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ريت تعليم 

3 صفحة: 

عقاري  ا�ستثماري  �سندوق  هو  )»ال�سندوق«(  ريت  تعليم  �سندوق 

تاأ�سي�سه  مت  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  ومتوافق  مقفل  عام  متداول 

وطرحه وفقًا لالئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري، ال�سادرة من قبل 

هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.

يعترب �سندوق تعليم ريت اأول �سندوق متخ�س�ص يف اململكة العربية 

2017م،  عام  منت�سف  يف  واإدراجه  تاأ�سي�سه  مت  والذي  ال�سعودية 

يهدف ال�سندوق اإىل ال�ستثمار يف اأ�سول عقارية يف املجال التعليمي 

 31 من  اعتبارا  وامل�ستقرة.   الأ�سا�سية  املجالت  من  يعترب  والذي 

دي�سمرب 2021م كانت ن�سبة الإ�سغال لأ�سول ال�سندوق )3 عقارات( 

هي 100% وطبيعة متلك العقار لهذه الأ�سول هو متلك حر ول يوجد 

اأي من الأ�سول م�ستاأجر اأو ا�ستثمار.

العقاري  الأ�سل  على  بال�ستحواذ  تاأ�سي�سه  مت  ال�سندوق  اأن  حيث 

يف  املدار�ص  اأقدم  من  تعترب  والتي  ال�سالمية  الرتبية  ملدار�ص 

العقاري  لالأ�سل  امل�سغل  اأن  كما  �سمعة جيدة،  وذات  الريا�ص  مدينة 

مما  عام   27 ملدة  ميتد  املدى  طويل  بعقد  ال�سندوق  مع  مرتبط 

لتطبيق  وا�ستمرارًا  الطويل،  املدى  على  لل�سندوق  ا�ستقراريه  يعطي 

ا�سرتاتيجية ال�سندوق- خالل عام 2018 قام ال�سندوق بال�ستحواذ 

على الأ�سل العقاري امل�ستاأجر من قبل مدار�ص الرواد العاملية -والذي 

ميتد عقد اإيجاره لأكرث من  30 �سنة )اعتباًرا من 1 يناير 2012م( 

مبوجب عقد اإيجار ُملزم وتعترب مدار�ص الرواد العاملية من املدار�ص 

منت�سف  خالل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  اململكة.  م�ستوى  على  املرموقة 

عام 2020م، ا�ستحوذ ال�سندوق على الأ�سول العقارية ملدار�ص الغد 

الأهلية الواقعة يف حي امللك عبد اهلل بالريا�ص. هذه املدر�سة مملوكة 

بالكامل وتديرها ال�سركة الوطنية للرتبية والتعليم. مت تاأجري العقار 

للمدر�سة ملدة 10 �سنوات، والتي �سيتم جتديدها تلقائًيا لثالث فرتات 

اإ�سافية مدتها خم�ص �سنوات )اإجمايل مدة الإيجار 25 عاًما(؛ ما مل 

يختار امل�ستاأجر عدم التجديد من خالل تقدمي اإ�سعار م�سبق مدتها 

5 �سنوات للموؤجر.

ت�سعيد  �سروط  على  الأجل  طويلة  الإيجار  عقود  الثالث  حتتوي 

وال�سفافية  اليقني  توفر  فاإنها  الأجل  طويلة  طبيعتها  وب�سبب  دورية 

مما  امل�ستقبلية  النقدية  بالتدفقات  يتعلق  فيما  التنبوؤ  على  والقدرة 

بناًء عليها  والتي  التاأجريية  والتدفقات  ال�سندوق  ا�سرتاتيجية  يعزز 

ي�ستطيع مدير ال�سندوق توزيع اأرباح ب�سكل م�ستقر وثابت على م�ستوى 

ربع  اأرباح  بتوزيع  ريت  تعليم  �سندوق  يتميز  كما  القادمة.  ال�سنوات 

تاأ�سي�سه وحتى الآن والتي �ساعدت يف نظرة امل�ستثمرين  �سنوية منذ 

اأدى  مما  اإيجابي  ب�سكل  ال�سوق  يف  الوحدة  ل�سعر  ال�سعودي  وال�سوق 

للتطورات  ملخ�ص  يلي  فيما  ال�سوق.  يف  الوحدة  �سعر  ا�ستقرار  اىل 

اجلوهرية بعد نهاية العام 2021:

1. ا�ستحوذ ال�سندوق على حمفظة مكونة من اأربعة عقارات، تتاألف 

ال�سندوق  مدير  اأعلن  K12.كما  ومدر�سة  اأطفال  ريا�ص  ثالثة  من 

عن البدء باأعمال التطوير للمبنى التعليمي اجلديد ملدار�ص الرتبية 

الإ�سالمية الواقعة يف مدينة الريا�ص. ومتوقع انتهاء اعمال التطوير 

يف اأغ�سط�ص 2022.   

كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  قبل  من  ريت  تعليم  �سندوق  اإدارة  تتم 

اململكة  الرائدة يف  ال�سركات  ال�سندوق«(، وهي واحدة من  )»مدير 

اإدارة  ال�ستثمارية،  امل�سرفية  توفري اخلدمات  ال�سعودية يف  العربية 

والو�ساطة  املالية،  املوؤ�س�سات  خدمات  وامل�سورة،  الأبحاث  الأ�سول، 

الذراع  هي  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  والعاملية.  املحلية 

ال�ستثماري للبنك ال�سعودي الفرن�سي، حيث تاأ�س�ست براأ�ص مال يبلغ 

العربية  اململكة  500 مليون ريال �سعودي ك�سركة م�ساهمة مقفلة يف 

 11153-37 برقم  املالية  ال�سوق  هيئة  قبل  من  مرخ�سة  ال�سعودية، 

ن�ساطات  ت�سمل  التي  ال�ستثمارية  الأن�سطة  وا�سع من  نطاق  ملمار�سة 

التعامل، والرتتيب، والإدارة، وتقدمي امل�سورة، وحفظ الأوراق املالية.

األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها: 

يهدف ال�سندوق اإىل تكوين حمفظة ا�ستثمارية ترتبط بقطاع التعليم 

والتدريب يف اململكة العربية ال�سعودية وخارجها قابلــة لتحقيق دخل 

تاأجريي دوري والتي �ستدر عوائد على راأ�ص املال امل�ستثمر مبا يتما�سى 

فـي  اأ�سوله  ال�سندوق  وي�ستثمر  ال�سندوق.  ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية  مع 

م�سـاريع التطـوير العقارية �سريطة األ ي�سـتثمر ال�سـندوق اأ�سوله يف 

اأرا�سي بي�ساء.

نظرة عامة عن 
صندوق تعليم ريت



ريت تعليم 

٤ صفحة: 

أداء
الصندوق

أداء سعر الوحدة

عائد التوزيعات لسعر الوحدة

12.22 –  1٧.0٨ ر.س

%٤.23

صافي الدخل بعد الزكاة

نسبة االشغال

39,٤٥٨,2٤1 ر.س

%10 0

مجموع اإليرادات

٥0 ر.س ,٦33,٥٤٨ 

إجمالي الربح قبل الزكاة

٤1,٥90 ر.س ,2٧٧
مجموع المصروفات

11,230 ر.س ,333

إجمالي توزيعات األرباح

صافي قيمة األصول

2٦,٥20 ر.س ,0 0 0

٥٤٦,٦٤٦,٤23 ر.س

األداء المالي للصندوق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

نسبة المصروفات الغير نقدية 
من صافي أرباح الصندوق

%9.٧2

نسبة اإليرادات الغير محصلة 
من إجمالي اإليرادات

%3٦.20



ريت تعليم 

٥ صفحة: 

* العائد على الوحدة يح�سب على اأ�سا�ص �سايف القيمة العادلة للوحدة والأرباح املدفوعة لكل �سنة.

أداء الصندوق خالل آخر )3( سنوات مالية أو منذ التأسيس )ريال سعودي(

نسبة االيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق

2021*20202019

546،646،423533،708،182530،847،090�سايف قيمة الأ�سول يف نهاية ال�سنة )ريال �سعودي(

�سايف القيمة العادلة للوحدة

)ريال �سعودي(

11.000510.670110.5654نهاية ال�سنة

11.000510.670110.5654اأعلى

10.716910.574910.5457اأدنى

51،000،00051،000،00051،000،000عدد الوحدات

0.52000.64000.6400الأرباح املدفوعة لكل وحدة )ريال �سعودي(

1.19%1.56%1.73%ن�سبة امل�سروفات والأتعاب الجمالية

7.37%7.05%7.97%العائد على الوحدة

19.19%27.18%35.68%العائد الرتاكمي على الوحدة )منذ التاأ�سي�ص(

نتائج مقارنة اأداء املوؤ�سر ال�سرت�سادي لل�سندوق باأداء 

ال�سندوق

ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق 

-14.43%14.27%ن�سبة الأ�سول املقرت�سة من اجمايل قيمة الأ�سول

ومدة انك�سافها وتاريخ ا�ستحقاقها
5.5 �سنوات ويونيو 

2027

6.5 �سنوات ويونيو 

2027
-

العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكةالعقارات المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة

%100%0

النسبة المئوية لمبلغ اإليجار لكل أصلاسم العقارات

46.71%مدار�ص الرتبية الإ�سالمية

41.02%مدار�ص الرواد العاملية

12.27%مدار�ص الغد الوطنية

50،633،348 الريال ال�سعودياإجمايل اإيجار اأ�سول ال�سندوق



ريت تعليم 

٦ صفحة: 

مالحظة: مت تاأ�سي�ص ال�سندوق خالل عام 2017. 

 العائد الكلي لسنة / ثالثة سنوات / خمسة سنوات / منذ التأسيس.

إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

وصف للمؤشر االسترشادي للصندوق والموقع االلكتروني لمزود الخدمة:

منذ التأسيس٥ سنوات3 سنوات1 سنة

35.68%ل ينطبق 22.65%7.97%العائد الإجمايل ال�سنوي

أو منذ التأسيس201٨م2019م2020م2021م

35.68%7.24%7.37%7.05%7.97%العائد الإجمايل ال�سنوي

ل ينطبق 

األداء السابق 
للصندوق

المؤشر 
االسترشادي



ريت تعليم 

٧ صفحة: 

تحليل ونظرة
اإلدارة

نظرة عامة على السوق

بجائحة  ب�سدة  التعليمي  القطاع  تاأثر   ،2020 املالية  ال�سنة  خالل 

التعليم  اإىل  التحول  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  وكان   .)19- )كوفيد 

التعليمية  ر�سومها  على  خ�سومات  تقدمي  اىل  اإ�سافة  الإنرتنت  عرب 

املايل.  اأدائها  على  �سلبي  ب�سكل  اأثر  مما  الطالب،  على  للحفاظ 

عودة  الية  تنفيذ  مت   ،2021 �سبتمرب  الدرا�سي  العام  من  ابتداء 

الطالب ح�سوريًا اإىل املدار�ص والعمل بها بطريقة تدريجية، وعليه، 

اجلائحة  قبل  ما  م�ستويات  اإىل  الر�سوم  تعود  اأن  ا  اأي�سً املرجح  من 

العام  يف  للتعايف  مهياأ  القطاع  اأن  اإىل  العوامل  هذه  ت�سري  تدريجيًا. 

الدرا�سي 2022-2021.

الإنرتنت  عرب  التعليم  اإىل  ريت  تعليم  مدار�ص  انتقلت  لذلك،  وفًقا 

خالل العام الدرا�سي 2020-2021. وعلى الرغم من هذه التحديات، 

ب�سكل  الإيجارات  حت�سيل  عملية  باإدارة  ريت  تعليم  �سندوق  قام 

ا�سرتاتيجي خالل العام من خالل حت�سيل 100% من قيم الإيجار. 

تعليم ريت. وعالوة على  يو�سح مكانة وجودة مدار�ص �سندوق  مما 

ذلك، قام �سندوق تعليم ريت بتوزيع الأرباح املقررة على الرغم من 

الوباء و�سعف القطاع التعليمي.

القرارات  على  بناًء  التعايف  مرحلة  يف  التعليمي  القطاع  ان  نعتقد 

اليجابية ال�سادرة خالل العام من وزارة الرتبية والتعليم، �سي�ستاأنف 

اأوًل   ،2022-2021 احل�سور ال�سخ�سي تدريجًيا من العام الدرا�سي 

الفئة  ثم  فوق  فما  عاًما   12 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  للطالب 

ومع  التح�سني.  ا�ستيفاء متطلبات  ب�سرط  �سنة   12 اأقل من  العمرية 

اأن  ريت  تعليم  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  يود  الطويل،  املدى  على  ذلك، 

يوؤكد جلميع مالك وحدت ال�سندوق اأنهم يحتفظون باأق�سى قدر من 

الثقة والتفاوؤل يف كل من القت�ساد ال�سعودي ومكانة وجودة مدار�ص 

�سندوق تعليم ريت.

التغييرات التنظيمية

2021 تعميًما ب�ساأن  اأ�سدرت هيئة ال�سوق املالية خالل �سهر نوفمرب 

التي  العقارية  ال�سناديق  يف  ال�سعوديني  غري  من  اكتتابات  قبول 

اأو كلها يف العقارات داخل حدود مدينتي  ت�ستثمر جزًءا من اأ�سولها 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.

