق باالعتبار نطاق أوسع من المعلومات عند تقییم المخاطر االئتمانیة وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
للتدفقات   على التحصیل الفعلي  تؤثر  التي  للدعم  والقابلة  المعقولة  والتنبؤات  السابقة  األحداث  في ذلك  النقدیة بما 

 المستقبلیة لألداة.
 

 وعند تطبیق منھج النظرة التطلعیة للمستقبل، یتم إجراء تمییز بین:
األدوات المالیة التي لم تتراجع جوھریاً في الجودة االئتمانیة منذ اإلثبات األولي لھا أو تلك التي لھا مخاطر ائتمانیة   •

 ") و ۱منخفضة ("المرحلة 
تراجعت جوھریاً في الجودة االئتمانیة منذ اإلثبات األولي لھا أو تلك التي مخاطرھا االئتمانیة  األدوات المالیة التي  •

 ").۲غیر منخفضة ("المرحلة  
 " ستغطي الموجودات المالیة التي لدیھا دلیالً موضوعیاً لالنخفاض في القیمة في تاریخ التقریر.۳"المرحلة  •
االئتمانیة المتوقعة ع • االئتمانیة    ۱۲لى مدى  یتم إثبات "الخسائر  بینما یتم إثبات "الخسائر  شھراً" للفئة األولى 

 المتوقعة على مدى العمر" في الفئة الثانیة.
 

یتم تحدید قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر احتمالھ مرجح للخسائر االئتمانیة على مدى العمر المتوقع 
 لألداة المالیة.

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٤ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي:

 
في المعیار الدولي للتقریر المالي   بغرض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة   ۹یطبق الصندوق المنھج المبسط الوارد 

المتوقعة على مدى العمر. وتطبق ھذه الطریقة بھدف تقییم مخصص ما والذي یستخدم مخصص الخسائر االئتمانیة  
  مقابل الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة.

 
تقریر وما  ۱۲تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى معلومات سداد الذمم المدینة وذلك على مدى   شھراً قبل كل فترة 

تم ا تاریخیة  ائتمانیة  خسائر  من  لتعكس یقابلھا  التاریخیة  الخسائر  وتُعدل معدالت  الفترة.  ھذه  خالل  لھا  لتعرض 
المعلومات الحالیة والمستقبلیة المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة. قرر 

یق في المملكة العربیة السعودیة (الدولة التي  ومعدل التضخم الصندوق أن الناتج المحلي اإلجمالي  دم خدماتھ فیھا) 
واإلنفاق الحكومي لتكون أكثر العوامل مالئمة، وبالتالي یُعدل معدالت الخسارة التاریخیة استناداً إلى التغیرات المتوقعة 

 في ھذه العوامل.
 

السداد، والخسارة  یُقسّم منھج الخسارة المتوقعة نموذج إجمالي مبلغ الخسارة إلى األجزاء التالیة: احتمالیة التعثر في 
 بافتراض التعثر في السداد، والتعرضات عند التعثر في السداد. وقد تم شرحھا باختصار كما یلي:

 
في السداد: تستند إلى الفرق بین   الخسارة بافتراض التعثر  تمثل تقدیر الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وھي 

ي یتوقع المقرض تحصیلھا بما في ذلك من أي ضمان. ویتم عادةً التعبیر التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك الت
 عنھا كنسبة مئویة من التعرضات عند التعثر في السداد.

 
في السداد:  تمثل احتمالیة التعثر في السداد على مدى أفق زمني محدد. احتمالیة التعثر 

 
تعثر مستقبلي في السداد، باألخذ باالعتبار التغیرات  تمثل تقدیر للتعرض في تاریخ التعرضات عند التعثر في السداد:

المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر، بما في ذلك سداد المبلغ األصلي والفائدة وعملیات السحب المتوقعة المتعلقة 
 بالتسھیالت الملزمة.

 
 عرض االنخفاض في القیمة

 بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات.یتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس  
 

یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي بشكل منفصل في قائمة الربح أو 
والدخل الشامل اآلخر.   الخسارة 

 
 النموذج وإطار العمل

نموذج احتمالیة التعثر في الس االنخفاض في قیمة الموجودات یستخدم الصندوق  في مرحلة زمنیة معینة لقیاس  داد 
وتقییم  االئتمان الحالیة  من دورة  معلومات  نقطة من الزمن  عند  احتمالیة التعثر في السداد  تتضمن نماذج  المالیة. 

خدامھ لقیاس المخاطر عند نقطة من الزمن. إن الھیكل أجل احتمالیة التعثر في السداد عند نقطة من الزمن یمكن است
التدھور االئتماني والبدء في احتمالیة التعثر في السداد عند القیام بعملیات احتساب المخصص. كذلك، عند احتساب 
بالتدفقات النقدیة  وبعد تحویل المدخالت بشكل صحیح، یمكن التنبؤ  االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر،  الخسائر 

 لخسارة، والتكلفة المطفأة لألداة المالیة ومن ثم احتسابھا.والقیمة الدفتریة اإلجمالیة، ومخصص ا
 

 سیناریوھات المتوسط المرجح لالقتصاد الكلي
واإلنفاق الحكومي لوضع  ومعدل التضخم  عامل االقتصاد الكلي من الناتج المحلي اإلجمالي  یقوم الصندوق بإدراج 

احتمالیة  تحقق نتائج أكثر  إن التحلیل الذي  سیناریوھات متعددة بغرض  األفضل واألسوأ.  باستخدام السیناریوھات 
متعددة  سیناریوھات  باستخدام  القیمة  في  االنخفاض  تقدیر  مستقبلیة ضمن  یتضمن معلومات  السیناریو  یستند إلى 

حدیدھا لالقتصاد الكلي المستقبلي. ویعكس تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم ت
 من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة.

 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٥ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 سیناریوھات المتوسط المرجح لالقتصاد الكلي (یتبع)

أعاله، یتم احتساب احتمالیة التعثر في  لسیناریوھات االقتصاد الكلي المذكورة  وبعد أن یتم تعدیل مدخالت النموذج 
لكل   احتمالیة السداد  یستند إلى  الذي  في السداد  التعثر  الحتمالیة  المرجح  المتوسط  احتساب  یتم  وعندئِذ  سیناریو 

السیناریوھات. وفي الخطوة األخیرة، یتم تحدید المتوسط المرجح للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر والذي 
 یستند إلى احتمالیة السیناریوھات.

 
 تقسیم المحفظة

الصندوق بتقییم موجوداتھ المالیة استناداً إلى خصائص المخاطر االئتمانیة باستخدام عملیات تقسیم مثل المنطقة یقوم 
الجغرافیة، ونوع العمیل، وتصنیف العمیل وغیر ذلك. وتعكس التقسیمات المختلفة فروقات في أحداث احتمالیة التعثر 

 ي السداد".في السداد وفي معدالت االسترداد في حدث "التعثر ف
 

في السداد  تعریف التعثر 
 في السیاق السابق، یعتبر الصندوق أن التعثر في السداد یحدث عندما:

یكون ھناك احتمال بعدم قیام العمیل بسداد التزاماتھ االئتمانیة للصندوق بالكامل دون قیام الصندوق باللجوء إلى   -
  فظ بھ)، أو اإلجراءات مثل تحصیل الضمان (إذا كانت الصندوق یحت

یكون العمیل متأخر السداد ألكثر من    - ونظراً ألن قطاع  ٤٥٥عندما  یوماً في أي التزام ائتماني ھام للصندوق. 
الصناعة عادة ما یقترح أن تلك الفترة تمثل بعدالة سیناریو التعثر في السداد للصندوق، دحضت اإلدارة افتراض 

 یوماً للتعثر في السداد.  ۹۰الـ 
 

یتم شطب یتم تخفیض القیمة الدف في قائمة الربح أو الخسارة.  وإثبات الخسارة  تریة لألصل باستخدام النموذج أعاله 
تحقق كافة  مستقبالً وتم  باستردادھا  یكون ھناك احتمال حقیقي  بھا عندما ال  المرتبط  المدینة مع المخصص  الذمم 

نقصان مبلغ خسائر االن أو  تحویلھا إلى الصندوق. في حال زیادة  في القیمة المقدر في السنة  الضمانات أو  خفاض 
الالحقة بسبب أحداث وقعت بعد إثبات االنخفاض في القیمة، یتم زیادة أو تخفیض خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة  
سابقاً. في حال استرداد المبلغ المشطوب الحقاً، یتم إثبات مبلغ االسترداد تحت بند اإلیرادات األخرى في قائمة الربح 

 رة.أو الخسا
 

 المخصص المحدد
یتم إثبات مخصص محدد على أساس من عمیل لعمیل آخر في تاریخ كل تقریر. یقوم الصندوق بإثبات مخصص محدد  
یتم استرداد المبالغ القائمة من  ویتم عكس المخصصات فقط عندما  مقایل الذمم المدینة المستحقة من بعض العمالء. 

 العمالء.
 

 الشطب
القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (سواء جزئیاً أو كلیاً) إلى المدى الذي ال یكون عنده توقع واقعي یتم شطب إجمالي  

باالسترداد. وھذا ھو الحال بصفة عامة عندما یقرر الصندوق أن المدین لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن  
 أن تولد تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ التي تتعرض للشطب.

 

 المطلوبات المالیة
تكالیف  منھا  مخصوًما  والسلف،  القروض  حالة  وفي  العادلة  بالقیمة  المالیة  المطلوبات  لجمیع  األولي  یتم اإلثبات 

 المعامالت المباشرة.
 

