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 (صندوق مقفل)
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 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
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 قائمة المركز المالي 

  2018ديسمبر  31كما في 

 (وديالمبالغ بالريال السع)

 

 

 2018ديسمبر  31    

 

 الموجودات إيضاح

    32.294.099 
 

  مهالنقد و ما في حك 9

60.069.918 
 

 من االيجارات مدينة ذمم 10

9.833.840 
  

 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى روفاتمص

10.061.212 
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة 8

1.663.562.619 
 

 استثمارات عقارية 6

    1.775.821.688 

  

 إجمالي الموجودات 

    

   

 المطلوبات 

74.071.673 
 

 إيرادات ايجار غير مكتسبة 11

4.147.987 
 مستحقة اداريةرسوم  8 

30.854.666 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 12

186.207.131 
 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 8

  
  295.281.457 

  

 إجمالي المطلوبات 

    

    1.480.540.231 
  

 صافي قيمة الموجودات 

     162.881.100 
  

 )بالعدد( عدد الوحدات المصدرة

    9.0897 
  

 قيمة الوحدة 

    9.6101 
 

 القيمة العادلة للوحدة  7
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 الشاملقائمة الدخل 

 2018ديسمبر  31حتى  2018 يوليو 03للفترة من 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 2018يوليو  03للفترة من 

  2018ديسمبر  31حتى 
 إيضاح

 

   

 الدخل:

    52.639.326 
 

 إيرادات إيجار من االستثمارات العقارية 13

330.510 
  

 إيرادات أخرى 

52.969.836 

  

 ملياتإجمالي الدخل من الع

    

   

 المصاريف:

    (3.950.464)  
 

 الرسوم االدارية 8

(137.290) 
  

 تكاليف ما قبل التشغيل

(892.184) 
  

 مصاريف أخرى

(4.979.938) 
 

 

 اجمالي المصاريف من العمليات

 
    47.989.898 

  

 خالل الفترة  لعملياتمن ا يالنقدالدخل 

 
 

  (23.049.554) 
  

 ك االستثمارات العقاريةاستهال مصروف

 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات العقارية   (110.380.482)

    (85.440.138) 
  

 فترة للي دخل فصا

    

 الدخل الشامل االخر   -

 مجموع الدخل الشامل االخر   -

    

 خسارة لكل وحدةال   (0.5245)
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 قائمة التغيرات في صافي الموجودات

 2018ديسمبر  31حتى  2018يوليو  03للفترة من 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 

 2018يوليو  03للفترة من 

  2018ديسمبر  31حتى 
 إيضاح

 

- 

  

 ةلفترصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية ا

    

   

 :الناتجة من التعاملالتغيرات 

    

 651.524.400 

 

 

 الحصول على مقابل نقديب - اشتراك الوحدات 

 977.286.600 

 

 ابل عينيبالحصول على مق  - اشتراك الوحدات 1

1.628.811.000 
   (22.924.762) 
  

 رسوم هيكلة رأس المال 

(39.905.869) 
  

 لفترةخالل ا ارباحتوزيعات 

1.565.980.369    

  

 صافي معامالت رأس مال مالكي الوحدات خالل الفترة 

    (85.440.138) 
 

 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

1.480.540.231 

  

 رةصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفت

 

 

 

 

 :التاليلفترة على النحو ا في نهاية المعامالت في الوحداتملخص 
 

 2018يوليو  03للفترة من 

 2018ديسمبر  31حتى 

   - 

  

 بداية الفترة  عدد الوحدات

    65.152.440 
  

ول على مقابل نقديبالحص - اشتراك وحدات  

97.728.660 
  

حصول على مقابل عينيبال  - اشتراك وحدات  

     162.881.100 
  

 عدد الوحدات في نهاية الفترة 
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 قائمة التدفقات النقدية 

 2018ديسمبر  31حتى  2018يوليو  03للفترة من 

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 2018يوليو  03للفترة من 

 2018ديسمبر  31حتى 

 

 إيضاح

 

   

 األنشطة التشغيلية

(85.440.138) 
  

 للفترة الخسارةي صاف

    

   

لصافي النقدية من األنشطة  الخسارةتعديالت لتسوية صافي 
 التشغيلية:

 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات العقارية   110.380.482

 23.049.554 
 

 استهالك االستثمارات العقارية 6

47.989.898 
   

   

 التغيرات في الموجودات التشغيلية:

(60.401.021) 
  

 ذمم مدينة من االيجارات

(9.833.840) 
  

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

(10.061.212) 
  

 مستحق من أطراف ذات عالقة

    