مراجعة عمليات الصندوق

�سعودي  ريال  مليون   50.6 الإيرادات  اإجمايل  ريت  تعليم  حقق 

 31 يف  املنتهية  لل�سنة  �سعودي  ريال  مليون   39.4 قدره  ربح  و�سايف 

دي�سمرب 2021. بلغ اإجمايل امل�سروفات )الت�سغيلية وغري الت�سغيلية( 

لل�سندوق 11.2 مليون ريال �سعودي، منها 3.8 مليون ريال �سعودي 

تتعلق مب�ساريف ال�ستهالك والنخفا�ص يف القيمة و3.8 مليون ريال 

مل�سروف  �سعودي  ريال  2.1مليون  الإدارة،  بر�سوم  تتعلق  �سعودي 

�سعودي  ريال  مليون  و1.1  التمويل  ر�سوم  ريال  مليون  و2.1  الزكاة 

للم�سروفات الأخرى املتعلقة بال�سندوق.

توزيع  مت  فقد  ال�سندوق،  لأ�سول  والطبيعي  امل�ستقر  للنمو  نتيجة 

اإجمايل اأرباح بلغت 26.5 مليون ريال �سعودي على مالكي الوحدات 

خالل عام 2021م.

والقطاع  القت�سادي  النمو  على  العامة  املخاطر  بداأت  تقييمنا،  يف 

العقاري يف انح�سار ومن املتوقع اأن يعود الن�ساط اإىل طبيعته خالل 

ال�سنوات القليلة املقبلة.

األحداث الالحقة

بعد نهاية العام، وقعت الأحداث التالية:

اأرباح  توزيعات  على  ال�سندوق  اإدارة  وافق جمل�ص  العام  نهاية  •بعد 

بقيمة 6.12 مليون ريال �سعودي )0.12 ريال �سعودي للوحدة(.

•اأعلن مدير ال�سندوق يف الربع الأول من عام 2022 عن البدء باأعمال 
التطوير للمبنى التعليم اجلديد ملدر�سة الرتبية الإ�سالمية باإجمايل 

تكاليف تقديرية تبلغ 33.3 مليون ريال �سعودي ومتوقع النتهاء من 

اعمال التطوير يف اأغ�سط�ص 2022، بالإ�سافة اإىل ذلك، ويبداأ الإيجار 

ال�سايف من تاريخ 1 �سبتمرب 2022 وتتما�سى بنود الإيجار ال�سايف 

مع اتفاقية الإيجار احلالية مع مدار�ص الرتبية الإ�سالمية.

• يف الربع الأول من عام 2022، اأعلن مدير ال�سندوق عن ا�ستكمال 
عملية ال�ستحواذ على حمفظة مكونة من اأربعة عقارات، تتاألف من 

ثالث ريا�ص اأطفال ومدر�سة. بلغ اإجمايل �سعر ال�سراء 148.5 مليون 

ريال �سعودي ومت متويل عملية ال�ستحواذ من خالل ت�سهيالت بنكية 

متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

من املتوقع اأن يكون الأثر املايل لال�ستحواذ على املدار�ص اإيجابيًا على 

تطوير  اأعمال  اكتمال  اإىل ذلك، مبجرد  بالإ�سافة  ال�سندوق.  نتائج 

املبنى التعليمي، من املتوقع اأن يكون له تاأثري اإيجابي على ال�سندوق.



ريت تعليم 

٨ صفحة: 

مدارس التربية اإلسالمية )ملكية(

املدر�سة تقع يف حي الرحمانية يف مدينة الريا�ص، وامل�ستاأجرة من قبل �سركة مدار�ص الرتبية الإ�سالمية املحدودة، كما ان ال�سركة امل�سغلة تعمل يف 

نف�ص املجال منذ اأكرث من خم�سني �سنة.

أصول الصندوق

معلومات االصل

مدار�ص الرتبية الإ�سالمية ا�سم العقار

جممع مدار�ص نوع العقار

الريا�ص، حي الرحمانية املوقع 

45،666.94 م2 م�ساحة الر�ص

30.122 م2 م�ساحة البناء

عام 1384هـ املوافق 1964م تاريخ اإمتام البناء وت�سغيل الأ�سل 

54 �سنة عمر البناء 

%100 ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

285،000،000ريال �سعودي قيمة �سراء ال�سل



ريت تعليم 

9 صفحة: 

مدارس الرواد العالمية

مدر�سة تقع يف حي النزهة مدينة الريا�ص، قطعة رقم )232( خمطط رقم )1954/اأ( واملقام عليها املباين امل�ستاأجرة من قبل �سركة مدار�ص 

الرواد العاملية، كما انه مت ت�سغيل املدر�سة يف 1435/01/04ه املوافق 2012/1/1م.

معلومات االصل

مدار�ص الرواد العاملية ا�سم العقار

جممع مدار�ص نوع العقار

الريا�ص، حي النزهة املوقع 

30،000 م2 م�ساحة الر�ص

48،967 م2 م�ساحة البناء

عام 1435هـ املوافق 2012م تاريخ اإمتام البناء وت�سغيل الأ�سل 

6 �سنوات عمر البناء 

1435/01/04هـ تاريخ �سهادة اإمتام البناء

%100 ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

225،000،000 ريال �سعودي قيمة �سراء ال�سل



ريت تعليم 

10 صفحة: 

مدارس الغد األهلية

تقع املدر�سة بحي امللك عبداهلل ب�سارع العروبة وت�ستاأجر من قبل مدار�ص الغد الأهلية.

معلومات االصل

مدار�ص الغد الأهلية ا�سم العقار

جممع مدار�ص نوع العقار

الريا�ص، حي امللك عبد اهلل املوقع 

11،282،58 م2 م�ساحة الر�ص

17،908،28 م2 م�ساحة البناء

1441 هجري املوافق 2019 ميالدي تاريخ اإمتام البناء وت�سغيل الأ�سل 

%100 ن�سبة الإ�سغال للم�ساحة التاأجريية

92،000،000 ريال �سعودي قيمة �سراء ال�سل



ريت تعليم 

11 صفحة: 

التغييرات األساسية 
والغير أساسية

أي تغييرات أساسية أو غير أساسية حدثت خالل الفترة وأثرت على أداء الصندوق 
والت�سغيلي  املايل  الأداء  على  اثرت  التي   )19  - )كوفيد  كورونا  فايرو�ص  بجائحة  املتعلقة  الوقائية  للتدابري  العتبار  اخذ  مع   ،2021 عام  خالل 

للمدار�ص، قام مدير ال�سندوق بتاأجيل فر�ص الزيادة ال�سنوية على قيمة عقود الإيجار التي كانت م�ستحقة خالل العام 2021 ملدة عام واحد، على 

ان تعود الزيادة اليجارية خالل العام القادم 2022. بالإ�سافة اىل ذلك، عنّي مدير ال�سندوق م�ست�ساًرا مالًيا م�ستقاًل لدار�سة وتقييم الإثر املايل 

الناجت عن جائحة كورونا على الأداء املايل مل�ستاأجري عقارات ال�سندوق خالل العام 2021 )اثنان من امل�ستاأجرين فقط اأبدو تعاون مع امل�ست�سار 

املايل امل�ستقل لتقييم مدى ال�سرر الناجم عن جائحة كورونا(. بناًء على تقرير امل�ست�سار املايل امل�ستقل، قدم ال�سندوق الدعم من اأجل احلفاظ 

على امل�سالح طويلة الأجل وال�سرتاتيجية مع امل�ستاأجرين. متثل قيمة اخل�سومات املقدمة للمدار�ص املقيمة 10.3% من اإجمايل الدخل الإيجاري 

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020. وافق جمل�ص اإدارة ال�سندوق على تاأجيل فر�ص الزيادة ال�سنوية يف قيمة عقود الإيجار للعام امليالدي 

2021 بالإ�سافة اإىل اخل�سم املقرتح من قبل امل�ست�سار املايل امل�ستقل.



ريت تعليم 

12 صفحة: 

تقرير تقويم 
المخاطر

كجزء من �سيا�سة اإدارة املخاطر الفعالة، اعتمد مدير ال�سندوق اإطار 

عمل من اأربع نقاط ل�سمان حتديد املخاطر ب�سكل منا�سب وتخفيفها. 

املخاطر  �سجالت  لكل من  ال�سنوية  املراجعة  يلي:  كما  مكوناتها هي 

والية التحكم، وا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر اخلا�سة بالطرف الثالث، 

واملراقبة امل�ستمرة والإبالغ عن اأي عدم امتثال للوائح والتنظيمات، 

املعلقة. وملعاجلة كل  املراجعة اخلارجية  لتو�سيات  ال�سنوي  والر�سد 

من هذه املالحظات، اعتمد مدير ال�سندوق �سيا�سات وا�سحة وعني 

موظفني معينني يف ال�سركة للتخفيف من هذه املخاطر ب�سكل فعال.

في  االستثمار  ربحية  ضمان  وجود  عدم  مخاطر 
الصندوق

عدم �سمان اأن ال�سندوق �سيتمكن من حتقيق عوائد مل�ستثمريه اأو اأن 

ومن  ال�سندوق.  يف  ال�ستثمار  خماطر  مع  متنا�سبة  �ستكون  العوائد 

املمكن اأن تقل قيمة الوحدات اأو اأن يخ�سر امل�ستثمرون بع�ص اأو جميع 

اأو  العوائد املتوقعة  باأن  راأ�ص املال امل�ستثمر. ول ميكن تقدمي �سمان 

امل�ستهدفة لل�سندوق �سيتم حتقيقها للحد من اخلطر تقيم العقارات 

مرتان يف ال�سنة لتو�سيح ظروف ال�سوق للقيام بالحتياطات الالزمة 

حلماية قيمة العقارات.

مخاطر عدم الوفاء باألنظمة ذات العالقة

عقاري  ا�ستثمار  �سندوق  ليكون  موؤهل  غري  ال�سندوق  ي�سبح  قد 

العقاري  ال�ستثمار  ل�سناديق  املنظمة  التعليمات  مبوجب  متداول 

املتداولة، وهو الأمر الذي يرتتب عليه اآثار �سلبية على �سيولة تداول 

وحداتهم مبا قد يوؤثر على قيمة ا�ستثمارهم تاأثريًا �سلبًا. وينبغي على 

امل�ستثمرين مالحظة اأنه ل يوجد �سمان باأن ال�سندوق، �سوف يظل 

�سندوق ا�ستثمار عقاري متداول اأو �سوف ي�ستمر يف و�سعه ك�سندوق 

الوفاء  عدم  ب�سبب  وذلك  )تداول(  ال�سعودية  ال�سوق  يف  متداول 

باملتطلبات التنظيمية للحد من اخلطر يتابع مدير ال�سندوق جميع 

الأنظمة واللوائح مع وجود ا�سراف من قبل اإدارة اللتزام واحلوكمة 

والقانونية التابعة لل�سركة على ن�ساط اإدارة ال�سندوق.

مخاطر التغير في نسب الفائدة والظروف االقتصادية 
العامة

الفائدة  ن�سب  ذلك  يف  مبا  القت�سادية،  الظروف  يف  التغريات  اإن 

اأعمال  على  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  الت�سخم،  ومعدلت 

وفر�ص ال�سندوق. وعلى وجه اخل�سو�ص، قد تت�سبب الزيادة يف ن�سب 

عن  للتعوي�ص  وذلك  اأعلى  لعائد  امل�ستثمرين  من  مبطالبات  الفائدة 

الزيادة يف التكلفة النقدية وتكلفة الفر�سة البديلة للحد من اخلطر 

يتم النظر يف قيمة ومبلغ التمويل مما يقلل ب�سكل كبري من خماطر 

�سعر الفائدة.

مخاطر طبيعة االستثمار

حتقيق  من  يتمكن  �سوف  ال�سندوق  باأن  �سمان  اأي  هناك  يكون  لن 

على  وقت  اأي  اأو  املنا�سب  الوقت  يف  ا�ستثماراته  على  اإيجابية  عوائد 

الإطالق. وقد ل تكون هناك اإمكانية لبيع اأ�سوله اأو الت�سرف فيها، 

واإذا ما تقرر الت�سرف فيها بالبيع قد ل تكون هناك اإمكانية لبيعها 

يتم  اأن  اأو  لها  العادلة  القيمة  اأنه ميثل  ال�سندوق  يعتقد مدير  ب�سعر 

اخلطر  من  للحد  ال�سندوق  يطلبه  الذي  الزمني  الإطار  يف  بيعها 

اإتباع الإجراءات الأن�سب للبيع ح�سب ظروف  اأي بيع ال بعد  لن يتم 

ال�سوق.

مخاطر االستثمارات العقارية

اململكة  يف  العامة  العقاري  القطاع  لظروف  ال�سندوق  �سيخ�سع 

العربية ال�سعودية، والتي تتاأثر يف حد ذاتها بالعديد من العوامل، من 

وال�ستقرار  الكلي  املثال ل احل�سر، منو القت�ساد  �سبيل  بينها على 

ال�سيا�سي واأ�سعار الفائدة والعر�ص والطلب وتوافر التمويل وتوجهات 

من  وغريها  والتنظيمية  القانونية  والبيئة  وال�سيولة  امل�ستثمرين 

الظروف يف اململكة. والتي �سوف توؤثر على اأ�سعار العقار مما ينعك�ص 

على �سعر وحدات ال�سندوق للحد من اخلطر يتابع مدير ال�سندوق 

من  التي  والقوانني  التنظيمية  والجتاهات  القت�سادية  الأخبار 

�ساأنها اأن ت�ساعد على اتخاذ اخلطوات الالزمة لتكون �سباقة لتخاذ 

الجراءات الالزمة لتخفيف اأو تقليل تاأثري احلدث قدر الإمكان.