واألطراف ذات  و األخرى  بالصندوق بشكل رئیسي على الذمم الدائنة التجاریة  تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة 
 ض.العالقة والقرو 

 
باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. والسلف بالتكلفة المطفأة   بعد اإلثبات األولي، یتم الحقاً قیاس القروض 

 
 ۹التصنیف وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي   المطلوبات المالیة

 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة مستحق ألطراف ذات عالقة
 مالیة بالتكلفة المطفأةمطلوبات  مطلوبات أخرى

 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة قروض 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٦ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 التوقف عن اإلثبات

 یتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد المطلوبات التعاقدیة أو إلغاءھا أو انقضاءھا.
 

 والمطلوبات المالیةعملیات تعدیل الموجودات المالیة  
 

 الموجودات المالیة
إذا تم تعدیل شروط األصل المالي، یجري الصندوق تقییماً فیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل  

الموجودات جوھري. وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل كبیر، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من 
المالیة األصلیة  یتم التوقف عن إثبات الموجودات  المالیة األصلیة یتم اعتبارھا على أنھا منقضیة. وفي ھذه الحالة، 

 وإثبات موجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة.
 

بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھري، ع ندئِذ فإن التعدیل إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة 
احتساب القیمة الدفتریة  یقوم الصندوق بإعادة  المالیة. وفي ھذه الحالة،  یؤدي إلى التوقف عن إثبات الموجودات  ال 
اإلجمالیة لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة اإلجمالیة كتعدیل ربح أو خسارة ضمن قائمة 

  الربح أو الخسارة. 
 

 طلوبات المالیةالم
تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات  وعندما  تعدیل شروطھا  یتم  المالیة عندما  یتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات 
یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة استناداً إلى الشروط المعدلة بالقیمة   المعدلة مختلفة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة، 

القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة المتمیزة والمطلوبات المالیة الجدیدة بشروط معدلة في العادلة. یتم إدراج الفرق بین  
 قائمة الربح أو الخسارة.

 
 مقاصة األدوات المالیة

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النیة للتسویة على أساس الصافي وذلك لبیع  عند وجود حق 

وتسویة المطلوبات في آن واحد.  الموجودات 
 

یتم عرض الموجودات غیر المتداولة المصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع بصورة منفصلة وتقاس بقیمتھا الدفتریة قبل 
تكالیف البیع، أیھما أقل. ومع ذلك، یتم االستمرار في قیاس   تصنیفھا كمحتفظ بھا بغرض  البیع وقیمتھا العادلة ناقصاً 

وبمجرد  الموجودات.  للسیاسة المحاسبیة المالئمة للصندوق لھذه  المحتفظ بھا بغرض البیع وفقاً  بعض الموجودات 
 .تصنیفھا كمحتفظ بھا بغرض البیع، ال تخضع الموجودات لالستھالك أو اإلطفاء

 
تكالیف البیع،   بالقیمة العادلة ناقصاً  ناتجة عن بیع عملیة غیر مستمرة أو إعادة قیاسھا  تم عرض أي ربح أو خسارة 

والربح أو الخسارة من العملیات غیر المستمرة.  كجزء من البند الرئیسي الواحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۷ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 العقارات االستثماریة  

العقارات االستثماریة ھي موجودات غیر متداولة محتفظ بھا إما للحصول على دخل من اإلیجارات أو رفع قیمة رأس 
المال أو كالھما، ولكن لیس بغرض بیعھا خالل السیاق االعتیادي للعملیات، أو استخدامھا في اإلنتاج أو تورید البضائع  

ریة. یتم قیاس العقارات االستثماریة وفقاً لنموذج التكلفة عند اإلثبات األولي وبعد ذلك بالتكلفة  أو الخدمات ألغراض إدا
 ناقصًا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت..  

 
الحتفاظ بھا  یتم إلغاء إثبات العقارات االستثماریة عند بیعھا أو عندما تكون مشغولة من قبل المالك أو في حالة عدم ا

 لزیادة قیمتھا.  
 

بین صافي المتحصالت من  االستثماریة (التي تحتسب بالفرق  عند استبعاد العقارات  یتم إثبات أي ربح أو خسارة 
االستبعاد والقیمة الدفتریة للبند) في الربح أو الخسارة. عندما یتم بیع العقارات االستثماریة التي تم تصنیفھا في السابق 

تقییمھ إلى األرباح المبقاة.كممتلكات وم  عدات، یتم تحویل أي مبلغ ذات صلة المدرج في االحتیاطي المعاد 
 
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء العقار االستثماري. تتضمن تكلفة العقار االستثماري المنشأ ذاتیاً تكلفة المواد 

بالوصول بالعقار االستثماري إلى الحالة التشغیلیة  والعمالة المباشرة، باإلضافة إلى أي تكالیف أخرى تتعلق   مباشرة 
 لالستخدام المحدد لھ وتكالیف االقتراض المرسملة.

 
 وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة للمكونات المختلفة للعقارات االستثماریة:

 
 السنوات  الفئات
 ٤۰ - ۲۰                                                         مباني  

 ۱۰  - ٥                                                          أثاث وتجھیزات
 ۱۰ - ۳                                                        أجھزة حاسب آلي

 ۱۰ - ٤                                   معدات مكتبیة  
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  
یتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة للصندوق في كل تاریخ تقریر للتأكد من وجود أي مؤشرات على 

یتم تقدیر قیمة    األصل القابلة لالسترداد.حدوث انخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، 
 

والتي  تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد،  وحدة  تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو  یحدث االنخفاض في القیمة عندما 
تمثل القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أكبر. یتم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل 

حدة إال إذا كان األصل ال ینتج تدفقات نقدیة داخلة مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات   على
المولدة للنقد عن القیمة القابلة  تزید القیمة الدفتریة ألصل ما أو الوحدة  األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما 

یتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد. عند تحدید لالسترداد، یعتبر األصل قد انخفضت قیمتھ و 
تعذر تحدید مثل  ناقصاً تكالیف االستبعاد، تؤخذ معامالت السوق الحدیثة، إن وجدت في االعتبار. وإذا  القیمة العادلة 

االستخدا القیمة قید  تستند  تقییم مناسب.  نموذج  استخدام  یتم  حینئذ  المعامالت  النقدیة ھذه  التدفقات  نموذج  إلى  م 
المخصومة، الذي بموجبھ یتم خصم التدفقات النقدیة المتوقعة المستقبلیة باستخدام معدل خصم لما قبل الضریبة یعكس 
تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ویتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في 

 لشامل.قائمة الدخل ا
 
تقییم بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القیمة التي تم  یتم إجراء 
إثباتھا سابقًا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حالة وجود ھذا المؤشر، یقوم الصندوق بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد 

نقد. یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة التي تم إثباتھا سابقًا فقط إذا كان ھناك تغیراً في للموجودات أو وحدات إنتاج ال
انخفاض في القیمة. إن مبلغ  االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة 

السترداد أو القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا  العكس محدود بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة ل
في القیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إثبات  یتم تسجیل خسارة االنخفاض  بعد االستھالك، فیما لو لم  بالصافي 

 مبلغ العكس في قائمة الدخل الشامل.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۸ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 المخصصات    

االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي ومن المحتمل  یتم  
أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. ال 

 .یتم االعتراف بالمخصص لخسائر التشغیل المستقبلیة
 

المطفأة  بالتكلفة  یتم قیاسھا  والحقًا  بالقیمة العادلة  األخرى  والمطلوبات  المستحقة  للمصروفات  یتم اإلثبات األولي 
 باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.

 
 إثبات اإلیرادات   

 تتكون إیرادات الصندوق بشكل أساسي من اإلیرادات من عقود اإلیجار التشغیلي واإلیرادات من عملیات الفندق.  
 

 إیرادات اإلیجار من إیجار العقارات االستثماریة
 

 كمؤجر: الصندوق
عندما یتصرف الصندوق كمؤجر، یقوم عند بدایة عقد اإلیجار بتحدید ما إذا كان كل عقد إیجار یمثل عقد إیجار تمویلي  

 أو عقد إیجار تشغیلي.  
 

یقارب  ینقل إلى المستأجر ما  ولتصنیف كل عقد إیجار، یُجري الصندوق تقییماً شامالً حول ما إذا كان عقد اإلیجار 
والمناقع وإذا كان ھذا ھو الحال، حینئِذ یكون عقد   جمیع المخاطر  الجوھریة التي ترتبط بملكیة األصل محل العقد. 

تشغیلي. وكجزء من ھذا   اإلیجار ھو عقد إیجار تمویلي، وإذا لم یكن كذلك، فحینئِذ یكون عقد اإلیجار ھو عقد إیجار 
یجار یمثل جزء رئیسي من العمر االقتصادي  التقییم، یأخذ الصندوق باالعتبار بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإل

تشغیلي. یتم إدراج العقارات التي تم  لألصل. قام الصندوق بتقییم أن جمیع عقود اإلیجار الخاصة بھ ھي عقود إیجار 
تأجیرھا بموجب عقود اإلیجار التشغیلي تحت بند العقار االستثماري في قائمة المركز المالي. یتم قید إیرادات اإلیجار 
یقدم الصندوق حوافز  من عقود التأجیر التشغیلي باستخدام طریقة القسط الثابت على مدار فترة عقد اإلیجار. عندما 
للمستأجرین، یتم إثبات تكلفة الحوافز على مدى فترة عقد اإلیجار، على أساس القسط الثابت، كتخفیض من إیرادات 

 اإلیجار.
 