   

 التغيرات في المطلوبات التشغيلية:

74.071.673 
  

 إيرادات ايجار غير مكتسبة

4.147.987 
  

 رسوم إدارة مستحقة

31.185.769 
  

 ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة 

77.099.254 
  

 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    

   

 األنشطة االستثمارية

(819.706.055) 
  

 شراء استثمارات عقارية

(819.706.055) 
  

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

   
 

   

 األنشطة التمويلية

651.524.400 
  

 إصدار وحدات

(22.924.762) 
  

 رسوم هيكلة رأس مال مدفوع 

186.207.131 
  

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

(39.905.869) 
  

 توزيعات أرباح مدفوعة

774.900.900 
  

 صافي النقد من األنشطة التمويلية

    32.294.099 
  

  النقد و ما في حكمهصافي التغير في 

- 
  

 في بداية الفترة مهالنقد و ما في حك

 32.294.099 
  

 في نهاية الفترة النقد و ما في حكمه

    

   

 المعامالت غير النقدية 

 (977.286.600) 
 

 شراء االستثمار من خالل االشتراك في وحدات ريت 1.6
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 الصندوق وانشطته .1

ة ق"( هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مغلق متوافق مع ضوابط الشريعريت )"الصندو بنيانصندوق 

  .2018يوليو  25تاريخ إدراج الصندوق في  االسالمية.
 

م رق تجاري سجل ، بموجبندوق"( شركة مساهمة سعودية مقفلة)"مدير الص السعودي الفرنسي كابيتالشركة 

 30يخ بتار 37-11153ئة السوق المالية رقم مرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيو 1010231217

  .2011 يناير
 

 األنظمة عم يتماشى بما وحداته يتم تداولو السعودي )"تداول"( المالية السوق في ريتبنيان تم ادراج صندوق 

إلدراج اسنة من تاريخ  99لاير سعودي ومدته  1,628,811,000رأس مال الصندوق  ويبلغ .الصلة ذات واللوائح

فقة ول على مواالحص للتجديد لفترة مماثلة وفقا لتقدير مدير الصندوق وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ومن ثم قابلة

  .هيئة السوق المالية
 

صول العقارية توفير دخل منتظم لمستثمريها من خالل االستثمار في األ هو للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن

ستثمارات اوز ا، شريطة أال تتجإلمارات العربية المتحدة والعالمبية السعودية واالمدرة للدخل في المملكة العر

أيًضا  ، يمكن للصندوقأصول الصندوق. باإلضافة إلى ذلك ٪ من25الصندوق خارج المملكة العربية السعودية 

أصول  ٪ من75، بشرط أن يستثمر الصندوق ما ال يقل عن مناسب في مشاريع التطوير العقارياالستثمار بشكل 

 الصندوق في األصول العقارية المدرة للدخل وأن الصندوق لن يستثمر في األراضي البيضاء.
 

 مارس 21ق هـ )المواف1439 رجب 4تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 م(.2018
 

لصندوق في الاير سعودي إلى  1.628.811.000 بقيمةعقارية  استثمارات تم تحويلوفقًا لشروط وأحكام الصندوق، 

 نبنياندوق صات الصندوق من قبل مالكي وحدات في وحد باالشتراكتم تنفيذ المعامالت المذكورة تاريخ اإلدراج. 

 651.524.400مقابل مبلغ للوحداتجنبا إلى جنب مع الطرح العام  سعوديل ريا 977,286,600العقاري بقيمة 

 .سعودي لاير
 

 .يةالقوائم المالهذه مقارنة في  توجد أرقام وبالتالي القوائم مالية مصدرة للصندوق، أول  د هذهتع

 

 اللوائح النظامية .2
 

عقاري لا ماراالستثيخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( والتعليمات الخاصة بصناديق 

ناديق جميع الص ين علىئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتعالمنشورة من قبل هيالمتداول )"التعليمات"( و

 العقارية والمتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها.
 
 أسس اإلعداد .3
 

 االلتزامبيان  1-3

والمعايير  وديةالسع لعربيةافي المملكة المعتمدة  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. من المعتمدة األخرىاالصدارات 
 

 أساس القياس والعملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

ه تم عرض هذاسبي، والمح االستحقاقمبدأ  باستخدامتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية 

 لصندوق.في ا بها المتعاملالسعودي وهي العملة القوائم المالية بالريال 
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 )تتمة( أسس اإلعداد .3
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3-3

مبالغ  ىتؤثر علن أمن شأنها  وافتراضاتمن االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية

د يؤدي تملة. قالمح االلتزاماتالمرفقة واإلفصاح عن  واإلقصاءات ودات والمطلوباتاإليرادات والمصروفات والموج

ات أو لموجودعدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية ل

 المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.
 