مخاطر االنخفاض في قيمة العقار

ت�سهد قيمة العقارات تقّلبات وتغريات. وقد يوؤدي التغري يف موؤ�سرات 

ل�ستثمارات  ال�سوقية  القيمة  انخفا�ص  اإىل  ال�سعودي  القت�ساد 

ال�سندوق مما قد يقود بدوره اإىل تقّل�ص عوائد ال�سندوق اأو ت�سفية 

ال�سندوق دون جناح يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته ال�ستثمارية. بالإ�سافة 

وال�سكنية  التجارية  العقارات  يف  ال�ستثمارات  تتعر�ص  ذلك  اإىل 

ب�سكل  وال�سكني  التجاري  العقاري  القطاع  يف  توؤثر  التي  للمخاطر 



ريت تعليم 

13 صفحة: 

عام مبا يف ذلك التغريات املو�سمية ورغبة امل�سرتين يف �سراء عقار 

معني والتغريات يف الظروف القت�سادية والثقة يف الأعمال التجارية 

من  اثنان  يجريه  الذي  ال�سندوق  اأ�سول  تقيم  اخلطر  من  للحد 

املثمنني امل�ستقلني قد ي�ستخدم مدير ال�سندوق عمليات تقومي داخلية 

لأغرا�ص خمتلفة. منها اخذ احليطة واحلذر ومعرفة ظروف ال�سوق 

جيدا لتفادي اخل�سارة.

مخاطر عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم 
اإليجاريه

وبالتايل  م�ستاأجرين.  عدة  قبل  من  موؤجرة  العقارية  الأ�سول  اإن 

اأحد  اإخالل  حال  يف  كبري  ب�سكل  للمخاطر  معر�سًا  ال�سندوق  يكون 

امل�ستاأجرين عن الوفاء بالتزاماته. ففي تخلف اأحد امل�ستاأجرين عن 

�سداد الدفعات امل�ستحقة عن عقار واحد اأو اأكرث من الأ�سول العقارية، 

قد يحد ذلك من قدرة مدير ال�سندوق على اإعادة تاأجري العقار اأو 

ال�سندوق  مدير  على  اخلطر  من  للحد  مر�سية  ب�سروط  تاأجريها 

التاأكد من وجود عقود تاأجرييه وعقود ادارة امالك مع ال�سركة التي 

تقوم بدورها مبتابعة الدفعات التاأجريية وحت�سيلها بالكامل.

مخاطر عدم إشغال العقار لفترات طويلة

طويلة  لفرتات  �ساغرة  العقارية  الوحدات  من  اأي  ت�سبح  عندما 

من  امل�ستاأجر  ل  تن�سُّ اأو  جتديده،  دون  التاأجري  عقد  لنتهاء  كنتيجة 

اإكمال عقد التاأجري ب�سكٍل قانوين اأو غري قانوين، اأو اإعالن امل�ستاأجر 

الأ�سباب،  من  ذلك  غري  اأو  العقد  جتديد  عدم  اأو  اإلغاء  اأو  اإفال�سه، 

فاإن ال�سندوق قد يعاين من انخفا�ٍص يف العوائد، وبالتايل انخفا�ص 

التوزيعات الدورية للم�ستثمرين للحد من اخلطر يجب املحافظة على 

ن�سب ال�سغال عالية وتدار العقارات املتبقية من قبل مدير المالك 

امل�سوؤول عن تاأجري املتاح من الوحدات كما يتم تقدمي ا�سعار م�سبق 

لتمكن مدير ال�سندوق  العقد.   اإنهاء  من قبل اي من الطرفني قبل 

من اإيجاد بديل.

المختصة  الشركات  أو  المشغلة  الشركات  مخاطر 
بإدارة األمالك

�سوف ي�ستخدم ال�سندوق �سركة اأو �سركات خمت�سة بت�سغيل واإدارة 

اأو خلل يف م�ستوى اخلدمة  اأي تق�سري  الأ�سول العقارية. وعليه فاإن 

املقدمة من امل�سغل اأو من املتعهدين لأي �سبب من الأ�سباب اأو اإخفاق 

امل�سغل يف اإدارة املتعهدين بالكفاءة املطلوبة �سيكون من �ساأنه التاأثري 

املبا�سر وب�سكل �سلبي يف اأداء ال�سندوق وو�سعه املايل وبالتايل �سعر 

الوحدة للحد من اخلطر يختار ال�سندوق بعناية ال�سركات املخت�سة 

لتفادي التق�سري. و�ستكون على اأ�سا�ص ح�سري ليعتمد على خرباتهم 

لت�سغيل وتاأجري العقارات.

مخاطر التطوير العقاري

التاأخري يف النتهاء من الأعمال يف الوقت املنا�سب. 1

جتاوز التكاليف املحددة. 2

عدم القدرة على حتقيق عقود اإيجار بامل�ستويات املتوقعة. 3

ال�سندوق . 4 �سيطرة  خارج  عوامل  عن  الناجتة  القاهرة  القوة 

واملتعلقة ب�سكل خا�ص بقطاع املقاولت

اأي م�سروع عقاري تطويري  باأن ال�سندوق ل ينوي الدخول يف  علمًا 

التطويرية يف  امل�ساريع  الدخول يف  ولكن يف حال  الوقت احلايل،  يف 

امل�ستقبل، �سي�سع ال�سندوق خطة وا�سحة منطقية تت�سمن الدرا�سات 

الالزمة لتفادي اأي م�ساكل.

مخاطر احتمالية عدم القدرة على تجديد عقد اإليجار أو 
إعادة تأجير المساحة المستأجرة عند انتهاء مدة العقد

�سوف ي�ستمد ال�سندوق معظم دخله من مبالغ الإيجار التي ي�سددها 

ونتائج  لل�سندوق  املايل  الو�سع  فاإن  عليه  وبناًء  العقارات  م�ستاأجر 

العمليات والتدفق النقدي وكذلك قدرة ال�سندوق على تنفيذ توزيعات 

للم�ستثمرين قد تتاأثر جميعها �سلبًا يف حالة مل يتمكن ال�سندوق من 

اإعادة تاأجري العقارات ب�سكل فوري اأو جتديد عقود الإيجار للحد من 

اخلطر يجب وجود فرتة اإ�سعار م�سبقة متكن مدير ال�سندوق للبحث 

عقود  بتجديد  يقوم  ال�سندوق  مدير  ان  كما  البديل  م�ستاأجر  عن 

الإيجار مبا يتما�سى مع �سروط ال�سوق ال�سائدة.



ريت تعليم 

1٤ صفحة: 

مخاطر إبرام عقود إيجار طويلة األجل

�سيدخل ال�سندوق يف عقود اإيجار طويلة مع بع�ص امل�ستاأجرين.  قد 

ت�سملها.   ل  قد  اأو  الإيجارية  القيمة  يف  زيادات  العقود  هذه  تت�سمن 

من املتوقع اأن تنخف�ص عوائد ال�سندوق عند زيادة تكاليف الت�سغيل 

اأو معدلت الت�سخم اأو تغري اأ�سعار �سرف العمالت اأو ارتفاع اأ�سعار 

العقارات مع ا�ستقرار مدفوعات الإيجارات.  للحد من هذه املخاطر، 

م�ستقبلية  وتطلعات  جتارية  اأ�س�ص  على  العقود  هذه  ت�ستند  اأن  يجب 

لتجنب اخل�سائر.

مخاطر االستثمار في القطاع التعليمي

التعليم  قطاع  على  توؤثر  التي  بالعوامل  ال�سندوق  اأداء  يتاأثر  �سوف 

ب�سكل عام. وقد تت�سمن هذه العوامل عوامل متعلقة مب�ستويات الطلب 

بالنظام  مرتبطة  قيود  فر�ص  اأو  اقت�سادي  انكما�ص  اأي  بينها  ومن 

اأواأي  الأهلية  للمدار�ص  املمنوحة  اإلغاء الرتاخي�ص  اأو  التعليمي عامة 

اأو  اأو الوائح( مبا يف ذلك تلك املتعلقة بال�سرائب والر�سوم،  اأنظمة 

عوامل تتعلق مب�ستويات العر�ص ومن بينها زيادة العر�ص من املدار�ص 

�سواء الأهلية اأو احلكومية.للحد من هذه املخاطر، قطاع التعليم يعترب 

من القطاعات الدفاعية وهي القل تاأثرا بالأو�ساع القت�سادية.

مخاطر األوبئة و / أو المواقف المماثلة التي تؤدي 
إلى اإلغالق الذي قد يؤثر على عمليات المستأجرين 

بالمدرسة وقدرتهم على الوفاء بدفعات اإليجار

يف  العاملني  للم�ستاأجرين  موؤجرة  عقارات  ثالثة  ال�سندوق  ميتلك 

القطاعات التعليمية. هناك خطر من حدوث جائحة اأو و�سع م�سابه 

قد يوؤدي اإىل »التعلم عن بعد« حيث قد يكون ا�ستخدام امل�ستاأجرين 

ملمتلكات املدر�سة حمدوًدا. يف مثل هذه احلالة، قد يتاأثر الأداء املايل 

للمدار�ص، وبالتايل، قد ل تدفع مدفوعات الإيجار يف الوقت املحدد. 

حماية  �سمان  خالل  من  املخاطر  هذه  من  ال�سندوق  مدير  يخفف 

اأو �سمانات ال�سركة  م�سالح ال�سندوق عن طريق ال�سندات الإذنية 

على  عالوة  الإيجار.  عقود  يف  ال�سلة  ذات  الو�سائل  من  غريها  اأو 

ذلك، يهدف مدير ال�سندوق اإىل احلفاظ على العالقات التعاقدية 

الإ�سرتاتيجية لل�سندوق من خالل التعامل مع جميع امل�ستاأجرين يف 

الوقت املنا�سب.



ريت تعليم 

1٥ صفحة: 

التاريخ االجتماع

الجتماع الأول 2 يونيو 2021م

9 دي�سمرب 2021م الجتماع الثاين

ملخص القرارات الرئيسية

اعتماد القوائم املالية للعام 2020م 1

امل�سادقة على القوائم املالية الأولية بتاريخ 30  يونيو 2021م 2

املوافقة على تاأجيل فر�ص الزيادة ال�سنوية على قيمة عقود الإيجار خالل العام 2021م  3

املوافقة على تعيني م�ست�سارًا ماليًا م�ستقاًل لدار�سة وتقييم الإثر املايل الناجت عن جائحة كورونا على الأداء املايل 

مل�ستاأجري عقارات ال�سندوق. 

4

املوافقة على خمرجات درا�سة امل�ست�سار املايل امل�ستقل مبنح خ�سم يعادل 10.3% من اجمايل الدخل اليجاري 

للعام املايل 2020م

5

املوافقة على توزيعات الأرباح )موافقتني خالل العام( 6

املوافقة على تعيني مدير فرعي لل�سندوق. 7

املوافقة على الزيادة يف قيمة اتعاب املحا�سب القانوين لل�سندوق من 60،000 األف ريال اىل 65،000 األف ريال. 8

املوافقة على التغري يف اأع�ساء جلنة الرقابة ال�سرعية 9

حوكمة
الصندوق

متا�سيًا مع قواعد ولوائح هيئة ال�سوق املالية، ي�سرف جمل�ص اإدارة �سندوق تعليم ريت ويراقب تقدم اأداء ال�سندوق مبا يتما�سى مع اأحكام و�سروط 

ال�سندوق. عقد جمل�ص اإدارة ال�سندوق خالل عام  2021 ) 2( اجتماعات. خالل هذه الجتماعات، متت مناق�سة اأداء ال�سندوق اإىل جانب اأي 

م�سائل تنظيمية اأو م�سائل متعلقة بالمتثال على النحو الواجب.



ريت تعليم 

1٦ صفحة: 

تفاصيل الخدمات والعموالت واألتعاب والعموالت الخاصة
مل تكن هناك حالت قام خاللها مدير ال�سندوق بالتنازل عن اأي ر�سوم اأو تخفي�سها.  مل يتلق مدير ال�سندوق اأي عمولت مي�سرة خالل العام.

جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك.

3،825،000 ر�سوم اإدارة ال�سندوق

400،000 ر�سوم الت�سجيل )تداول( 

219،768 الر�سوم الدراج

231،975 ر�سوم احلفظ

65،000 اأتعاب املحا�سب القانوين

40،000 اأتعاب اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سندوق

7،500 الر�سوم الرقابية هيئة ال�سوق املالية

2،132،036 ر�سوم الزكاة

2،190،014 التكلفة املالية

182،379 م�سروفات اأخرى

%1.73 ن�سبة امل�سروفات والأتعاب الجمالية

الخدمات والعموالت 
واألتعاب والعموالت الخاصة

* ن�سبة امل�سروفات ل ت�سمل تكلفة التمويل ولكنها ت�سمل الإهالك على العقارات ال�ستثمارية.