 إیرادات من عملیات الفندق:
الصلة تتكون   األخرى ذات  والخدمات  والمشروبات  واألغذیة  الغرف  إیرادات  الفنادق من  خدمات  من  اإلیرادات 

والضرائب المطبقة ورسوم البلدیة على أساس االستحقاق  بعد الخصومات  بالصافي  المقدمة. ویتم إثبات اإلیرادات 
 .۱٥عند تقدیم تلك الخدمات وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  

وذلك وفقاً للوائح الزكاة الصادرة عن ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") في المملكة   یخضع الصندوق للزكاة 
٪ من الربح الزكوي المعدل أو على ۲٫٥العربیة السعودیة والتي تخضع للتفسیرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع  

ق الملكیة) باستخدام األساس المحدد في الئحة الزكاة، أیھما أعلى. تقوم إدارة الشركة  أساس صافي الموجودات (حقو 
تقییم دوري  بإجراء  تقوم  للھیئة كما  المبالغ المتوقع دفعھا  بتكوین المخصصات حیثما كان ذلك مالئماً على أساس 

فیما یتعلق بالحاالت التي تخضع فیھا الئ المطبقة للتفسیر. یتم تحمیل  للمواقف المتخذة في إقرارات الزكاة  حة الزكاة 
اإلضافیة، إن وجدت، والتي  والدخل الشامل اآلخر. ویتم إثبات مطلوبات الزكاة  الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة 
الربط   یتم فیھا إصدار  في الفترة التي  والجمارك  والضریبة  سابقة من قبل ھیئة الزكاة  تتعلق بالربط على سنوات 

 النھائي.
 

 افي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة ص
یتم احتساب الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة بقسمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات المدرجة 

 في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة.
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۹ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 الوحدات المصدرة 

لدى الصندوق وحدات مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخول ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات (حقوق الملكیة) 
شروط وظروف متطابقة. تمنح الوحدات للمستثمرین الحق   المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا 

نقدًا بق یمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات (حقوق ملكیة) الصندوق في المطالبة باسترداد األموال 
 في حالة تصفیة الصندوق.

 
 یتم تصنیف الوحدات كحقوق ملكیة متى ما استوفت جمیع الشروط التالیة:

 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات (حقوق ملكیة) الصندوق في حالة تصفیة الصندوق؛ •
 وات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛تًصنَّف في فئة األد •
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ •
بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قیمة األداة النقدیة أو أصل مالي آخر، ال  •

 ات أخرى تتطلب التصنیف على أنھ باعتباره التزاًما؛ و  تشتمل األداة على أي سم
إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،  •

(حقوق الملكیة) المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات (حقوق  التغیر في صافي الموجودات  أو 
 لكیة) الصندوق المثبتة وغیر المثبتة على مدى عمر األداة.م

 
     المعامالت بالعمالت األجنبیة  

بالقیمة الفوریة لعملة النشاط في التاریخ الذي  بالعمالت األجنبیة باألصل من قبل الصندوق  یتم تسجیل المعامالت 
 تستحق فیھ المعاملة األولى المعدة لإلثبات.

 
والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ  ویعاد تحویل   الموجودات 

   القوائم المالیة. یتم إثبات جمیع الفروقات في قائمة الربح أو الخسارة.
           

بالتكلفة التاریخیة (تُت رجم باستخدام أسعار الصرف في  ال یتم إعادة ترجمة البنود غیر النقدیة في نھایة السنة وتقاس 
 تاریخ المعاملة) فیما عدا البنود غیر المالیة التي یتم ترجمتھا باستخدام أسعار الصرف في تاریخ تحدید القیمة العادلة.
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة        ٥
 

استخدام   اإلدارة  المالیة من  القوائم  المبینة  یتطلب إعداد  على المبالغ  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام 
تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل  والمصروفات.  واإلیرادات  والمطلوبات  للموجودات 

ریة للموجودات أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفت
 والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة عن غیرھا من المصادر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة   یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس 

إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي یتم فیھا مراجعة  في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات
 التقدیرات والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 
التالیة التي تعتبر في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق، قامت اإلدارة بوضع التقدیرات واألحكام  

 جوھریة في القوائم المالیة:
 
 
 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۰ 
 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع)  ٥

 
 األحكام

تعرض المعلومات حول األحكام المتخذة لتطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا تأثیرات جوھریة على المبالغ المدرجة 
 ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد إیجار وتصنیف عقود اإلیجار.في القوائم المالیة. تم تطبیق األحكام في حاالت تحدید  

  
 االفتراضات وعدم التأكد من التقدیرات

یلي المعلومات حول االفتراضات وعدم التأكد من التقدیرات التي لھا تأثیرات جوھریة على المبالغ المدرجة في  فیما
 القوائم المالیة:

 
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني العقود من اإلیجار التشغیلي  

المتوقعة للمستحق من عقود اإلیجار التشغیلي. تستند  یستخدم الصندوق مصفوفة مخصص لحساب الخسائر االئتمانیة  
مصفوفة المخصص في األصل إلى معدالت التعثر في السداد التي تمت مالحظتھا سابقاً للصندوق. سیقوم الصندوق 

لى  بمعایرة المصفوفة لتعدیل تجربة الخسارة االئتمانیة السابقة مع المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل. ع
سبیل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدھور األوضاع االقتصادیة المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم 
واإلنفاق الحكومي) على مدى العام المقبل والذي قد یؤدي إلى زیادة عدد حاالت التعثر في السداد في القطاع العقاري، 

سداد التاریخیة. یتم في تاریخ كل تقریر تحدیث معدالت التعثر في السداد التاریخیة فإنھ یتم تعدیل معدالت التعثر في ال
 والتي یتم مالحظتھا ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات التي تتسم بالنظرة المستقبلیة.

 
إن تقییم العالقة بین معدالت التعثر في السداد التاریخیة والتي یتم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة والخسائر 
االئتمانیة المتوقعة ھو تقدیر جوھري. وتتأثر قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالتغیرات في الظروف ووضع الظروف 

االئتمانیة التاریخیة وتوقعات الظروف االقتصادیة الخاصة بالصندوق التعثر االقتصادیة. قد ال تمثل تجربة الخسارة  
 الفعلي في السداد للعمیل في المستقبل.  

 
 األعمار اإلنتاجیة للعقارات االستثماریة

 تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات االستثماریة بغرض احتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد
اإلدارة  وتقوم  الموجودات.  ھذه  لھ  تتعرض  المادي الذي  والضرر  للموجودات  االستخدام المتوقع  باالعتبار  األخذ 
في  (إن وجدت)  االستھالك  تعدیل التغیر في مصروفات  ویتم  اإلنتاجیة سنویاً،  بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار 

 الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

 ارات االستثماریةاالنخفاض في قیمة العق
یستخدم الصندوق خدمات طرف ثالث مقیّم مؤھل مھنیًا للحصول على تقدیرات القیمة السوقیة للعقارات االستثماریة 
مراجعة االنخفاض في القیمة واإلفصاحات في القوائم المالیة، لمزید من  تقییم معترف بھا لغرض  باستخدام أسالیب 

 .  ۱۰ت یرجى مراجعة إیضاح التفاصیل حول االفتراضات والتقدیرا
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة "احتساب القیمة قید االستخدام"
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو الوحدة المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد، والتي 

تكالیف البیع والقیمة ناقصاً  تكالیف   تمثل القیمة العادلة  ناقصاً  المستخدمة، أیھما أكبر. یستند احتساب القیمة العادلة 
تجاریة بحتة ألصول مماثلة أو  البیع إلى المعطیات المتوفرة من معامالت المبیعات قید التنفیذ في معامالت بشروط 

ساب القیمة المستخدمة إلى  استناداً إلى األسعار المعروضة في السوق ناقصاً التكالیف اإلضافیة لبیع األصل. یستند احت
تشتمل على   نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ التدفقات النقدیة من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال 
أداء  من  تعزز  التي سوف  االستثمارات المستقبلیة الھامة  بعد أو  بھا الصندوق  یلتزم  الھیكلة التي لم  أنشطة إعادة 

التي یتم  اختبارھا. إن المبلغ القابل لالسترداد ھو أكثر البنود حساسیة لمعدل الخصم المستخدم لنموذج الموجودات 
ألغراض  المستخدم  النمو  ومعدل  المستقبلیة المتوقعة  النقدیة الداخلة  التدفقات  وكذلك  النقدیة المخصومة  التدفقات 

 صندوق بإثباتھا.االستدالل. وتعتبر ھذه التقدیرات األكثر صلة بالعقارات التي قام ال
 
 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۱ 
 

 
 النقد وما في حكمھ   ٦

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

    

 ٦٬٤۰۱  ۱۲٬۱۰٤ نقد لدى البنوك
 ۷۷  ۷۲ نقد في الصندوق 

 ۱۲٬۱۷٦٬٤  ٦۷۸ 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة         ۷

 
 تتضمن االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما یلي:

 
 م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 

 
 

 التكلفة
القیمة 
 العادلة

 
 التكلفة

القیمة  
 العادلة

االستثمارات في وحدات صندوق استثمار مدار من قبل  
 مدیر الصندوق (طرف ذو عالقة) 