ريت تعليم 

1٧ صفحة: 

مدير الصندوق

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

8092 طـريق امللك فـهـد - الريـا�ص - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

�ص. ب. 23454 - الريــا�ص 11426 - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

هـاتف: 6666 282 11 966+ - فـاك�ص: 6667 282 11 966+

أمين الحفظ

�سركة ك�سب املالية

8848�سارع تركي بن اأحمد ال�سديري- الريـا�ص - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

�ص. ب. 395737 الريا�ص 11375 - الريـا�ص - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

هـاتف:0044 211 11 966+ - فاك�ص: 0040 211 11 966+

المحاسب القانوني

العظم وال�سديري واآل ال�سيخ و�سركائهم. حما�سبون ومراجعون قانونيون - ع�سو كروهورث الدولية 

3174 طريق الأمري حممد بن عبد العزيز - الريـا�ص - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

�ص. ب. 11 الريا�ص 10504 - الريـا�ص - املـمـلـكـة العـربـيـة ال�ســعـوديــة

هـاتف: 4741 000 92  - فاك�ص: 5000 217 11 966+

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على موقع مدير الصندوق اإللكتروني مجانًا           
www.sfc.sa وعلى وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال، �سركة م�ساهمة مقفلة مملوكة للبنك ال�سعودي الفرن�سي، �سجل جتاري رقم 1010231217.

مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية برتخي�ص رقم )11153-37(



ريت تعليم 

1٨ صفحة: 

الـقـوائـم
الـمـالـيـة



 2019ديسمبر   31سنة المنتهية في 

 

 
 
 
 

 صندوق تعليم ريت 
 صندوق اإلستثمارات العقارية التجارية 

 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 
 

 القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 مع تقرير المراجع المستقل 

 



صندوق تعلیم ریت 
(ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابیتال)

القوائم المالیة
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المراجع المستقل تقریرمع 

صفحـــة فھرس

٤-١ تقریر المراجع المستقل

٥ قائمة المركز المالي

٦ الدخل الشامل قائمة

٧ صافي الموجودات قائمة التغیرات في 

٨ قائمة التدفقات النقدیة

٢٨-٩ إیضاحات حول القوائم المالیة 











 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

 قائمة المركز المالي 
  2021ديسمبر  31في كما 

5 
 

  

 إيضاح
 2021ديسمبر   31 

 لاير سعودي 
   2020ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

      الموجودات  

 5,633,083  4,511,655  6 نقدية وشبة نقدية  

 34,679,063  34,955,983  8 صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي  

 32,891,266  48,312,342  9 أخرى   موجوداتوا  ممصاريف مدفوعة مقد

 560,839,660  559,190,000  10 ، صافي  استثمارات عقارية

 634,043,072  646,969,980   إجمالي الموجودات 

      المطلوبات 

 1,105,702  1,108,712  12 أتعاب إدارية مستحقة 

 3,162,053  2,784,774  11 مطلوبات أخرى  مصاريف مستحقة و

 1,748,511  2,130,071  17 مخصص الزكاة  

 94,318,624  94,300,000  14 قروض بنكية
  

  
 

 

 100,334,890  100,323,557   إجمالي المطلوبات  

 533,708,182  546,646,423   لوحدات  في األصول العائدة لحاملين اصا
  

  
 

 
  

  
 

 

 51,000,000  51,000,000  13 أرقام  -  الوحدات المصدرة

 10.4649  10.7186   القيمة الدفترية  - لكل وحدة  االصول صافي قيمة 

 10,6701  11.0005  18 القيمة العادلة  -صافي قيمة األصول لكل وحدة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

 قائمة الدخل الشامل 
 2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

6 
 

      

 ايضاح 

 
ديسمبر    31المنتهية في  للسنة 

2021 
 لاير سعودي 

 في  المنتهية للسنة 
ديسمبر   31 

2020  
 لاير سعودي 

      الدخل  

 46,286,681  48,287,290  15 دخل من استثمارات عقارية   

 2,419,729  2,346,258  8 دخل عقود إيجار تمويلي 

 بالقيمة العادلة من مقاسة الربح من االستثمارات 
  خالل الربح أو الخسارة   

 
- 

 
72,415 

 7,388  -   ايرادات اخرى  

 48,786,213  50,633,548   إجمالي الدخل  

      المصاريف

 (3,825,000)   (3,825,000)  12 أتعاب إدارة الصندوق 

 (188,175)  (231,975)   أتعاب حفظ 

 (955,791)  (1,146,622)   مصاريف أخرى 

 ( 1,195,348)  (2,190,014)   تكاليف تمويل 

 ( 6,164,314)  (7,393,611)   إجمالي المصاريف 

 (3,180,314)  (3,836,722)  10 مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 ( 2,191,982)  2,187,062  10 في العقارات االستثماريه  هبوط

 37,249,603  41,590,277   قبل الزكاة   صافي دخل السنة

      

 ( 1,748,511)  (2,132,036)  17 مخصص الزكاة  

            35,501,092  39,458,241   بعد الزكاة   صافي دخل السنة

      

 -     الدخل الشامل اآلخر  

 35,501,092  39,458,241   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

      

      ربح الوحدة 

 51,000,000  51,000,000  14 للوحدات المصدرةالمتوسط المرجح 

 0.6961  0.7737   الوحدة ربح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت  
 السعودي الفرنسي كابيتال( )ُمدار من قبل 

  الموجودات  قائمة التغيرات في صافي
 2021ديسبمر  31المنتهية في   للسنة

7 
 

 
 
 
 
    
 
 

 في  المنتهية  للسنة 

  2021ديسبمر  31
 لاير سعودي

 المنتهية في   للسنة 

 2020ديسبمر  31 
     لاير سعودي

 530,847,090  533,708,182 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية السنة  

    

    التغيرات من العمليات 

 35,501,092  39,458,241 السنة صافي دخل 

 35,501,092  39,458,241 الدخل الشامل اآلخر 

    

    

 (26,520,000) ( 16إيضاح توزيعات األرباح خالل السنة )
 (32,640,000) 

 (26,520,000)  (32,640,000) 

 533,708,182  546,646,423 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية السنة 

    

  معامالت الوحدات
 

 

  فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات خالل السنة:  
 

 

  
 

 

 المنتهية في  للسنة 
 2021ديسبمر  31

 وحـــدات

 المنتهية في   للسنة 
 2020ديسبمر  31

 وحـــدات 

 51,000,000  51,000,000    و نهاية السنةالوحدات في بداية 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءاً ال يتجزأ من القوائم المالية تشكل جز 25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

 قائمة التدفقات النقدية 
 2021 ديسمبر 31  في  المنتهية للسنة

8 
 

 إيضاح 

 
المنتهية في  للسنة

 2021ديسبمر  31
 لاير سعودي

 في المنتهية للسنة 
 2020ديسبمر   31 

 لاير سعودي

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 37,249,603  41,590,277   صافي دخل السنة قبل الزكاة

      التعديالت لـ:

 3,180,314  3,836,722  10 مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 2,191,982  (2,187,062)  10 ة االستثماريت ارهبوط في العقا

 1,195,348  2,190,014   تكاليف تمويل 

 43,817,247  45,429,951   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 10,938,959)  ( 15,421,076)    موجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً و 

 (1,776,147)  3,010   أتعاب إدارة مستحقة       

 2,896,946  ( 391,592)   مطلوبات أخرى  مصاريف مستحقة و    

 (1,529,806)  (1,750,476)   زكاة مدفوعه 

 32,469,281  27,869,817   التشغيليةمن األنشطة محصل صافي النقد ال

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 159,215  (276,920)     ، صافي استرداد صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   استثمارات مقاسةشراء 
 7 الخسارة

 

-  (5,800,000) 

، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مقاسةبيع 
 7 صافي  

 

-  12,627,584 

 ( 94,340,476)  -  10 شراء عقار استثماري

 ( 87,353,677)  (276,920)   في األنشطة االستثمارية   المستخدم صافي النقد

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 32,620,419)  (26,505,687)  16 صافي األرباح غير المطالب بها، توزيعات األرباح المدفوعة

 98,900,000  -  14 قروض بنكيه 

 (4,600,000)  -   سداد قروض بنكية

 (1,176,724)  (2,208,638)   تكالف تمويلية مدفوعة 

 60,502,857  (28,714,325)   األنشطة التمويلية المحصل من  / (في لمستخدما) صافي النقد

 5,618,461  (1,121,428)   النقدية وشبة النقدية  فيالزيادة  / (النقص)صافي 

 
 

    

 14,622  5,633,083   السنةالنقدية وشبة النقدية في بداية 

  السنةالنقدية وشبة النقدية في نهاية 
 

4,511,655  5,633,083 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية.  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

9 

 

 

 الصندوق وأنشطته  - 1

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

 الوحدات(. مالكيبين السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والمستثمرين )مبرمة السعودي بناًء على اتفاقية 
 

"( والذي يعتبر أول يوم إلدراج صندوق تعليم ريت البدء)"تاريخ    (2017مايو    30)   هـ  1438رمضان    4  في   عملياته بدأ الصندوق   

 إن عنوان إدارة الصندوق كما يلي: في سوق األسهم السعودية )"تداول"(.

 السعودي الفرنسي كابيتال

 23454ص ب  

 11426الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

ً تسعة وتسعين عامهي  مدة الصندوق    إن وفقاً للتقدير المطلق لمدير الصندوق بعد أخذ    هذه المدةويمكن تمديد    بدء العملياتمن تاريخ    ا

 موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية. 

 

إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما يتمثل الهدف األساسي للصندوق في   االستثمار في عقارات مطورة تطويراً 

من صافي أرباح الصندوق كتوزيعات أرباح إلى مالكي الوحدات. ويمكن للصندوق أن يقترض  على األقل مرة واحدة سنويًا    ٪90ه  نسبت

 .من إجمالي قيمة الموجودات الخاصة به ٪50متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بحد أقصى  بشكلاألموال 

 

، تم  السنة (. خالل 2017مايو  8هـ )الموافق  1438شعبان   12بتاريخ تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية 

ديسمبر    2)الموافق    هـ   1443ربيع الثاني    27و    (2021  اغسطس  26هـ )الموافق    1443محرم    18تحديث الشروط واألحكام في  

2021)  . 

 

 أمين حفظ الصندوق.  هي  شركة كسب المالية أنكما  ،مدير الصندوق وهالسعودي الفرنسي كابيتال مدير الصندوق هو  إن

 

 اللوائح النظامية   - 2
االستثمار   صناديق  لالئحة  الصندوق  المتداولة  )"الالئحة"(  العقاري  يخضع  العقاري  االستثمار  بصناديق  الخاصة  والتعليمات 

المالية والتي تنص على  )"التعليمات"(   السوق  قبل هيئة  يتعين على جميع    المتطلباتالصادرة من  العقاري التي  صناديق االستثمار 
 في المملكة العربية السعودية اتباعها.    وصناديق االستثمار العقاري المتداولة

 

   أسس اإلعداد  - 3

 بيان االلتزام   3-1
الممل الدولية والمعتمدة في  المحاسبة  المالي الصادرة عن مجلس معايير  للتقرير  الدولية  للمعايير  المالية وفقاً  القوائم  كة تم إعداد هذه 

بـ "المعايير  )ويشار إليها مجتمعة    و المحاسبين  مراجعينللالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  
 الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية". 

 

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي من حيث السيولة.
 

المالية )متداولة( وأكثر شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم    12( تحليالً باالستردادات أو التسويات التي تتم في غضون  19)  يبين اإليضاح
 . د القوائم المالية )غير متداولة(شهراً بعد تاريخ إعدا  12من 

 

 أسس القياس   3-2
يمة تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، فيما عدا الموجودات المالية المدرجة بالق

 الخسارة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. العادلة من خالل الربح أو  
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض   3-3

العملة الوظيفية للصندوق. وقد تم تقريب كافة   المعروضة    المبالغتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضاً 

 ألقرب لاير سعودي.
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مطابقة للسياسات واالفصاحات التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة   ،إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية
 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 النقدية وشبه النقدية
 

 يتضمن النقد وما في حكمه أرصدة لدى السعودي الفرنسي كابيتال والبنك السعودي الفرنسي. 
 

 األدوات المالية  
 

 عنه أصل مالي لطرف ما وخصوم مالية أو أداة حقوق ملكية لطرف آخر. األدوات المالية هي أي عقد ينتج 
 

 اإلثبات األولي 
ة  يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح طرفًا في األحكام التعاقدي

 لألداة المالية. 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعامالت المتعلقة بالموجودات   و أعند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالية  

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها  

 ي.ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ اإلثبات األول 
 

 التصنيف 
 المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية: يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  •
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •
 بالتكلفة المطفأة. •

 تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. 

الموجودات لتحصيل   العمل الخاص باقتناء  المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج  المالية بالتكلفة  الموجودات  يقوم الصندوق بقياس 
اد  التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سد

 العمولة على أصل المبلغ القائم. أصل المبلغ و

الشامل اآلخر.   الدخل  أو  الخسارة  أو  الربح  إما في  إثبات األرباح والخسائر  فإنه سيتم  العادلة،  بالقيمة  المقاسة  للموجودات  وبالنسبة 
ل لإللغاء عند االثبات وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قاب

 األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

وبات  يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا المطل
 لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المالية المدرجة با

المركز المالي يقارب قيمها الدفترية في تاريخ التقرير بسبب قصر المدة   قائمةالمبلغ غير المخصوم للمطلوبات المالية الظاهرة في  
 باستثناء القروض من البنك ، والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 الماليةالتوقف عن اثبات األدوات 
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من  

 قائمة المركز المالي للصندوق( عند:
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  •
التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم   •

دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو  
 والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل. )ب( لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع  

  وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه 
 المصاحبة للملكية. تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر 
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 ( ه)تتماألدوات المالية 
 

 ( ه)تتمالتوقف عن اثبات األدوات المالية

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على  
يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات األًصل،  

المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى 
 عليها الصندوق. 

المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األقصى للمبلغ الذي    المشاركةيتم قياس  
 أيهما أقل.  سداده،قد يطلب من الصندوق 

م استبدال التزام مالي حالي  يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تصريف االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يت
يتم التعامل مع هذا التبادل    جوهري،أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل    جوهريًا،بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة اختالفًا  

غ المدرجة المعنية في  بالفرق في المبال االعترافيتم  الجديد.أو التعديل على أنه عدم االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بااللتزام 
 الربح أو الخسارة. 

 

 مقاصة األدوات المالية 
المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية  المركز  المالية ويدرج الصافي في قائمة  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 

المطلوبات   ويةالموجودات وتس  لتحقيقالمطلوبات على أساس الصافي أو  المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع  
 في آن واحد. 

 

 في قيمة الموجودات المالية   هبوط
،  يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة  

شهًرا الحصة    12هًرا أو مدى العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  ش  12ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم   12من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ  

لمتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان  المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ا 
 المتوقعة على مدى العمر. 

 

 قياس القيمة العادلة
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع  

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: 

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو ● 

 سوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود ال ● 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم 
 يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير  
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 

افية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة  يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات ك
 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات
 مذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: القيمة العادلة ال

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ● 

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو    – العادلة  الهامة لقياس القيمة    –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ● 
 غير مباشرة.
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 )تتمه( قياس القيمة العادلة

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ● 

سلسل  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين الت
الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( 

 هاية كل فترة مالية.  في ن

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها  

 طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. 

لمصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان  كما يقوم الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع ا
 التغيير معقوال. 

ومخاطر  طبيعة وخصائص  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  الصندوق  قام  العادلة،  القيمة  اإلفصاح عن  ولغرض 
إن   أعاله.  المذكورة  العادلة  القيمة  قياس  لمستويات  الهرمي  والتسلسل  والمطلوبات  العادلة  الموجودات  بالقيمة  المتعلقة  اإلفصاحات 

 (.  19لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
 

 العقارات االستثمارية
 كعقار استثماري.يتم عرض العقارات المحتفظ بها بغرض زيادة رأس المال و / أو عائدات اإليجار 

، إن وجد. يتم حساب االستهالك باستخدام طريقة ك المتراكم واالنخفاض في القيمةتظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهال
اس يتم  لها.  المقدر  اإلنتاجي  العمر  العقاري على مدى  لالستثمار  المتبقية  القيمة  ناقصاً  التكلفة  استهالك  يتم  الثابت.  أي  القسط  تهالك 

 مصروفات رأسمالية متكبدة بعد االستحواذ على العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر. 

تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن  
،  المبلغ المقدر القابل لالسترداد  دفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث تتجاوز القيم الدفتريةالقيمة ال

 ، والتي تكون أعلى من قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمتها قيد االستخدام.ول إلى قيمتها القابلة لالسترداديتم تخفيض األص
 

 تثمار في عقود اإليجار التمويليصافي االس
 يشمل صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي والدخل غير المكتسب. 

، اإليجار التمويلي )ذمم اإليجار(  يتضمن إجمالي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي إجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية على عقود
 ويل باإلضافة إلى المبالغ المتبقية المقدرة المستحقة القبض. يتم تسجيل الفرق بين ذمم اإليجار المدينة وتكلفة األصل المؤجر كإيرادات تم

 ، يتم خصمها من إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي. إيجار غير مكتسبة وألغراض العرض
 

 في األصول غير المالية  هبوط
خفض قيمته. في حالة وجود أي  ، في تاريخ كل تقرير مالي ، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن أحد األصول قد تنيقوم الصندوق

القابل   ، أو عندما يكون اختبار هبوط القيمة مطلوبا سنويا لألصل، يقوم الصندوق بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. المبلغمؤشر
، أيهما أعلى. يتم االستبعاد وقيمتها عند االستخداملالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقًصا تكاليف  

أصول  ، ما لم يولد األصل تدفقات نقدية متصله إلى حد كبير مع تلك الموجودات من لقابل لالسترداد لكل أصل على حدهتحديد المبلغ ا
الدفترية لألصل أو وحدة تولي القيمة  القابلة لالسترداد أخرى أو مجموعات من األصول. عندما تتجاوز  النقد قيمته  ، يعتبر األصل  د 

 منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. 
 

القيمة عند االستخدام تقييم  قيمتهعند  إلى  المستقبلية  النقدية  التدفقات  يتم خصم  الضريبة يعكس ،  قبل  باستخدام معدل خصم  الحالية  ا 
القيمة   تحديد  عند  باألصل.  الخاصة  والمخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  االستبعادتقييمات  تكاليف  ناقصاً  تؤخذ العادلة   ،

 موذج تقييم مناسب. ، يتم استخدام نلم يتم تحديد مثل هذه المعامالت المعامالت السوقية األخيرة في االعتبار. إذا
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 أتعاب إدارة الصندوق 

٪ من صافي  0,75يتم دفع أتعاب إدارة الصندوق بسعر متفق عليه مع مدير الصندوق. يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  
، قرر مجلس إدارة الصندوق تحميل أتعاب   2018ويتم خصمها كل نصف سنة. خالل عام    شهرياالقيمة الدفترية السنوية المتراكمة  

مليون لاير سعودي( بدالً من صافي أصول الصندوق طالما أن صافي أصول    510اإلدارة على أساس القاعدة الرأسمالية للصندوق )
 اعدة رأس المال. الصندوق أعلى من ق 

 

  اتعاب امين الحفظ

٪ على األصول تحت 0,0375رسوم الحفظ المحسوبة بمعدل سنوي يصل إلى    امين الحفظ، يتقاضى  وفقًا لشروط وأحكام الصندوق
 الحفظ. يتم استحقاقها شهريًا ويتم دفعها على أساس نصف سنوي. 

 
 المخصصات 

، ومن المحتمل بناًء يمكن تقديره بشكل موثوق به، قد قدم التزاًما قانونيًا أو  ألحداث سابقةيُعترف بالمخصص إذا كان الصندوق، نتيجة  
 أنه سيلزم تدفق منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 صافي قيمة األصول لكل وحدة 

ة للصندوق على عدد  المركز المالي بقسمة إجمالي حقوق الملكي  قائمةيتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة كما هو موضح في  
 . السنةالوحدات المصدرة في نهاية 

 
 الزكاة  

يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب نظام الزكاة. 
 تحمل الزكاة على أساس ربع سنوي على قائمة الدخل الشامل. 

  
 بااليراداالعتراف 

 
 العقارات االستثمارية

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت.
 

 إيرادات من عقود ايجار تمويلي

إلضافة  ، أي إجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار الزائدة باإجمالي دخل التمويل غير المكتسب  عند بداية عقد اإليجار، يتم إطفاء 
ال القيمة  المضمونة(إلى  إن  متبقية )المضمونة وغير  فترة اإليجاروجدت،  المؤجرة، على مدى  يتم ، على تكلفة األصول  ، والتمويل 

تخصيص إيرادات اإليجار للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الصندوق القائم فيما يتعلق 
 باإليجار. 
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 رأس المال
 

 يتم تصنيف الوحدات في الصندوق كأدوات حقوق ملكية عندما: 
 ؛ الة تصفية الصندوق• تخول الوحدات حاملها حصة من صافي أصول الصندوق في ح 

 ؛تابعة لجميع فئات األدوات األخرى• الوحدات ال
 ؛األدوات األخرى لها سمات متطابقة• جميع الوحدات التابعة لجميع فئات 

• ال تتضمن الوحدات أي التزام تعاقدي بتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر بخالف حق حامل الوحدة في حصة تناسبية من صافي أصول 
 ؛ و وقالصند

على مدى عمر األداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في    • يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الوحدات
صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر 

 االداة المالية. 
 

، يجب أال يكون لدى الصندوق أي أداة أو عقد مالي آخر يحتوي عالهعلى جميع الميزات المذكورة أباإلضافة إلى الوحدات التي تحتوي  
 على: 

• إجمالي التدفقات النقدية القائمة بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة 
 ؛ ورف بها وغير المعترف بها للصندوقالعادلة لصافي األصول المعت

 أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على مالكي الوحدات في الصندوق. • 
 

توقف إذا  الوحدات بشكل مستمر.  بتقييم تصنيف  الصندوق  الميزاتيقوم  الوحدات عن تصنيف جميع  الشروط ت  استوفت جميع  أو   ،
، مع أي  العادلة في تاريخ إعادة التصنيف  ها بالقيمة، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسة، كحقوق ملكيةالمحدد

فروق عن السابق القيمة الدفترية المعترف بها في حقوق الملكية. إذا كان للوحدات بعد ذلك جميع الميزات واستوفت الشروط لتصنيفها 
 لاللتزامات في تاريخ إعادة التصنيف.  كحقوق ملكية ، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية

 
 يتم احتساب إصدار وحيازة وإلغاء وحدات الصندوق كمعامالت حقوق ملكية. 

 

، يتم إدراج المقابل المستلم في حقوق الملكية. يتم احتساب تكاليف المعامالت التي يتكبدها الصندوق في إصدار أو  عند إصدار الوحدات
الخاصة به كخصم من حقوق الملكية إلى الحد الذي تكون فيه تكاليف إضافية تعزى مباشرة إلى    الحصول على أدوات حقوق الملكية

 معاملة حقوق الملكية التي كان يمكن تجنبها لوال ذلك.
 

 ربح الوحدة 
 

 يتم احتساب ربح الوحدة بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة خالل السنة. 
 

 توزيع األرباح
 

٪( من صافي أرباح الصندوق السنوية. وعليه ، يقوم الصندوق 90، يجب أال تقل األرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن )وفقًا للوائح
 بتوزيع أرباح على أساس ربع سنوي.

 
 المركز المالي.  قائمةيتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح غير المطالب بها ضمن المطلوبات األخرى في 

 
 االقتراض

 يتم االعتراف باالقتراض مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم الحقاً قياس القروض بالتكلفة المطفأة.
 

 2021يناير  1معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة صادرة وسارية اعتباراً من 
 

المالية ، كان هناك عدد من المعايير والتفسيرات التي كانت قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.  القوائمفي تاريخ اعتماد 
كبير على  يقوم الصندوق بتقييم تأثير هذه المعايير ويتوقع أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات المستقبلية لن يكون له تأثير  

 المالية.  القوائم
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 )تتمه(2021يناير  1معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة صادرة وسارية اعتباراً من 

 

 التنفيذ  تاريخ الوصف

، ومعايير    9)تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2المرحلة    -الفائدة    معدلإصالح معيار  

الدولية   المالية    39المحاسبة  التقارير  الدولية إلعداد  والمعايير  المالية    7،  للتقارير  الدولية  والمعايير   ،4  

 2021 يناير 1 (19- كوفيدعقود امتيازات اإليجار المتعلقة بـ  16 الدولية إلعداد التقارير الماليةوالمعايير 

 
ويرى مجلس إدارة الصندوق أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الصندوق حيث أن  

 الصندوق ال يطبق المعايير المذكورة أعاله. 
 

 والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير والتعديالت 
 

على   كبير  تأثير  لها  يكون  أن  يتوقع  وال  المفعول  سارية  ليست  التالية  والتفسيرات  المعايير  على  والتعديالت  المالية    القوائمالمعايير 
 للصندوق: 

 

 التنفيذ  تاريخ الوصف

 2022 يناير 1 (37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - المثقلة بااللتزاماتالعقود 

 2022 يناير 1 ( 3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 2022 يناير 1 2020-2018 المالية التقارير  إلعداد الدوليةمعايير الالتحسينات السنوية على 

 2023 يناير 1 ( 1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء: تعريفات التقديرات المحاسبية )تعديالت  

 2023 يناير 1 ( 8على معيار المحاسبة الدولي 

ضرائب الدخل: الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على  

 2023 يناير 1 (12معيار المحاسبة الدولي 

 2023 يناير 1 عقود التأمين    – 17الدولي للتقرير المالي  المعيار

 
هذه المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الصندوق. يعتزم  ويرى مجلس إدارة الصندوق أنه من غير المتوقع أن تؤثر  

 الصندوق اعتماد هذه المعايير ، إن وجدت ، عندما تصبح سارية المفعول.
 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5

 

الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،  يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق بما يتوافق مع المعايير  
استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ األصول والخصوم المبلغ عنها واإلفصاح عن األصول والخصوم المحتملة في  

المشمولة بالتقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر  تاريخ اإلبالغ و المبالغ المبلغ عنها لإليرادات والمصروفات خالل الفترة  
، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. يقوم لى الخبرة التاريخية وعوامل أخرىوتستند إ

، بحكم تعريفها، عن النتائج الفعلية ذات  بية الناتجةتلف التقديرات المحاسالصندوق بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. قد تخ
 الصلة 
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 النطاق الهام التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو األحكام التي تم ممارستها هي كما يلي:

 

 مبدأ االستمرارية 

 

إدارة الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الصندوق قامت 

لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري 

مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، يتم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ قد يثير شكوكاً حول  

 االستمرارية.