بالریال السعودي    ٤۰٬۰۳۱ ٤۰٬۰۰۰ صندوق األھلي للمتاجرة 

 

- - 
 

 ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي     ۸
 

 یتكون ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي مما یلي:
دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
    

 ٥۹٬۸۹٦  ۷۲٬۱۹۲ ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 )۹٬۸٦٦(  )۱٥٬۸٦٦( یخصم: خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  

 ٥۰٬۰۳۰  ٥٦٬۳۲٦ صافي  -ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 

 فیما یلي حركة خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي: 
 

 
 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ 
    

 ۸٬۸٦٦  ۹٬۸٦٦ الرصید االفتتاحي
 ۱٬۰۰۰  ٦٬۰۰۰ المكون خالل السنة 

 ۹٬۸٦٦  ۱٥٬۸٦٦ الرصید الختامي
 

 التقریر:فیما یلي تحلیل أعمار ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي في تاریخ 
 

 اإلجمالي السنة
إلى   ۱من 
 یوماً  ۹۰

 متأخرة السداد ومنخفضة القیمة

  ۱۸۰ -  ۹۱من 
 یوماً 

  ۱۸۱من 
- ۲۷۰  

 یوماً 
  –  ۲۷۱من 

 یوماً   ۳٦٥

  ۳٦٦من 
–  ٤٥٥ 

 یوماً 
أكثر من  

 یوماً   ٤٥٥
        

   ٥٬۱۹٤   ۹٬٥۷۰   ۱۰٬۸٥۰   ۸٬۷۰٥   ۱۸٬۷۷۱   ۱۹٬۱۰۲ ۷۲٬۱۹۲ م۲۰۲۱
   ۱۰٬۱٦۸   ۲٬٤۷۹   ۲٬۰۲۸   ٦٬۳٤۳   ۲۸٬۰۱٤   ۱۰٬۸٦٤ ٥۹٬۸۹٦ م۲۰۲۰

 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۲ 
 

 
 المدفوعات مقدماً والذمم المدینة األخرى   ۹

 
 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ 
    

 ۱٥٦  ۱٬۲۱۰ ذمم مدینة أخرى  
 ۹٥۲  ۸۷۲ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ۱٬٦۰۹  ٤٦۹ ضریبة القیمة المضافة
 ۲٬٥٥۱  ۲٬۷۱۷ 

 
 العقارات االستثماریة   ۱۰

 
 یمتلك الصندوق العقارات االستثماریة التالیة:۱۰-۱

 سعر الشراء طبیعة العقار  اسم العقار
 ۱٬۱۹٥٬٦۸٦ مركز تجاري                     ))۲(-۱-۱۰،  )۱(-۱-۱۰إیضاح األندلس مول، جدة (

 ۲۰۰٬۰۰۰ فندق       ))۱(-۱-۱۰إیضاح فندق األندلس مول ، جدة (
 ۲٥٥٬۰۰۰  مكتب                          ))۳(-۱-۱۰إیضاح برج سالمة، جدة (

 ۲٥۰٬۰۰۰ مكتب     ))٤(-۱-۱۰إیضاح كیوبیك بالزا، الریاض (
 

 ٤۰٥استحوذ الصندوق على األندلس مول وفندق األندلس مول في تاریخ تأسیس الصندوق نظیر عوض نقدي قدره  .۱
وإصدار وحدات في  ۱٬۳٥۰من إجمالي قیمة الشراء البالغة   ٪۳۰ملیون لایر سعودي (یمثل   ملیون لایر سعودي) 

 ملیون لایر سعودي لشركة األندلس العقاریة، المالك السابق.  ۹٤٥الصندوق بقیمة  
 

إن األندلس مول وفندق األندلس مول مرھونة كضمان مقابل تسھیل تمویل إسالمي تم الحصول علیھ من البنك األھلي  . ۲
ملیون    ۱٬۳۳۰ملیون لایر سعودي. ویبلغ إجمالي القیم الدفتریة لألندلس مول وفندق األندلس مول    ٦٥۰السعودي بمبلغ  

 لایر سعودي كما في تاریخ التقریر.
 

مساحتھا   .۳ بتاریخ  ۹٬٦٦۹استحوذ الصندوق على قطعة أرض  لألندلس مول  م ۲۰۲۰نوفمبر    ۹متر مربع مجاورة 
توسیع األندلس مول. ٤٥٫۷بمقابل نقدي قدره   ملیون لایر سعودي لغرض 

 
ملیون لایر سعودي. والذي   ۲٥٥م على برج سالمة نظیر مقابل نقدي قدره  ۲۰۱۹أغسطس   ٤استحوذ الصندوق في   .٤

سنوات. یُسمح للبائع بتأجیر  ٥ملیون لایر سعودي سنویاً لفترة   ۲۳٫۱تم تأجیره الحقاً للبائع نظیر صافي إیجار قدره 
 العقار من الباطن لعدة مستأجرین خالل ھذه الفترة.

 
ملیون لایر سعودي ومولت  ۲٥۰م مقابل مبلغ نقدي قدره ۲۰۲۰یونیو   ۲۲استحوذ الصندوق على كیوبیك بالزا في  .٥

ملیون لایر  ۲۱٫٦في. تم تأجیر العقار نظیر صافي إیجار قدره عملیة االستحواذ من خالل التمویل اإلسالمي اإلضا
 سنوات.  ۳سعودي سنویاً لفترة 

 
یتم االحتفاظ بعقارات الصندوق كأمانة لدى شركة "صندوق تمكین العقاري" ("كیان ذو غرض خاص")، المملوكة  .٦

سنویاً استناداً إلى   ٪۰٫۰۲٥وق). یدفع الصندوق أتعاب حفظ بنسبة  من قبل شركة البالد المالیة (أمین الحفظ للصند
 متوسط القیم السوقیة للعقارات.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۳ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع) .  ۱۰

 
 ناقصاً االستھالك المتراكم. فیما یلي تفاصیل عن تكلفة العقارات االستثماریة:م، تمثل العقارات االستثماریة الممتلكات التي تم إثباتھا مبدئیاً بالتكلفة ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في   ۱۰-۲

 

 األراضي 
 

 المباني
األثاث  

 والتجھیزات
أجھزة الحاسب   

 اآللي
المعدات  

 المكتبیة
 

  السیارات
اإلنشاءات تحت  

 التنفیذ
 

 اإلجمالي
               التكلفة:

 ۱٬۹۳۱٬٥۷۱  ۸٬۳٦۰  ۳۳  ۷٬۲۷۷  ۲٬۱۱۷  ۹٬۰۱٥  ۸۸۹٬٤۷٦  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید في  
 ٦٬۱۱٤  ٦٬۱۱٤  --  --  --  --  --  -- إضافات خالل السنة

 --  )٦٬٥۷۱(  --  --  --  --  ٦٬٥۷۱  -- تحویالت خالل السنة
 ۱٬۹۳۷٬٦۸٥  ۷٬۹۰۳  ۳۳  ۷٬۲۷۷  ۲٬۱۱۷  ۹٬۰۱٥  ۸۹٦٬۰٤۷  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الرصید في  

                

               االستھالك المتراكم:
 )۸۷٬۳۹۳(  --  )۱(  )۳٬٤٥۳(  )٦٦۸(  )۳٬۱۸٦(  )۸۰٬۰۸٥(  -- م۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید في  

 )۲٤٬٦۲٥(  --  )۷(  )۱٬۱٤۹(  )۲۲٥(  )۱٬۰٦۲(  )۲۲٬۱۸۲(  -- االستھالك خالل السنة
 )۱۱۲٬۰۱۸(  --  )۸(  )٤٬٦۰۲(  )۸۹۳(  )٤٬۲٤۸(  )۱۰۲٬۲٦۷(  -- م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الرصید في  

               
 صافي القیمة الدفتریة في  

 ۱٬۸۲٥٬٦٦۷  ۷٬۹۰۳  ۲٥  ۲٬٦۷٥  ۱٬۲۲٤  ٤٬۷٦۷  ۷۹۳٬۷۸۰  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱
 صافي القیمة الدفتریة في 

 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۸٬۳٦۰  ۳۲  ۳٬۸۲٤  ۱٬٤٤۹  ٥٬۸۲۹  ۸۰۹٬۳۹۱  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲٤ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع) .  ۱۰

 

 األراضي 
 

 المباني
األثاث  

 والتجھیزات
أجھزة الحاسب  

 اآللي
المعدات  

 المكتبیة
 

  السیارات
اإلنشاءات تحت  

 التنفیذ
 

 اإلجمالي
               التكلفة:

 ۱٬٦۲۸٬۹٦۲  ٥٬۲۱٥  -  ۷٬۱٤۱  ۲٬۰۳۹  ۸٬۸٦۰  ۷۳۹٬۹۰۳  ۸٦٥٬۸۰٤ م۲۰۲۰ینایر   ۱الرصید في  
 ۳۰۲٬٦۰۹  ۳٬۱٤٥  ۳۳  ۱۳٦             ۷۸  ۱٥٥  ۱٤۹٬٥۷۳  ۱٤۹٬٤۸۹     إضافات خالل السنة

 ۱٬۹۳۱٬٥۷۱  ۸٬۳٦۰  ۳۳  ۷٬۲۷۷  ۲٬۱۱۷  ۹٬۰۱٥  ۸۸۹٬٤۷٦  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  
                

               االستھالك المتراكم:
 (۳۹٬٤۷۷)  -  -  (۲٬۳۰۷)  (٤٤٦)  (۲٬۱۳٤)  (۳٤٬٥۹۰)  - م۲۰۲۰ینایر   ۱الرصید في  