 

 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 

صافي االستثمار في عقد اإليجار فيما يلي االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق بشأن  

 التمويلي والتي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية: 

 .لألصل المؤجر عند بدء اإليجار و القيمة الحالية لمبالغ عقود اإليجار التمويلي المستحقة القبض إلى جميع القيمة العادلة •

 ر االقتصادي لألصل المؤجر.مدة عقد االيجار تغطي الجزء الرئيسي من العم •

 

 تقييم االستثمارات العقارية 

 

قبل شركة   من  )"العقارات"(  االستثمارية  العقارات  تقييم  العقارىيتم  للتقييم  أوالت  لالستشاراتو    شركة  فالوسترات  هذان   .شركة 

 المثمنان مرخصان من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(.
 

القي مة يحدث الهبوط في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل 

فرة من متواألعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات ال

معامالت البيع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً  

التكاليف العرضية الستبعاد األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية 

نة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشاريع وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات من مواز

الخ  بمعدل  كثيراً  لالسترداد  القابلة  القيمة  تتأثر  يتم مراجعتها.  التي  للنقدية  المدرة  الوحدة  أداء  التي ستعزز من  الهامة  صم  المستقبلية 

التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية الواردة المستقبلية المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات المستخدم بشأن  

 التدفقات النقدية.  
 

قبل  من  المستخدمة  التقييم  نماذج  أن  إلى  الصندوق  مدير  الدولية. خلص  التقييم  معايير  لجنة  لتوصيات  وفقاً  التقييم  نماذج  تطبيق  تم 
. وتشمل هذه النماذج طريقة األرض زائد التكلفة وطريقة القيمة 13تتفق مع مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  الصندوق  

 المتبقية وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
 

صريحة فيما يتعلق بفوائد والتزامات الملكية ، يتم تقدير القيمة العادلة للعقار باستخدام افتراضات  طريقة التدفقات النقدية المخصومةوفقًا ل
على مدى عمر األصل بما في ذلك دخل اإليجار التقديري والمخرج أو القيمة النهائية. يتضمن ذلك توقع سلسلة من التدفقات النقدية  

 التي يتم فيها تطبيق معدل خصم مناسب مشتق من السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفق الدخل. 

 
 لمتبقية واألعمار اإلنتاجية للعقارات االستثماريةالقيمة ا

 
إدارة   التقديرات بعد   الريتتحدد  للعقارات االستثمارية لحساب االستهالك. يتم تحديد هذه  المقدرة واألعمار اإلنتاجية  المتبقية  القيمة 

المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم  القيمة  المادي. ستقوم اإلدارة بمراجعة  المتوقع لألصول أو االستهالك  النظر في االستخدام 
 المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.تعديل رسوم االستهالك 

ة. عالوة سن 55إلى   40يتراوح العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات االستثمارية ، باستثناء األراضي )العمر اإلنتاجي غير المحدود(، من 
 قارية )بناء( بمبلغ ال شيء في نهاية العمر اإلنتاجي. ، تقدر القيمة المتبقية المقدرة لالستثمارات الععلى ذلك
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  2021 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 5,607,971  -  أرصدة لدى السعودي الفرنسي كابيتال 

 25,112  4,511,655  أرصدة بنكية

  4,511,655  5,633,083 

     

 
 (. 21)إيضاح   2021ديسمبر  31كما في  ال توجد عمولة خاصة مستحقة على هذا الرصيد

 

وبناًء على مثل هذا التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد   9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  

 كبيرة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية. هبوطحاجة ألي خسارة 

 

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -7

 

 ، ال يحتفظ الصندوق بأي أصول مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.  2021ديسمبر  31كما في 

 

 فيما يلي حركة االستثمارات خالل العام: 

 
 2021ديسمبر   31   

 لاير سعودي 
 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

     : القيمة الدفترية 

 9,536,997  -    السنة في بداية 

 5,800,000  -  خالل السنة    اإلضافات

 ( 15,336,997)  -  المباع خالل السنة  

 -  -  السنةفي نهاية 

     

     : التغيرات في القيمة العادلة

 -  -    التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة  

 -  -    السنة   نهاية االستثمار   صافي

     

 

 (. 12وحدة( من صندوق البدر للمرابحة )انظر إيضاح  984،158: 2020خالل العام ، استرد الصندوق ال شيء )
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 اإليجار التمويلي  عقد صافي االستثمارات في  -8

 

 2021 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

  اإليجار التمويلي مما يلي:عقد أ (  يتكون صافي االستثمار في 
 

 
 

 72,191,169  69,483,270  اإليجار التمويلي )أنظر )ب( أدناه(  عقد إجمالي االستثمار في 

 )37,512,106)  (34,527,287)  ناقصاً: إيرادات تمويلية غير مكتسبة )أنظر )ج( أدناه( 

  34,955,983  34,679,063 

مما  ب( يتكون الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المقرر استالمها
 يلي:

 
 

 
 

 2,707,895  2,707,895  خالل سنة  
 11,102,368  11,237,763  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  

 58,380,906  55,537,612  خمس سنوات فأكثر 

  69,483,270  72,191,169 

  ج ( فيما يلي فترة استحقاق اإليرادات التمويلية غير المكتسبة:
 

 
 

 (2,397,921)  (2,348,976)  خالل سنة  
 (9,344,883)  (9,097,502)  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  

 ( 25,769,302)  (23,080,809)  خمس سنوات فأكثر 

  (34,527,287)  (37,512,106 ) 

     

 (. 10ربية اإلسالمية )راجع المالحظة تاإليجار التمويلي بناء مدرسة ال يمثل عقد
 

ديسمبر   31( مليون لاير سعودي )  2.35:    2021ديسمبر    31عقد اإليجار التمويلي خالل العام )بلغ الدخل التمويلي المكتسب من  

 مليون لاير سعودي(. 2,42:   2020
 

على    ، وبناءوالتي تضمنت مراعاة العديد من المتغيرات  (9قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

في القيمة لقاء القيمة الدفترية لصافي االستثمارات جوهرية  انخفاض  خسارة  تعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك حاجة إلثبات أي    ،هذه المراجعة

 اإليجار التمويلي بتاريخ إعداد القوائم المالية. عقد  في 

 

 اخرى  وموجوداتصاريف مدفوعه مقدما  م     -9

 2021  ديسمبر 31  

 لاير سعودي 

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي 
    

 14,340,508  26,149,080 )أ( إيراد ايجارات مستحقة
 14,717,963  21,240,593 ايجارات مستحقة من المستأجر

 2,709,413  - خالل الربح أو الخسارة  ربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
 402,353  272,227 مدينة  -ضريبة القيمة المضافة 

 458,529  387,942 المصاريف المدفوعه مقدما
 262,500  262,500 )ب(  موجودات اخرى

 48,312,342  32,891,266 
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 )تتمة( اخرى مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات     -9

المتفق عليه تعاقديًا(  (أ) التقرير )بعد مراعاة تصاعد اإليجار المستقبلي  المتراكمة في تاريخ  الفرق بين إيرادات اإليجار  يمثل هذا 

 .والمبلغ المتراكم لإليجار المستحق بموجب العقد كما في تاريخ التقرير

، والذي كان من المقرر أن يكون مستحقًا د )تصعيد( اإليجار لمدة عام واحد، قام مدير الصندوق بتعليق تصعي  2020في خالل السنة  

 . 24كما هو موضح بالتفصيل في اإليضاح  2022وسيتأثر اآلن في عام   2021في عام  

 والجمارك   الضريبةوالزكاة    هيئة. قامت  2019و    2018، خضع الصندوق لتدقيق ضريبة القيمة المضافة لعامي    السنة)ب( خالل  

المذكور خالل شهر ديسمبر    لاير  262,500بتقييم مبلغ   الربط  الصندوق مبلغ  نهاية    2020سعودي. سدد  قدم مدير   السنة، وبعد 

مدير الصندوق قد قدم استئنافًا ضد    وكان   ل هيئة الزكاة والضريبة والجماركتم رفض االستئناف من قب  الصندوق استئنافًا بهذا الشأن.

ة الربط لدى اللجنة األولية لألمانة العامة للجان الضريبية ، وبعد االنتهاء من جلسات االستماع ، أصدرت الهيئة العامة للخدمات المالي

 قرارها لصالح الصندوق.

 ، صافي االستثمارات العقارية -10

 2021ديسمبر   31   
 لاير سعودي 

 2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي 

     التكلفة: 

 475,000,000  569,340,476    السنة في بداية 

 94,340,476  -  اإلضافات 

     

 569,340,476  569,340,476  السنة في نهاية 

     

     االستهالك المتراكم: 

 (3,128,520)  (6,308,834)    السنة في بداية 

 (3,180,314)  (3,836,722)  محمل خالل السنة  

     

  (10,145,556)  (6,308,834) 

     المتراكم:   الطفاء ا

 -  (2,191,982)    السنة في بداية 

 (2,191,982)  2,187,062  محمل خالل السنة  

  (4,920)  (2,191,982) 

 560,839,660  559,190,000  صافي القيمة الدفترية  

     
 
: خسارة هبوط في  2020)  لاير سعودي  2.19في القيمة بلغت    هبوط، سجل الصندوق خسارة  2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  ل

قيمة العقارات االستثمارية بناًء على متوسط التقييم من قبل اثنين من المقيمين    هبوطيتم تحديد  مليون لاير سعودي(    2,2قدرها  القيمة  
 (. 18المستقلين )انظر إيضاح 

 

 تمثل العقارات االستثمارية العقارات المقتناة التالية:
 

باستثناء  مليون لاير سعودي )  92استحوذ الصندوق خالل العام على األرض والمبنى المؤجر لمدرسة الغد الوطنية مقابل   (أ)
. هذا العقار مملوك باسم "شركة ربوة تعليم العقارية"  1441ذو القعدة    08الموافق    2020يونيو    29تكلفة المعاملة( بتاريخ  

المملوكة لكسب كابيتال )"أمين الصندوق"(. تحتفظ شركة ربوة تعليم العقارية بالعقار باسمها لملكية االنتفاع للصندوق وال 
أو أي حصة في العقار. تقع مدرسة الغد الوطنية في حي الملك عبدهللا بمدينة الرياض على شارع  تمتلك أي حصة مسيطرة  

متًرا مربعًا. قام    17,908.28متًرا مربعًا ، بمساحة بناء إجمالية قدرها    11,282.58العروبة على مساحة إجمالية تبلغ  
يتم   استثماري.  والمباني كعقار  األرض  بتصنيف  البنك الصندوق  تمويلية من  تسهيالت  االستحواذ من خالل  تمويل عملية 

 السعودي الفرنسي )طرف ذو عالقة(. 
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 )تتمة(  ، صافياالستثمارات العقارية -10
 

لاير   مليون  225" مقابل عوض قدره    العالمية  الرواد"مدرسة    على مؤجر  المبنى  الو  األرض   بشراءقام الصندوق    2018  خالل  (ب)
هـ. إن العقار المذكور 1440  محرم  16  الموافق  2018  سبتمبر  26  في   للوحدة  سعودي  لاير  10  بسعر  الصندوق  وحدات  قيمةسعودي  

مسجل باسم "شركة راج الثالثة المحدودة" المملوكة من قبل شركة كسب المالية )"أمين حفظ الصندوق"(. تحتفظ شركة راج الثالثة 
  في   العالمية  الرواد   مدارس  تقعلصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في العقار.    المحدودة بالعقار باسمها

 قام الصندوق بتصنيف األرض والمباني كعقار استثماري. متر مربع.    30,000  قدرها  مساحة  على  وتقع  الرياض  مدينة  في  النزهة  حي
 

لاير   مليون  285على "مدارس التربية اإلسالمية" بعوض قدره    ةالمؤجر  والمبني  رضاأل  بشراء  الصندوق  قام  ،2017  خالل)ج(  
 شركة   باسم  مسجل  المذكور  العقار  إن  (.2017  مايو  25هـ )الموافق  1438  شعبان  29  بتاريخ  وذلك  ،لاير سعودي للوحدة  10  ،سعودي

 العقار بالتعليم العقارية    ربوىالتعليم العقارية والتي هي مملوكة من قبل شركة كسب المالية )أمين حفظ الصندوق(. تحتفظ شركة    ىربو
 الحمام  أم   حي   في  اإلسالمية  التربية  مدارس   تقع.  العقار  في  حصة  أو  مسيطرة  حصص   أي  تمتلك  وال  الصندوق  ملكية   لصالح  بإسمها
وأوالده   للعقار  السابق  المالك  . التخصصي  شارع  في  مربع  متر  45,666.94  مساحتها  وتبلغ  الرياض  بمدينة الرشيد  أحمد  )شركة 

قام الصندوق بتصنيف   .الصندوق  في  الوحدات  إجمالي  من(  ٪38,92:  2020)  ٪36,22  تبلغاالن حصة في الصندوق    تمتلكالقابضة(  
 األرض كعقار استثماري. 

 
 

 مطلوبات اخرى مصاريف مستحقة و  -11

 2021  ديسمبر 31   

 لاير سعودي 

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

 -  2,507,278  مصروفات ايجار مقدمة  

 -  130,988  رسوم الحفظ مستحقة الدفع  

 -  33,176  الرسوم المهنية واجبة السداد  

 2,950,548  -  ايجارات مؤجلة / غير مكتسبة  

 211,505  113,332  مصروفات مستحقة واخرى 

  2,784,774  3,162,053 
 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها      -12
 

على الجهة األخرى باتخاذ القرارات تعتبر الجهات ذات عالقة إذا كان لدى إحدى الجهات القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير هام  
  المالية أو التشغيلية. يتم األخذ باالعتبار جوهر العالقة بين الجهات ذات العالقة وليس الشكل القانوني فقط عند احتمالية وجود عالقة 

 قائمة بين الجهات ذات العالقة. 
 

الصندوق"(   )"مدير  كابيتال  الفرنسي  السعودي  العالقة  ذات  الجهات  مدير تتضمن  في  والمساهم  )البنك  الفرنسي  السعودي  والبنك 
الصندوق( وشركة كسب المالية )"أمين الحفظ"( ومجلس إدارة الصندوق والشركات المنتسبة لمدير الصندوق ومالكي الوحدات في  

 الصندوق. 
 

   .العادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة األعمالخالل دورة 
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 :السنة  فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل

 
 

 
 

 الرصيد   مبالغ المعاملة
 مدين )دائن( 

 ديسمبر 31  

2021 

 ديسمبر 31

2020  

 ديسمبر 31

 2021 

 ديسمبر 31

 2020 
الجهة ذات 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة
            

      

 (1,105,702) (1,108,712) (3,825,000) (3,825,000) أتعاب إدارة )إيضاح "أ" أدناه(   مدير الصندوق

      

استبعاد   مقابل  مدينة  ذمم 

بالقيمة  مصنفة  استثمارات 

أو   الربح  خالل  من  العادلة 

 2,709,413 - - - الخسارة

      

اإلدارة   مجلس اإلدارة  مجلس  أعضاء  أتعاب 

 - - (10,000) (40,000) المستقلين

      

 14,717,963 21,240,593 22,099,996 21,303,607 دخل إيجار  مالكي الوحدات 

      

 - - 2,419,729 2,346,258 دخل عقد إيجار تمويلي 

      

السعودي  البنك 

 98,900,000 - االقتراض من البنك الفرنسي

 

 

(94,300,00 ) (94,318,624 ) 

      

 - - (4,600,000) - سداد االقتراض  

      

تسهيل   على  اإلدارة  رسوم 

 458,529 387,942 ( 494,500) (70,588) القرض 

      

السعودي  البنك 

 الفرنسي

رسوم   / االقتراض  رسوم 

 - - ( 4,715) ( 18,860) القرضالتجديد على تسهيالت 

      

 ( 3,416) - ( 9,338) (10,908) رسوم توزيع األرباح  

      

 ( 18,624) - (1,195,348) (2,190,014) تكاليف التمويل  
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من صافي القيمة  ٪0,75وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي قدره  -أ

 الدفترية. تستحق هذه األتعاب يومياً وتدفع على أساس نصف سنوي.

 
لاير سعودي( للصندوق   مليون  510) ، قرر مجلس إدارة الصندوق فرض رسوم اإلدارة على أساس رأس المال    2018خالل عام  

 بدالً من صافي أصول الصندوق طالما أن صافي األصول أعلى من قاعدة رأس المال. 
 

 

الراعي المالك الوحيد للصندوق: شركة أحمد الرشيد وأوالده القابضة هي أيًضا مساهمون في الشركة التي تمتلك مدرسة الطربية  - ب
اإلفصاح عن الدخل واألصول ذات الصلة بدالً من عقد اإليجار مع مدرسة الطربية اإلسالمية بموجب اإلسالمية. وبناًء عليه ، تم  

 معامالت مع أطراف ذات صلة. 
 
لاير سعودي(   5,607,971:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  صفرلدى السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ  بالنقد  الصندوق    يحتفظ

 (. لاير سعودي  25,112:   2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 4,511,655والبنك السعودي الفرنسي بمبلغ 
 

( من االستثمارات في صندوق البدر للمرابحة  الشيء    :    2020احتفظ الصندوق بعدم وجود وحدات  )  2021ديسمبر    31  في  كما
ثم استرداد جميع الوحدات المتبقية     (  وحدات  370,167:    2020  ديسمبر  31)  الوحدات  بعدد  االكتتاب  بعدالذي يديره مدير الصندوق.  

العام    984,158البالغ عددها   العادلة لالستثمارات    2020وحده خالل  القيمة  بلغ حجم االكتتاب في    2020ديسمبر    31)  ، بلغت 
مليون لاير   15.41وحدة :    984,158وبلغ استرداد الوحدات المتبقية  مليون لاير سعودي    5.8:    370,167الوحدات البالغ عددها  

 (.سعودي 
 
 رأس المال   -13

لاير ســعودي للوحــدة،  10بقيمــة اســمية مليــون وحــدة  51مقســمة إلــى لاير ســعودي  مليــون 510يبلــغ رأس مــال الصــندوق 
ــعودية  ــة الس ــوق المالي ــي الس ــة ف ــي مدرج ــل وه ــة بالكام ــاركة المصــدرة مدفوع ــدات المش ــع الوح ــد. جمي ــا صــوت واح ــل منه ولك
ــدات  ــق للوح ــة. يح ــوق ملكي ــأدوات حق ــنف ك ــاركة وتص ــدات المش ــذه الوح ــطة ه ــندوق بواس ــال الص ــل رأس م ــتم تمثي ــداول(. ي )ت

ــد ا ــاح عن ــات األرب ــتم توزيع ــندوق. ي ــاء الص ــد إنه ــندوق عن ــول الص ــة أص ــافي قيم ــن ص ــبة م ــة متناس ــع حص ــا ودف ــالن عنه إلع
 .صافي الموجوداتالتغيرات في  قائمةعرض تسوية عدد الوحدات القائمة في بداية ونهاية كل فترة تقرير في 

 
 

 االقتراض من البنك  -14
يمثــل هــذا الــنمط اإلســالمي للتمويــل الــذي تــم الحصــول عليــه مــن بنــك محلــي )البنــك الســعودي الفرنســي( يســتخدم لتمويــل شــراء 
ــكل  ــا بش ــق عليه ــروط المتف ا للش ــً ــك وفق ــع البن ــلع م ــراء الس ــع وش ــالمي بي ــل اإلس ــمل التموي ــة". يش ــد الوطني ــة الغ ــار "مدرس عق

ــدل ال ــط مع ــل بمتوس ــى تموي ــندوق عل ــل الص ــادل. حص ــرض متب ــعر ع ــد لس ــايبرعائ ــيقوم ) الس ــك. س ــة البن ــى عمول ــافة إل باإلض
. تــم الحصــول علــى القــرض باســم شــركة ربــوة تعلــيم 2027يونيــو  30الصــندوق بســداد أصــل القــرض دفعــة واحــدة فــي 

 العقارية )للصندوق(.
 .تم رهن صك ملكية مدرسة رواد الدولية ويتم االحتفاظ بها كضمان ضد البنك
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 من االستثمارات العقارية  الدخل  -15

 للسنة المنتهية في   

 2021  ديسمبر 31

 لاير سعودي 

 للسنة المنتهية في   

 2020 ديسمبر 31

 لاير سعودي 

    
 46,286,681  48,287,290 استثمارات عقارية  من خاللإيجار  إيرادات عقود

 
اإلسالمية وأرض ومبنى مدرسة الرواد الدولية وأرض ومبنى مدرسة الغد الوطنية   التربيةيتعلق عقد اإليجار التشغيلي بأرض مدرسة 

( 9.5:    2020سنة )   8.5سنة( و    21,25:  2020سنة )  20,25سنة( ،    23,2  :    2020سنة )  22,2المؤجرة لمدة إيجار متبقية تبلغ  
على التوالي. تنص عقود اإليجار على أن يقوم المستأجرون بدفع اإليجار األساسي ، مع مخصصات للزيادات التعاقدية في اإليجار 

 األساسي على مدى فترة اإليجار.
 

 اإليجار التشغيلي: بموجب عقد السنةنهاية في  )التي سيتم استالمها( فيما يلي بيان التزامات اإليجار المستقبلية
 

 2021  ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي 

    
 41,264,105  41,264,105 أقل من سنة  

 171,375,032  174,534,337 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
 815,373,853  770,950,443 أكثر من خمس سنوات 

 986,748,885  1,028,012,990 

 توزيعات األرباح   -16

  32,62  :2020)  صافي األرباح غير المطالب فيها  مليون لاير سعودي 26.52، قام الصندوق بدفع توزيعات أرباح قدرها  السنةخالل  
 لاير سعودي للوحدة(.    0,64:  2020لاير سعودي للوحدة ) 0,52 للوحدةبلغت توزيعات األرباح مليون لاير سعودي(. 

 

  مليون لاير سعودي   6,12ودفع توزيعات أرباح قدرها    وإعالن   ،، قام مجلس إدارة الصندوق باعتمادالسنة   هايةبعد ن  الالحقة   األحداث
 . (للوحدةلاير سعودي  0,16) سعودي  لاير مليون 8,16: 2020) لاير سعودي للوحدة( 0,12)
 

 الزكاة  مخصص   -17

 أساس الزكاة: أ( 
 السعوديين ٪ من الزيادة في قاعدة الزكاة التقريبية وصافي الدخل المعدل الخاص بمالكي الوحدات2,5تدفع الزكاة بنسبة 

 قام الصندوق بحساب مخصص الزكاة على أساس قاعدة الزكاة. 
 

 :ب( حركة مخصص الزكاة

 
 2021ديسمبر  31

  لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

    

 1,529,806  1,748,511 الرصيد عند افتتاح السنة  

 1,748,511  2,132,036 مخصص السنة  

 (1,529,806)   (1,750,476) المدفوعات خالل السنة  
 

 
 

 

 1,748,511  2,130,071 الرصيد في نهاية السنة  

 :ج( حالة العائد السنوي واالشتراكات

ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في لوائح الزكاة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في إقرارات الزكاة يقوم الصندوق بتقديم 

 والجمارك.والضريبة هيئة الزكاة الصادرة عن 
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 قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ةأثر صافي قيمة الموجودات في حال -18

 

من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق   22وفقاً للمادة  

مستقلين. كما هو موضح في شروط بتقويم موجودات الصندوق على أساس متوسط تقويمين تم إعدادهما من قبل اثنين من المقيمين ال

لمعيار  وأحكام الصندوق، يحدد صافي قيمة الموجودات المفصح عنها على أساس القيمة السوقية التي تم الحصول عليها. لكن وفقاً 

ناقصاً االستهالك المتراكم االستثمارات العقارية بالتكلفة    اختار الصندوق استخدام طريقة التكلفة وبموجبها تقيد  .(40)المحاسبة الدولي  

المعلومية ولم يتم المحاسبة   ألغراضفي هذه القوائم المالية. عليه، تم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه  واالنخفاض في القيمة، إن وجد،  

 عنها في دفاتر الصندوق.  
 

لل  تقويميتم   وفاليو سترات  العقارات  أوالت إلدارة  قبل  )"العقارات"( من  العقارية  األشخاص إن  العقاري.    تقويماالستثمارات  بعض 

متوسط تقويمين    مديرالصندوق  . استخدم)تقييم(  من جانب المقيم مرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  تقويمالمعنيين بال

القيم  لغرض تم  اإلفصاح عن  للعقارات.  العادلة  باالعتبار عددً   تقويمة  ذلك    االعقارات بعد االخذ  العوامل، بما في  مساحة ونوع من 

ال  اتالعقار المتبقية،   تقويموأساليب  القيمة  التكلفة، وطريقة  للمالحظة، منها طريقة األرض زائًدا  قابلة  باستخدام مدخالت هامة غير 

 وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
 
 

 فيما يلي تحليل العقارات بالقيمة العادلة مقابل التكلفة: 

 2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي
 

   

 571,303,116  573,567,291 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية
(560,839,660)  )559,189,999)  القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية  

    
 10,463,456  14,377,292 القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية  

    
 51,000,000  51,000,000 الوحدات المصدرة )عدد( 

    
في القيمة العادلة المقدرة التي تزيد عن  المتعلقة بالزيادة الوحدة  قيمة

لالستثمارات العقارية  الدفتريةالقيمة   0.2819  0.2052 

 
 صافي قيمة الموجودات

 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي 

ديسمبر  31 

2020 

 لاير سعودي

 533,708,182  546,646,423 صافي قيمة الموجودات وفقاً للقوائم المالية  
لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية   14,377,292  10,463,456 

لالستثمارات العقارية صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة  561,023,715  544,171,638 

    صافي قيمة الموجودات لكل وحدة 
الموجودات لكل وحدة وفقاً للقوائم المالية صافي قيمة   10.7186  10,4649 

 0.2052  0.2819 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

لالستثمارات   صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على أساس القيمة العادلة 
 10,6701  11.0005 العقارية

 

تصنيف استثمار الصندوق في المبنى كإيجار تمويلي وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تم تم  