 (۲۲٬۹۱٦)  -  (۱)  (۱٬۱٤٦)  (۲۲۲)  (۱٬۰٥۲)  (۲۰٬٤۹٥)  - االستھالك خالل السنة
 (۲٥٬۰۰۰)  -  -  -  -  -  (۲٥٬۰۰۰)  - القیمة في االنخفاض   خسارة

 (۸۷٬۳۹۳)  -  (۱)  (۳٬٤٥۳)  (٦٦۸)  (۳٬۱۸٦)  (۸۰٬۰۸٥)  - م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  
               

 صافي القیمة الدفتریة في 
 ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

 
۸۰۹٬۳۹۱ 

 
٥٬۸۲۹ 

 
۱٬٤٤۹ 

 
۳٬۸۲٤ 

 
۳۲  ۸٬۳٦۰ 

 
۱٬۸٤٤٬۱۷۸ 

 

ن طریق تعیین مقیمین اثنین مستقلین الذین قاموا من تعلیمات صنادیق االستثمار العقاریة المتداولة الصادرة من ھیئة السوق المالیة، یقوم مدیر الصندوق بتقییم قیم العقارات للصندوق ع ۸وفقاً للمادة  
لمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، تُدرج االستثمارات في وقیة تماشیاً مع معاییر التقییم الدولیة الخاصة بمجلس معاییر التقییم الدولیة. ومع ذلك، ووفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ابتحدید القیم الس

بھا  بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي.  العقارات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم والذي یُعد معالجة مسموًحا 
 :یلي كما االستثماریة للعقارات  الدفتریة القیم

دیسمبر    ۳۱ 
 ۲۰۲۱م

دیسمبر   ۳۱ 
 ۲۰۲۰م

 ۱٬۱۹۱٬٦۱۸  ۱٬۱۸٤٬۲۹۲ مول  األندلس 
 ۱٥۰٬۹۱٦  ۱٤٥٬۸۲٥ فندق األندلس مول الفندقیة

 ۲٥۰٬۹۱۲  ۲٤۸٬۳۷۸ برج سالمة
 ۲٥۰٬۷۳۲  ۲٤۷٬۱۷۲ كیوبیك بالزا

 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۱٬۸۲٥٬٦٦۷ اإلجمالي



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲٥ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع)   .۱۰

 

 القیم السوقیة  ۱۰-۳
 تتمثل االفتراضات المستخدمة في تحدید القیم العادلة للعقارات االستثماریة فیما یلي:  ۱۰-۳-۱

 

 القیمة السوقیة الرئیسیةاالفتراضات  أسلوب التقییم: البیان

 المقیّم: فالیوستارت

 ۳۱كما في  
 دیسمبر 

 م۲۰۲۱ 

  ۳۱كما في 
 دیسمبر  
 م۲۰۲۰

   

التدفقات النقدیة   األندلس مول 
 المخصومة

 ٪۱۱معدل الخصم: 
 ۱٬۱۹٥٬۰۰۰ ۱٬۱۷٥٬۰۰۰ ٪۸٫٥۰معدل عائد التخارج:  

     

التدفقات النقدیة   فندق األندلس مول الفندقیة
 المخصومة

 ٪۱۱٫٥معدل الخصم: 
 ۱٥۳٬۰۰۰ ۱٤۹٬۰۰۰ ٪۹معدل عائد التخارج:  

     

التدفقات النقدیة   برج سالمة
 المخصومة

 ٪۱۱٫٥معدل الخصم: 
 ۲٥۸٬٤۰۰ ۲٥۸٬٤۰۰ ٪۹معدل عائد التخارج:  

     
التدفقات النقدیة   كیوبیك بالزا

 المخصومة
 ٪۱۱معدل الخصم: 

 ۲٥۹٬۰۰۰ ۲٥۹٬۰۰۰ ٪۸٫٥معدل عائد التخارج:  
   ۱٬۸٤۱٬٤۰۰ ۱٬۸٦٥٬٤۰۰ 

 

 المقَیِّم: نایت فرانك 
التدفقات النقدیة   األندلس مول 

 المخصومة
 ٪۱۰٫۷٥معدل الخصم: 

 ۱٬۲٥۹٬۰٥۰ ۱٬۲۲۷٬۹۷٥ ٪۸٫۷٥معدل عائد التخارج:  
     

التدفقات النقدیة   فندق األندلس مول 
 المخصومة

 ٪۱۱٫۲٥معدل الخصم: 
 ۱٤۸٬٦۰۰ ۱٤۸٬۲۰۰ ٪۹٫۲٥التخارج  معدل عائد 

     

التدفقات النقدیة   برج سالمة
 المخصومة

 ٪۱۰٫۲٥معدل الخصم: 
 ۲٤٤٬۰۰۰ ۲٤۰٬۰۰۰ ٪۸٫۲٥معدل عائد التخارج:  

     

التدفقات النقدیة   كیوبیك بالزا
 المخصومة

 ٪۱۰٫۰۰معدل الخصم: 
 ۲٥۳٬۰۷۰ ۲٥۱٬۷۰۰ ٪۸معدل عائد التخارج:  

   ۱٬۸٦۷٬۸۷٥ ۱٬۹۰٤٬۷۲۰ 
 

للقیمة العادلة استناداً إلى المدخالت في   ۳تم تصنیف قیاسات متوسط القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بالمستوى 
 م:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱طرق التقییم المستخدمة. یظھر الجدول التالي التفاصیل كما في  

 
 م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱العادلة في  قیاس متوسط القیمة   

 

باستخدام أسعار مدرجة 
من األسواق النشطة  
لموجودات مماثلة  

  )۱(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
قابلة للمالحظة  

 )۲(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى غیر  
 قابلة للمالحظة  

 )۳(المستوى 
 ۱٬۸٥٤٬٦۳۸ - - عقارات استثماریة  

 
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱العادلة في  قیاس متوسط القیمة   

 

باستخدام أسعار مدرجة 
من األسواق النشطة  
لموجودات مماثلة  

  )۱(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
قابلة للمالحظة  

 )۲(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى غیر  
 قابلة للمالحظة  

 )۳(المستوى 
 ۱٬۸۸٥٬۰٦۰ - - عقارات استثماریة  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲٦ 
 

 
 المحصلة إیرادات اإلیجارات غیر   ۱۱

 
 دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
    

 ۲۸٬۰۹۷  ۲٥٬۰٦۰ الرصید االفتتاحي  
 ۱۳۸٬۲۷۳  ۱۸۸٬٦۷۳ فواتیر صادرة خالل السنة  
 )۱٤۱٬۳۱۰(  )۱۸۳٬٤۰۷( إیرادات مثبتة خالل السنة

 ۲٥٬۰٦۰  ۳۰٬۳۲٦ الرصید الختامي  
 

 المطلوبات األخرى ۱۲
          

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

    
 ۳٬۷۰۱  ٥٬۱۸۳ مصروفات مستحقة وأخرى

 ۳٥۹  ۱٬۷٦٤ تكلفة تمویل مستحقة  
 ۳٬۱٥٤  ۱۳٥ ذمم دائنة تجاریة  

 ۷٬۰۸۲  ۷٬۲۱٤ 
 

 الدفعات المقدمة من عقود اإلیجار التشغیلي ۱۳
 

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ٥٬۸۲۰  ۷٬۷٤۱ دفعات مقدمة من مستأجرین  
 ٦٬۹۲۰  ۷٬۲۱۳ تأمینات من مستأجرین

 ۱٤٬۹٥٤  ۱۲٬۷٤۰ 
 القروض   ۱٤

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

    
 ۲٥۳٬۰٥۰  ٥۱٤٬۹۹٥ الرصید االفتتاحي

 ۲٦۱٬۰۲۸  ٤۲٬٦۷۸ تسھیل تمویل مستخدم خالل السنة
 ۹۱۷  ۱٬۰٥٥ إطفاء أتعاب ترتیب قرض 

 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۷۲۸ الرصید الختامي  
 

بقیمة  ۲۰۱۸نوفمبر   ۷في  ملیون لایر سعودي من البنك  ٦٥۰م، قام الصندوق بتوقیع اتفاقیة تسھیل تمویل إسالمي 
قام الصندوق بتحویل صك ملكیة العقارات، األندلس مول   المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال األھلي السعودي.

، لصالح شركة التطویر العقاري لإلدارة والتملك،  )فندق ستایبریدج سویتس  باسم سابقاً (المعروفة  وفندق األندلس مول  
 شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك األھلي السعودي كضمان مقابل تسھیل التمویل اإلسالمي.