تحديد القيمة العادلة لصافي االستثمارات في عقد اإليجار التمويلي على أساس معدالت العمولة السائدة في السوق. كما بتاريخ إعداد  

 لمالية، فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تقارب القيمة العادلة. القوائم ا
 
 
 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

)تتمه(   إيضاحات حول القوائم المالية  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

25 

 

 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -19

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

 

 اإلجمالي  شهر  12بعد   شهر  12خالل   

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي     2021ديسمبر  31كما في 

      الموجودات

 4,511,655  -  4,511,655 نقدية وشبة نقدية  

 34,955,983  34,597,064  358,919 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي 

 48,312,346  42,545,210  5,767,136 مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى  

 559,190,000  559,190,000  - استثمارات عقارية 

 646,969,984  636,332,274  10,637,710 إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات  

 1,108,712  -  1,108,712 أتعاب إدارية مستحقة 

 2,784,774  -  2,784,774  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 2,130,071  -  2,130,071 مخصص الزكاة 

 94,300,000  94,300,000  - قروض بنكيه 

 100,323,557  94,300,000  6,023,557 إجمالي المطلوبات  

      

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر  12خالل  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي    2020 ديسمبر 31كما في 

      الموجودات

 5,633,083  -  5,633,083 نقدية وشبة نقدية  

 34,679,063  34,369,089  309,974 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي 

 32,891,266  29,058,471  3,832,795   مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى 

 560,839,660  560,839,660  - استثمارات عقارية 

 634,043,072  624,267,220  9,775,852 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات  

 1,105,702  -  1,105,702 أتعاب إدارية مستحقة 

 3,162,053  -  3,162,053 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,748,511  -  1,748,511 مخصص زكاة

 94,318,624  94,300,000  18,624 قروض بنكية  

 100,334,890  94,300,000  6,034,890 إجمالي المطلوبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

)تتمه(   إيضاحات حول القوائم المالية  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

26 

 

 

 المعلومات القطاعية  -20
 

عقارين استثماريين في المملكة العربية السعودية. بما أن الصندوق يستثمر في قطاع واحد وفي دولة واحدة، لم  يستثمر الصندوق في 
 . ة يكن هناك عرض للمعلومات القطاعي

  
 المخاطرإدارة سياسات المالية والهداف واأل -21
 

 ادارة المخاطر  
 تحديد المخاطر والسيطرة عليها.يعتبر مدير االستثمار في الصندوق مسؤوالً بشكل أساسي عن 

 
 والتقارير قياس المخاطر ومنظومة

باإلضافة إلى ذلك ، تراقب إدارة االمتثال    تم إعداد مراقبة المخاطر والتحكم فيها بشكل أساسي على أساس الحدود المحددة في اللوائح.
 في مدير الصندوق التعرضات مقابل الحدود المحددة في اللوائح. 

 
 طر المخا  تقليل

  ، الشاملة  العمل  استراتيجيات  الحقائق  وبيان  الشروط واألحكام  المحدد في  النحو  للصندوق على  لالستثمار  التوجيهية  المبادئ  تحدد 
 . وتحمله للمخاطر وفلسفته العامة إلدارة المخاطر

 
 تركيز مفرط للمخاطر 

التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين. تنشأ تركيزات يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الصندوق تجاه  
المقابلة في ، أو عندما يشارك عدد من األطراف  ود المالية مع نفس الطرف المقابلالمخاطر عندما يتم إبرام عدد من األدوات أو العق

ا ميزات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في القدرة على  ، أو يكون لهلمنطقة الجغرافية، أو أنشطة في نفس اأنشطة تجارية مماثلة
الوفاء بااللتزامات التعاقدية بحيث تتأثر بالمثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. قد تنشأ تركيزات  

أو   االقتراض  المالية أو مصادر تسهيالت  للمطلوبات  السداد  السيولة من شروط  االعتماد على سوق معين لتحقيق األصول  مخاطر 
، أو إجمالي ف مفتوح كبير بعملة أجنبية واحدةالسائلة. قد تنشأ تركيزات مخاطر صرف العمالت األجنبية إذا كان للصندوق مركز صا
ا التركيز  تجنب  أجل  من  معًا.  التحرك  إلى  تميل  عمالت  بعدة  مفتوحة  مراكز  للمخاطرصافي  اللمفرط  سياسات  تتضمن  صندوق ، 

وإجراءاته إرشادات محددة للتركيز على الحفاظ على محفظة متنوعة. يتم توجيه مدير الصندوق للحد من التعرض إلدارة تركيزات 
 ، هناك تركيز من المخاطر الجغرافية. رات في المملكة العربية السعوديةالمخاطر الزائدة عند ظهورها. نظًرا الستثمار الصندوق في العقا

 
 االئتمانمخاطر 

يتعرض  الصندوق.  خاللها  من  يتعامل  التي  المالية  والمؤسسات  المقابلة  األطراف  قبل  من  الدفع  عدم  إمكانية  هي  االئتمان  مخاطر 

الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده المصرفي وصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي. يتم االحتفاظ برصيد البنك مع بنك  

ملكة العربية السعودية. يتم إجراء صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مع اثنين من حاملي وحدات الصندوق محلي مرموق في الم

الذين ال يتوفر لديهم تصنيف ائتماني. يتم تلقي التدفقات النقدية من المستأجرين وفقًا لعقد اإليجار مع عدم وجود مشاكل التخلف عن  

 لمخاطر االئتمان للموجودات المالية هو قيمتها الدفترية.  السداد. إن الحد األقصى للتعرض
 

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها الصندوق بشأن بنود قائمة المركز المالي: 
 

 2021 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي

    

 5,633,083  4,511,655 شبه النقدية
 34,679,063  34,955,983 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي

 32,030,384  47,652,173 موجودات اخرى
 87,119,811  72,342,530 
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 )تتمه(المخاطر إدارة سياسات المالية والهداف وألا -21
 

 مخاطر السيولة 

الصندوق صعوبة في توليد األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية والتي مخاطر السيولة هي المخاطر التي قد يواجه 

ي وحدات ، باإلضافة إلى االشتراك فرى. الصندوق عبارة عن صندوق مغلقتتكون من رسوم اإلدارة المستحقة الدفع والمطلوبات األخ

 ، ما لم يوافق على ذلك بشكل محدد من قبل هيئة السوق المالية.اتوشراء الوحد، ال يُسمح بالمبيعات الصندوق خالل فترة العرض

 

تاريخ   المتبقية في  التعاقدية  الدفع    التقريرتستحق االستحقاقات  المستحقة  اإلدارة  تتكون من رسوم  التي  للصندوق  المالية  لاللتزامات 

 شهًرا. إن القيمة غير المخصومة لهذه الخصوم المالية تقارب قيمها الدفترية في تاريخ التقرير.  12والمطلوبات األخرى خالل 
 

 مخاطر السوق 

 ، والتي تتأثر هي نفسها بمجموعة متنوعة من العواملية السعوديةرات في المملكة العربيخضع الصندوق للظروف العامة لقطاع العقا

الطلب األراضي، وتوافر    ، وعرضمثل، على سبيل المثال ال الحصر، نمو االقتصاد الكلي في المملكة، وأسعار العموالت الخاصة

 يمية.، وسعر الصرف األجنبي والبيئة القانونية والتنظت المستثمرين، والسيولة، ومعنويا التمويل

 
 مخاطر العمالت

بية. إن األدوات المالية للصندوق، أي  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجن

المصرفية ااألرصدة  بالقيمة  بها  المحتفظ  المالية  واألصول  اإلدارة  ،  ورسوم  الخسارة،  أو  الربح  خالل  من  الدفعلعادلة  ،  المستحقة 

 ، فإن الصندوق غير معرض ألي مخاطر تتعلق بالعمالت. رى مقومة باللاير السعودي. وعليه والمطلوبات األخ
 

 مخاطر أسعار العقارات االستثمارية
اض مخاطر أسعار العقارات االستثمارية هي مخاطر أن يصبح المستأجر معسًرا مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في دخل اإليجار وانخف

في قيمة الممتلكات المرتبطة. يدير مدير الصندوق هذه المخاطر من خالل مراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين ويقرر المستوى 
 المناسب من األمان المطلوب عبر ودائع اإليجار أو الضمان. 

 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة

قيمة   تقلب  الخاصة هي مخاطر  العموالت  أسعار  السوق. مخاطر  الخاصة في  العموالت  أسعار  التغيرات في  المالية بسبب  األدوات 
يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة الخاصة أو المخاطر المستقبلية على األصول التي تحمل عموالت خاصة بما في ذلك صافي  

 االستثمار في عقد اإليجار التمويلي.
ثاب الصندوق أي عموالت خاصة ذات معدل  العادلة، وبالتاليت تحال يراعي  بالقيمة  مالية  أسعار مل أصوالً  للتغيير في  لن يكون   ،

 العموالت الخاصة في تاريخ التقرير أي تأثير على البيانات المالية. 
 

  آخر يوم تقويم  -22
 (. 2020 ديسمبر 31) 2021ديسمبر 31هو  للسنةكان آخر يوم تقويم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق تعليم ريت  
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال( 

)تتمه(   إيضاحات حول القوائم المالية  
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

28 

 

 
 التقرير  فترةنهاية  االحداث بعد -23

 ، وقعت األحداث التالية:المركز المالي قائمةبعد تاريخ 
 
 (.16، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيعات األرباح وإعالنها ودفعها كما هو مفصل في اإليضاح رقم ) السنةبعد نهاية   -
 
ممتلكات مدرـسة التربية اإلـسالمية القائمة بتكاليف إجمالية تقديرية ، أعلن مدير الـصندوق عن تطورات جديدة في   2022في فبراير  -

 ؛ و 2022مليون لاير سعودي وموعد االنتهاء المتوقع في أغسطس  33.3تبلغ 
 
، أعلن مدير الصــندوق عن اســتكمال عملية االســتحواذ على محفظة من أربعة عقارات ، تتألف من ثالث رياض   2022في فبراير  -

مليون لاير سـعودي وتم تمويلها من خالل تسـهيل قرض. سـيدفع الصـندوق رسـوم    148.5. بلغ إجمالي سـعر الشـراء  أطفال ومدرسـة
 السمسرة فيما يتعلق بذلك.

 
بط به بشـكل منتظم. عالوة يقوم مدير الصـندوق حاليًا بتقييم تأثير األحداث المذكورة أعاله وسـيواصـل إعادة تقييم وضـعه واألثر المرت

 ، سيتابع مدير الصندوق األحداث ويرصد أي تطورات جوهرية مستقبلية.على ذلك
 

 (19-جائحة كارونا )كوفيدتأثير   -24
باعتباره وباًء تقديراً النتشـاره السـريع في   (19-)كوفيدتفشـي فيروس كورونا  ، أعلنت منظمة الصـحة العالمية 2020مارس    11في  

ــعودية. اتخذت   اجميع أنحاء العالم. وقد أثر هذ ا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية الســ ــً ــي أيضــ الفاشــ
دية على وجه الخصـــوص إغالق  الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشـــار الفيروس. نفذت المملكة العربية الســـعو

، تحســــن جميع أنحاء البالد. في وقت الحق في  التجوال وحظر واالغالق االجتماعية  للمســــافة التوجيهية مبادى، وأصــــدرت  الحدود
 الوضع مع تخفيف قيود اإلغالق.

 
ذ ســلســلة من ا، قام مدير الصــندوق بشــكل اســتباقي بتقييم آثاره على عمليات الصــندوق واتخ19-كوفيداســتجابة النتشــار فيروس 

 المة موظفيه.ية واالستباقية لضمان صحة وسئاإلجراءات الوقا
 

 على عمليات الصندوق:19-كوفيد ، تم اإلفصاح أدناه عن اآلثار الناجمة عن جائحة  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في بالنسبة 
 
، قام مدير الصـندوق بتعليق تصـعيد )تصـعيد( اإليجار لمدة عام واحد ، والذي كان من   19-كوفيد   مع مراعاة التأثير المحتمل لوباء -

 ؛ و 2022وسيتأثر اآلن في عام  2021المقرر أن يكون مستحقًا في عام 
 
على مسـتأجري الصـندوق. بناًء على   19-كوفيدعيّن مدير الصـندوق مسـتشـاًرا ماليًا مسـتقالً لتقييم الضـغط المالي الناجم عن جائحة   -

تقرير المســتشــار المالي المســتقل ، قدم الصــندوق الدعم المالي للمســتأجرين وقدم خصــومات معينة للعام الحالي. وقد تم احتســاب 
 المالية. القوائمالخصومات بالشكل المناسب في 

 
تباع أالمطلوبة. عالوة على ذلك، ســيواصــل الصــندوق يواصــل مدير الصــندوق مراقبة تطورات الوضــع بعناية وســيتخذ اإلجراءات 

ـسياـسات الحكومة ونـصائحها، وبالتوازي مع ذلك، ـسيبذل قـصارى جهده لمواـصلة عمليات الـصندوق بأفـضل وأـسلم طريقة ممكنة دون  
 تعريض صحة الموظفين للخطر.

 

 
  القوائم الماليةعتماد ا -25

  (.2022مارس  31الموافق ) هـ 1443 شعبان 28 إدارة الصندوق بتاريخمن قبل مجلس  القوائم الماليةهذه عتماد اتم 
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