 
ملیون لایر سعودي كدفعة أولى من تسھیل التمویل اإلسالمي. خالل    ۲٥٥م، استخدم الصندوق  ۲۰۱۹أغسطس   ۱في  

تسھیل التمویل اإلسالمي. خالل السنة  ۲٦۳م، استخدم الصندوق  ۲۰۲۰سنة  سعودي كدفعة ثانیة من  ملیون لایر 
سنة.   ۱٥التمویل اإلسالمي ملیون لایر سعودي. تمتد فترة تسھیل    ٤۳م، استخدم الصندوق مبلغ إضافي قدره  ۲۰۲۱

تمتد حتى  وبعد   ٥یمنح تسھیل التمویل اإلسالمي فترة سماح  سنوات والتي یجب خاللھا سداد دفعات األرباح فقط. 
سنوات على أساس ربع سنوي. یحمل تسھیل التمویل اإلسالمي   ۱۰فترة السماح، یجب سداد المبلغ األساسي على مدى  

 ٪ سنویاً. ۱٫۷٥عمولة بمعدل سایبور زائداً 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۷ 
 

 
 الزكاة   ۱٥

 
 دیسمبر باستخدام وعاء الزكاة كما یلي: ۳۱یتم احتساب الزكاة للسنة المنتھیة في             

 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ 
    صافي وعاء الزكاة اإلیجابي (أ)

 ۱٬۳۰٥٬۷٤٦  ۱٬۳۰۳٬۰۷۷ صافي الموجودات (حقوق الملكیة)
 ۸٬۸٦٦  ۹٬۸٦٦ مخصصات

 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۷۲۸ قروض 
 ٤٦٬۳٦۰  ۸۹٬۲۰۰ صافي الربح المعدل

 ۱٬۸۷٥٬۹٦۷  ۱٬۹٦۰٬۸۷۱ وعاء الزكاة اإلیجابي
    

    وعاء الزكاة السالب (ب)
 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۱٬۸۲٥٬٦٦۷ عقارات استثماریة

 ۱٬۸۲٥٬٦٦۷  ۱٬۸٤٤٬۱۷۸ 
    

 ۳۱٬۷۸۹  ۱۳٥٬۲۰٤ صافي وعاء الزكاة اإلیجابي
 ٤٦٬۳٦۰  ۸۹٬۲۰۰ صافي الربح المعدل

 ۱٬۱٥۹  ۲٬۲۳۰ )٪۲٫٥(بواقع   للسنةالزكاة  
 

 فیما یلي حركة مخصص الزكاة:
 دیسمبر   ۳۱ 

 دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱
 م۲۰۲۰

    

 ۱٬٥۰۰  ۱٬۱٥۹ الرصید االفتتاحي
    المحملة:

 ۱٬۱٥۹  ۱٬٥۰۰ للسنة المنتھیة في -
  ۱۷۹  -- فیما یتعلق بالسنوات السابقة -

۱٬٥۰۰  ۱٬۳۳۸ 
 )۱٬٦۷۹(  )٤۲۹( دفعات خالل السنة  

 ۱٬۱٥۹  ۲٬۲۳۰ الرصید الختامي
            
 موقف الربط الزكوي:          

م. إال أن الھیئة ۲۰۲۰قدم الصندوق إقراراتھ الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") للسنوات حتى  
 النھائیة.لم تقم بعد بإنھاء الربوط 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   ۱٦

 
یلي، ویتعامل الصندوق مع ھذه األطراف خالل السیاق االعتیادي  تتكون األطراف ذات العالقة في الصندوق مما 

 ألعمالھ:
 

 العالقة اسم الشركة
 الصندوق ومالك وحداتمدیر  شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال

 شریك مدیر الصندوق البنك األھلي السعودي
 مشغل  عقارات  ووكیلمالك وحدة   شركة األندلس العقاریة

  
 أتعاب إدارة الصندوق

سنویاً من إجمالي موجودات الصندوق (استناداً إلى آخر تقییم) ناقصاً المطلوبات   ٪۱بدفع الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  
 المتداولة للصندوق. تستحق أتعاب اإلدارة كمتأخرات على أساس نصف سنوي.

 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۸ 
 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع)    ۱٦

 
 أتعاب الوكالة وإدارة عقارات

الصندوق من خالل  العقاریة كوكیل ۲۰۱۷دیسمبر    ۲٥اتفاقیة تحویل رئیسیة بتاریخ  قام  بتعیین شركة األندلس  م 
عقاري. وبموجب االتفاقیة، یتم تعیین شركة األندلس العقاریة لممارسة وتنفیذ وسداد جمیع الحقوق وااللتزامات كوكیل  

 سعودي سنویاً إلى شركة األندلس لایر  ٥۰۰٬۰۰۰لألندلس مول وفندق األندلس مول. یدفع الصندوق مبلغ ثابت قدره 
 العقاریة عن خدمات الوكیل المذكورة أعاله.

 تقوم شركة األندلس العقاریة أیضاً بإدارة األندلس مول التي یتحمل الصندوق على أساسھ أتعاب اإلدارة.  
 
أبرم الصندوق المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تمت ھذه المعامالت على 

تم اعتماد جمیع  وأحكام معتمدة من الصندوق.  شروط  معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة أساس 
 الصندوق.

 
 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

     
     

 ۷٬۹۸۸  ۹٬٤۱۸ إیجارات محصلة بالنیابة عن الصندوق شركة األندلس العقاریة
 ۱۰٬٤٤۹  -- مدفوعات مستلمة من شركة األندلس العقاریة

 ۸٬۳۳٦  -- األندلس العقاریةشركة لمدفوعات 
 -  ۱۲۰ مصروفات أخرى

 ۸٬۸٤٥  ۹٬۲۱۸ أتعاب إدارة محملة
 ٥۰۰  ٥۷٥ أتعاب وكالة محملة  

     
شركة األھلي المالیة 

المعروفة سابقاً باسم شركة 
 األھلي كابیتال

 ۱۷٬۳۹۹  ۱۹٬۰۸۷ أتعاب إدارة محملة  
 ۳٬۹٥۹  -- استثماریةتكلفة معامالت مرسملة إلى عقارات 

 ۱٥٬۱۸۹  ۲۰٬۹۹۳ مدفوعات تمت بواسطة الصندوق
     

 ۲٦  ۲٦ رسوم خدمات محملة البنك األھلي السعودي    
 -  ۳۷۱ أتعاب ترتیب قرض محملة

 ۲٦  ۳۹۷ مدفوعات 
     

 وفیما یلي المعامالت الھامة مع موظفي اإلدارة العلیا:
 

 موظفي اإلدارة العلیا
 

 طبیعة المعامالت
 م۲۰۲۱

  
 م۲۰۲۰

 
     

 ۱۰۰  ۱۰۰ أتعاب مجلس اإلدارة موظفي اإلدارة العلیا
 

 نتجت األرصدة التالیة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة عن المعامالت المذكورة أعاله بتاریخ التقریر:
 

 المستحق ألطراف ذات عالقة
 دیسمبر   ۳۱ لطرف ذو العالقة

 دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱
 م۲۰۲۰

    
 ۲۰٬۹۹۳  ۱۹٬۰۸۷        شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال

 ۷۷۲  ۱٬۲٦۷ شركة األندلس العقاریة
 ۲۰٬۳٥٤    ۲۱٬۷٦٥   



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۲۹ 
 

  
 التقاریر القطاعیة  ۱۷

 
 النحو التالي:تشمل أنشطة الصندوق عددًا من القطاعات على  

 قطاع التجزئة: یشمل األندلس مول.
 قطاع الضیافة: یشمل فندق األندلس مول.

 قطاع المكاتب: یشمل برج سالمة وكیوبیك بالزا.
 

واألداء المالي لھذه القطاعات:     فیما یلي ملخصاً للمركز المالي 
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ للسنة المنتھیة في

 
  مركز 

  اإلجمالي المكتب الفندق التسوق
 مركز

 اإلجمالي المكتب الفندق التسوق
          

 ۱٤۱٬۳۱۰ ۳۱٬۰۳۳ ۸٬٥٦٦ ۱۰۱٬۷۱۱  ۱۸۳٬٤۰۷ ٤٥٬۳۸٥ ۱۱٬٤۹۷ ۱۲٦٬٥۲٥ اإلیرادات
 )٤۲٬۳۷۸( )٥۳٤( )۱٥٬٥۷٥( )۲٦٬۲٦۹(  )۳۸٬۸۳۸( )٦۱۲( )۱۱٬۳۸۲( )۲٦٬۸٤٤( مصروفات تشغیلیة

 )۲۲٬۹۱٦( )۷٬۰۷٦( )٥٬٥۲٥( )۱۰٬۳۱٥(  )۲٤٬٦۲٥( )۸٬۸٥۳( )٥٬۰۹٦( )۱۰٬٦۷٦( استھالك  
 )۲٥٬۰۰۰( - )۲٥٬۰۰۰( -  -- -- -- -- خسارة انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة  

خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار  
 )٦٬۰۰۰( -- -- )٦٬۰۰۰( التشغیلي

 
)۱٬۰۰۰( - - )۱٬۰۰۰( 

          
 

  م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱    م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  كما في
        
 اإلجمالي الصندوق المكتب الفندق مركز التسوق  اإلجمالي الصندوق المكتب الفندق مركز التسوق 
            

 ۱٬۹۰۳٬٤۰۳ ٤٬۲۸۲ ٥۱۳٬۰۲٤ ۱٥۷٬۲۸۲ ۱٬۲۲۸٬۸۱٥  ۱٬۹۳٦٬۷٥۱ ٤۳٬۷۸۲ ٥۰٥٬۱٦۳ ۱٥٥٬۱۷٥ ۱٬۲۳۲٬٦۳۱ إجمالي الموجودات
            

 ٥۸۲٬۹۳۳ ۱۹٬۲۹٤ ٥۰۷٬۳۳۲ ۱٬۳٤۰ ٥٤٬۹٦۷  ٦۳۳٬٦۷٤ ۲۱٬۸۸۷ ٥۱٥٬۳۰۹ ۲٬۰۹۷ ۹٤٬۳۸۱ إجمالي المطلوبات



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳۰ 
 

 
 اإلیرادات من العقارات   ۱۸

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

    
 ۱۰۱٬۷۱۱  ۱۲٦٬٥۲٥ األندلس مول

 ۱۹٬۲٥۰  ۲۳٬۱۰۰ سالمةبرج 
 ۱۱٬۷۸۳  ۲۲٬۲۸٥ كیوبیك بالزا

 ۸٬٥٦٦  ۱۱٬٤۹۷ فندق األندلس مول 
 ۱۸۳٬٤۰۷  ۱٤۱٬۳۱۰ 
    

 المصروفات التشغیلیة   ۱۹
 دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 

 األندلس مول
 

۲٦٬۸٤٤ 
  

۲٦٬۲٦۹ 
 ۱٥٬٥۷٥  ۱۱٬۳۸۲ فندق األندلس مول 

 ۳۱۸  ٤۱۹ برج سالمة  
 ۲۱٦  ۱۹۳ كیوبیك بالزا

 ۳۸٬۸۳۸  ٤۲٬۳۷۸ 
 

األثر على صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة إذا كانت العقارات االستثماریة بالقیمة   ۲۰
 العادلة 

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

    
    

 ۱٬۸۸٥٬۰٦۰  ۱٬۸٥٤٬٦۳۸ القیمة العادلة للعقارات االستثماریة  
۱٬۸۲٥٬٦٦۷( القیمة الدفتریة للعقارات االستثماریةیخصم:  

(  )۱٬۸٤٤٬۱۷۸ ( 
 ٤۰٬۸۸۲  ۲۸٬۹۷۱ زیادة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة)

 ۱۳۷٬٥۰۰  ۱۳۷٬٥۰۰ وحدات مصدرة باآلالف (بالعدد)
وفقاً للقیمة العادلةصافي الموجودات   ۰٫۳۰  ۰٫۲۱ (حقوق الملكیة) اإلضافیة لكل وحدة 

 
الموجودات   تعدیل  صافي  قبل  الوحدات  لمالكي  العائدة  الملكیة)  (حقوق 

 ۱٬۳۲۰٬٤۷۰  ۱٬۳۰۳٬۰۷۷  القیمة العادلة
 ٤۰٬۸۸۲  ۲۸٬۹۷۱ صافي الموجودات (حقوق الملكیة)زیادة في 

(حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات بعد تعدیل  صافي الموجودات 
 ۱٬۳٦۱٬۳٥۲  ۱٬۳۳۲٬۰٤۸ القیمة العادلة

 
 صافي الموجودات العائدة لكل وحدة

تعدیل   سعودي) قبل  (لایر  (حقوق الملكیة) لكل وحدة  صافي الموجودات 
 ۹٫٦۰  ۹٫٤۸  القیمة العادلة

زیادة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر سعودي) وفقاً  
 ۰٫۳۰  ۰٫۲۱ للقیمة العادلة

(حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات بعد تعدیل  صافي الموجودات 
 ۹٫۹۰  ۹٫٦۹ القیمة العادلة

 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳۱ 
 

 
 عقود اإلیجار التشغیلي   ۲۱

 

 كمؤجر
 فیما یلي تحلیل استحقاق دفعات اإلیجار غیر المخصومة التي سیتم استالمھا في السنوات المستقبلیة:  

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 ۱۱۷٬۸۰۰  ۱٦٬٤۰۹ بحد أقصى سنة
 ۲۱۰٬۲۰۹  ۲٥٤٬٥۸۱ سنوات ٥  - ۱

 ۹۲٬۹۲۸  ٤۰۱٬٦٤٦ سنوات ٥أكثر من  
 ٦۷۲٬٦۳٤  ٦۲۰٬۹۳۷ 

 توزیعات األرباح   ۲۲
 

م ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م، وافق الصندوق على توزیع أرباح للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۱یولیو   ۱۲م و ۲۰۲۱فبرایر   ۹في  
و   ۰٫۳۲٥م بمبلغ  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰والفترة المنتھیة في  تم   ۰٫۳٥۰لایر سعودي لكل وحدة  لكل وحدة على التوالي. 
 م على التوالي.۲۰۲۱أغسطس   ۱۲م و ۲۰۲۱فبرایر  ۲٥دفع نفس المبلغ في  

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲۳

 

 عوامل المخاطر المالیة 
یتعرض الصندوق لمخاطر مالیة مختلفة بسبب أنشطتھ وتشمل: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر 

الســـیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألســـعار العمولة) ومخاطر االئتمان ومخاطر  
العام للصـندوق على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضـاع األسـواق المالیة ویسـعى إلى التقلیل من التأثیرات السـلبیة المحتملة 

 علـى األداء المالي للصندوق.
 

ز المالي من النقد وما إدارة المخاطر. تتكون األدوات المالیة المدرجة في قائمة المرك عن مسؤول مدیر الصندوق إن
وذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي،   في حكمھ، واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
الدائنة التجاریة،  والذمم  عالقة،  ذات  والمستحق ألطراف  طویلة األجل،  والدیون  المدینة األخرى،  الذمم  وبعض 

ات المتداولة األخرى. یتم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في السیاسات والمصروفات المستحقة والمطلوب
المحاسبیة المتعلقة بكل بند. تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج المبالغ بالصافي في القوائم المالیة عند 

التسوی إما  ویعتزم  المدرجة  المبالغ  بمقاصة  للصندوق  ملزم  قانوني  حق  إثبات  وجود  أو  الصافي،  أساس  على  ة 
 الموجودات المطلوبات في آن واحد.

 

 مخاطر السوق )أ
تأثیر التغیرات في أسـعار السـوق مثل أسـعار صـرف العمالت األجنبیة ومعدالت  تتمثل مخاطر السـوق في مخاطر 

إدارة وضــبط  الربح وأســعار األســھم على ربح الصــندوق أو قیمة أدواتھ المالیة. تھدف إدارة مخاطر الســوق إلى 
الصندوق مخاطر السوق من خالل االستثمار  یدیرالتعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق العائد األمثل.  

وأحكام الصندوقفي األوراق المالیة منخفضة المخاطر    وفقا لشروط 

 
دیسمبر    ۳۱

 ۲۰۲۱م
دیسمبر   ۳۱ 

 ۲۰۲۰م
    

الربح أو الخسارةاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل    ٤۰٬۰۳۱  - 
 

 مخاطر العمالت
صرف العمالت  مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار 
األجنبیة. تتم معامالت الصندوق بصورة أساسیة بالریال السعودي، وعلیھ ال یتعرض الصندوق ألي مخاطر عمالت 

 ھامة.
 

 مخاطر معدالت العمولة
لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التذبذبات في أسعار العموالت السائدة على  العموالت ھي التعرض  مخاطر أسعار 

 المراكز المالیة للصندوق وتدفقاتھ النقدیة.
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳۲ 
 

فائدة   والتي تتم وفقاً ألسعار  وال تخضع   متغیرةتنشأ مخاطر أسعار العمولة للصندوق بصورة رئیسیة من القروض 
 إلعادة التسعیر بشكل منتظم.

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)     ۲۳

 
الفائدة للصندوق بشكل رئیسي من القروض الخاصة بھ والتي تتم وفقاً لمعدالت عمولة متغیرة،   معدالتتنشأ مخاطر 

 وفیما یلي تحلیل الحساسیة:
 

 م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الرصید كما في  

 قائمة الدخل
قائمة صافي موجودات (حقوق   

 ملكیة) المالكین
  ۱۰۰زیادة  

 نقطة
  ۱۰۰نقص 
  نقطة

  ۱۰۰زیادة 
 نقطة

  ۱۰۰نقص 
 نقطة

 ٥٬٥۸۷ )٥٬٥۸۷(  ٥٬٥۸۷ )٥٬٥۸۷( تكلفة تسھیل التمویل اإلسالمي
 ٥٬٥۸۷ )٥٬٥۸۷(  ٥٬٥۸۷ )٥٬٥۸۷( حساسیة التدفقات النقدیة (صافي)

 
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید كما في  

 قائمة الدخل
قائمة صافي موجودات (حقوق   

  ملكیة) المالكین 
 ۱۰۰زیادة  

 نقطة
  ۱۰۰نقص 
  نقطة

 ۱۰۰زیادة 
 نقطة

  ۱۰۰نقص 
 نقطة

 ٥٬۱٤۹ )٥٬۱٤۹(  ٥٬۱٤۹ )٥٬۱٤۹( تكلفة تسھیل التمویل اإلسالمي
 ٥٬۱٤۹ )٥٬۱٤۹(  ٥٬۱٤۹ )٥٬۱٤۹( حساسیة التدفقات النقدیة (صافي)

  
 مخاطر االئتمان )ب

ــأن أداة مالیة أو عقد   بالتزاماتھ بشـ عمیل مما یؤدي إلى تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء 
تأجرین بموجب عقود اإلیجار  تحقاتھ من المـس تكبد خـسائر مالیة. یتعرض الـصندوق لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بمـس
ــتحق من أطراف ذات  والنقد وما في حكمھ والمس ــارة  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس ــتثمار  ــغیلي واالس التش

 خرى.عالقة وبعض أرصدة الذمم المدینة األ
 

 
دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
    

 ٦٬٤۷۸  ۱۲٬۱۷٦ نقد وما في حكمھ  
 ٥۹٬۸۹٦  ۷۲٬۱۹۲ ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي، إجمالي 

   ٥۱۰ أخرى  مدینة ذمم
 ۸٤٬۸۷۸  ٦٦٬۳۷٤ 

 
 الموجودات.القیم الدفتریة للموجودات المالیة تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لھذه 

 
 تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدینة واألرصدة البنكیة على ما یلي:

 • یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید؛
 .للمستأجرین• المركز المالي المستقر  

 
لدى الصــندوق مســتحقات من مســتأجرین مقابل عقود إیجار تشــغیلي في المملكة العربیة الســعودیة. یقوم الصــندوق 
یاـسات وإجراءات محددة. ویـسعى  بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بمـستحقات من العمالء عن طریق المراقبة وفقاً لـس

بالعمالء وذلك بوضــع حدود ائتمانیة للعمالء األفراد   الصــندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان الخاصــة بھ والمتعلقة
ومراقبة الذمم المدینة القائمة على أسـاس مسـتمر. تتم مراقبة أرصـدة الذمم المدینة بھدف أال یكون تعرض الصـندوق 

 للدیون المعدومة تعرضاً جوھریاً. 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳۳ 
 

 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۳
 

ل التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة یعرض الجدول التالي معلومات حو         
 كما في:

 
المتوسط    

المرجح لمعدل  
  (%) الخسارة

القیمة الدفتریة  
  اإلجمالیة

مخصص  
االنخفاض في  

  القیمة

 
االنخفاض في  
 القیمة االئتمانیة

         م۲۰۲۱  دیسمبر ۳۱
 ال  ۱٬۱۹۸  ۱۹٬۱۰۲  ٪٦   یوماً  ۰-۹۰  

 ال  ۲٬۸٦۳  ۱۸٬۷۷۱  ٪۱٥  یوما ۱۸۰ -۰۹۰
 ال  ۳٬۰٥۰  ۸٬۷۰٥  ٪۳٥  یوما ۲۷۰ -۱۸۰
 ال  ۱٬۲۸۷  ۱۰٬۸٥۰  ٪۱۲  یوما ۳٦٥ -۲۷۰
 ال  ۲٬۲۷٤  ۹٬٥۷۰  ٪۲٤  یوما ٤٥٥ -۳٦٥
 نعم  ٥٬۱۹٤  ٥٬۱۹٤  ٪۱۰۰  یوماً  ٤٥٥  من  أكثر

   ۱٥٬۸٦٦  ۷۲٬۱۹۲    اإلجمالي
 
 

المتوسط المرجح    
 لمعدل الخسارة

(%)  
القیمة الدفتریة  

  اإلجمالیة

مخصص  
االنخفاض في  

  القیمة

 
االنخفاض في  
 القیمة االئتمانیة

         م۲۰۲۰  دیسمبر ۳۱
 ال   ٥۷۱    ۱۰٬۸٦٤   ٪٥   یوماً  ۰-۹۰  

 ال   ۱٬٦۱۰    ۲۸٬۰۱٤   ٪٦  یوما ۱۸۰ -۰۹۰
 ال   ۱٬۱۳۲    ٦٬۳٤۳   ٪۱۸  یوما ۲۷۰ -۱۸۰
 ال   ٤٤٤    ۲٬۰۲۸   ٪۲۲  یوما ۳٦٥ -۲۷۰
 ال   ۹۲۲    ۲٬٤۷۹   ٪۳۷  یوما ٤٥٥ -۳٦٥
 نعم   ٥٬۱۸۷    ۱۰٬۱٦۸   ٪٥۱  یوماً  ٤٥٥  من  أكثر

   ۹٬۸٦٦  ٥۹٬۸۹٦    اإلجمالي
 

 مخاطر السیولة    )ج
مخاطر الســـیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصـــندوق لصـــعوبات في الحصـــول على التمویل الالزم للوفاء 
ــرعة   ــیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسـ بالتزامات مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنتج مخاطر السـ

راقبة المنتظمة لمدى كفایة الســــیولة المتوفرة من وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. وتدار مخاطر الســــیولة من خالل الم
بأي التزامات مستقبلیة.    خالل تسھیالت ائتمانیة ملتزمة بھا للوفاء 

 

بنكیة على المكشوف  بین استمراریة التمویل والمرونة باستخدام سحوبات  یھدف الصندوق إلى الحفاظ على التوازن 
بنكیة.    وقروض 

 

تحلیالً للم ویصنفھا ضمن استحقاقات یعرض الجدول أدناه  طلوبات المالیة الخاصة بالصندوق كما في تاریخ التقریر 
 مالئمة استناداً إلى التدفقات النقدیة غیر المخصومة التعاقدیة.

 أكثر من سنة  أقل من سنة  م:۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في  
     

 ٥٥۸٬۷۲۸  -  قروض  
 --  ۲۰٬۳٥٤  مستحق ألطراف ذات عالقة

 --  ۷٬۰۸۲  مطلوبات أخرى  
  ۲۷٬٤۳٥٥  ٦۸٬۷۲۸ 

 
 أكثر من سنة  أقل من سنة  م:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في  

     

 ٥۱٤٬۹۹٥  -  قروض 
 -  ۲۱٬۷٦٥  مستحق ألطراف ذات عالقة



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳٤ 
 

 -  ۷٬۲۱٤  مطلوبات أخرى  
  ۲۸٬۹۷۹  ٥۱٤٬۹۹٥ 

 
 القیمة العادلة  ۲٤

  
یتم   اـستالمھا مقابل بیع أـصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ـضمن معاملة منتظمة  القیمة العادلة ھي القیمة التي ـس

بین المشــاركین في الســوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف الســوق الســائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید الســعر أو 
 تقدیره بشكل مباشر باستخدام أسلوب تقییم آخر.

 
سواء تم قیاسھا بالقیمة العادلة أو تم اإلفصاح عن قیمھا العادلة في القوائم یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات 

المالیة وفقاً لمســـتویات التســـلســـل الھرمي لقیاســـات القیمة العادلة كما ھو موضـــح أدناه، إلى أدنى مســـتوى لقیاس 
 المدخالت الذي یعتبر ھاًما لقیاس القیمة العادلة ككل.

 
 ولة والمعلنة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.أسعار السوق المتدا  :۱المستوى  
المدخالت التي یمكن مالحظتھا أو تتبعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ألصل أو التزام بخالف األسعار : ۲المستوى 

 .۱المعلنة المذكورة في المستوى  
 ألصل أو التزام.المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أو تتبعھا  :  ۳المستوى  

 
 
 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۳٥ 
 

 
 القیمة العادلة (یتبع)     ۲٤

 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  
یتعرض الصندوق للمخاطر نتیجة استخدام األدوات المالیة. یوضح ما یلي أھداف الصندوق وسیاساتھ وإجراءاتھ نحو 

باإلضافة إلى   والطرق المستخدمة لقیاسھا  ھذه المخاطر  بھذه المخاطر في القوائم إدارة  الكمیة المتعلقة  المعلومات 
 المالیة المرفقة.

 

وإجراءاتھ  وسیاساتھ  المالیة من خالل أھدافھ  تكن ھناك تغیرات جوھریة قد تعرض الصندوق لمخاطر األدوات  لم 
والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في السنوات السابقة ما یذكر خالف   نحو إدارة ھذه المخاطر  لم 

 ذلك.
 

والمستحق ألطراف ذات عالقة  - الصندوق أن القیمة العادلة للذمم المدینة من عقود اإلیجار التشغیلي  تعتبر إدارة 
 والمستحقات والذمم الدائنة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب طبیعة قصر أجل األدوات المالیة.  

 

 خالل فترة التقریر. ۳أو   ۲أو    ۱ال توجد تحویالت بین المستوى  -
 

تتعرض األدوات المالیة للتغیر في مخاطر القیمة نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت للموجودات والمطلوبات المالیة 
الموجودات  استحقاق  تاریخ  أو  التسعیر  إعادة  وفترات  الفعلي  العمولة  معدالت  ذكر  تم  المتغیرة.  العمولة  ذات 

 والمطلوبات المالیة في اإلیضاحات ذات الصلة.
 
بما في ذلك مستویاتھم في   المالیة  المالیة والمطلوبات  والقیم العادلة للموجودات  القیم الدفتریة  یعرض الجدول أدناه 
والمطلوبات المالیة التي  النظام المتدرج للقیمة العادلة لألدوات المالیة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات 

 كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة. ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

  
 المصنفة  

 بالقیمة العادلة
المستوى   

۱ 
المستوى  

۲ 
المستوى  

۳ 
       م۲۰۲۱دیسمبر   ۳

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  -ألدوات المالیة 
 لخسارة

 
٤۰٬۰۳۱  - 

٤۰٬۰۳
۱ - 

       
       م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  -األدوات المالیة 
 الخسارة

 
- 

 
- - - 

 
 األحداث الالحقة  ۲٥

 
  ۰٫۳٥ملیون لایر سعودي (  ٤۸٫۱۲٥م بدفع توزیعات أرباح قدرھا ۲۰۲۲فبرایر    ۹أوصى مجلس إدارة الصندوق في  

بعد اإلعالن.لایر سعودي للوحدة)   لمالكي وحدات الصندوق. تم دفع توزیعات األرباح 
 

 بخالف ما ذكر أعاله، لیس ھناك أي أحداث الحقة للسنة التي تتطلب تعدیالً أو إفصاحاً في ھذه القوائم المالیة.  
 

 آخر یوم تقییم  ۲٦
 

 م.  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إن آخر یوم تقییم للسنة كان في  
 

 اعتماد القوائم المالیة  ۲۷
  

   م).۲۰۲۲ /۲۹/۳الموافقھـ (۲٦/۸/۱٤٤۳بتاریختم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس إدارة الصندوق 
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