لتقرير، ايخ ري تافرى للتقدير ألخائيسية رلدر المصال والمتعلقة بالمستقبائيسية رلت اضاراالفتإن عدم التأكد من ا

ة تم لمالية الالحقال الفترة خالت باولطلملموجودات واية لرفتدلاللقيمة ري هوجل يدتعداث حإفي ر کبيطر لتي لها خوا

ن إكما لية. الما د القوائموصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته و تقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعدا

ة الت الناتجالحا واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أالحاالت و

 عندما تحدث. االفتراضاتخارج سيطرة الصندوق مثل هذه التغيرات تنعكس على 
 

 االستمرارية

لديه  لصندوقادوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصن

 شأنها نوهرية مجاإلدارة أي شكوك  يوجد لدىالموارد الالزمة الستمرار العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال 

مبدأ  ساسلى أععلى قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية أن تؤثر 

 االستمرارية.
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية

ان كد ما إذا لتحدي دوريتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل 

 .ألصلله ستردادفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن ااألصول،  نخفاض قيمةالهناك أي مؤشر 
 

ابل لمبلغ القا لنقديةالوحدات ذات العائدات ايتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو 

 ة استخدامهقيمألكبر من االقيمة  بأنها الوحدات ذات العائدات النقديةوتتمثل القيمة القابلة لالسترداد أو   .لالسترداد

يمها لمستقبلية المقدرة إلى قا، يتم خصم التدفقات النقدية االستخدامقيمة تقييم ول  .لبيعأوالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف ا

المخاطر ولنقود الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل

 هناكتكن  لمإذا  ماأة لقابلة للمالحظق السوار سعاأتعتمد على تكلفة البيع لة ناقصاً دلعاالقيمة إن ا. الخاصة باألصل

ر سعااك أهنلم تكن ا إذ ماأ .لمماثلةدات اللموجورة لمقدر األسعاا فيتم االعتماد على، قابلة للمالحظةق لسوافي ر سعاأ

 لمخصومة.المستقبلية النقدية ت التدفقات اعلى حسابا فيتم االعتماد، لمماثلة متاحةدات اتقديرية للموجو
 

 العقارية لالستثماراتالعمر اإلنتاجي المتبقية والقيمة 

تم تحديد . ياالستهالك العقارية لحساب لالستثماراتالقيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية  الصندوق تحدد إدارة

راجعة بم إلدارةتقوم اهذه التقديرات بعد األخذ في عين اإلعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التقادم الفعلي. و

األعمار  إلدارة أنعتقد االقيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلية عندما ت

 .اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 دام نماذجلب استخبالتكلفة المطفأة يتطإن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمقاسة 

 معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
 

 ثل: لمتوقعة، مانية اهناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتم

 اطر االئتمان؛ تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخ 

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

 ن خسائر بها م إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط

 ائتمانية متوقعة؛ و

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .4

 السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه: 

 النقدية وشبه النقدية

طفأة في لتكلفة المقدية باشبه النالنقد في الحسابات الجارية لدى بنك محلي. يتم قياس النقدية و النقدية وشبه النقديةب يقصد

 قائمة الموجودات والمطلوبات.

 ايجارات مدينة
 يتم قياسها الحقا بالتكلفةباإلضافة إلى تكاليف المعامالت المباشرة و يتم االعتراف األولي بالذمم المدينة بالقيمة العادلة

ة لخسائر مة مساويفي الذمم المدينة بقي لتدنياعادة قياس مخصص االمطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

 العمر.المتوقعة على مدى  االئتمان

 استثمارات عقارية 

ارية". تدرج أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عق /يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و

ً منها االستهالك المترا  االستهالك احتساب في القيمة. يتم تدنيكم وأي خسائر االستثمارات العقارية بالتكلفة مخصوما

ها عمرلى مدى قاري عباستخدام طريقة القسط الثابت. يتم استهالك التكلفة مخصوماً منها القيمة المتبقية لالستثمار الع

دة بعد كبية متفي المكان الخاص بالصندوق. يتم استهالك أي نفقات رأسمال االستهالكاإلنتاجي المقدر وفقا لسياسة 

 .لسياسةااالستحواذ على العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر حسب 

 

لقيمة اتجاوزت  للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حالللعقار المستثمر تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

أس ر تدرج عائدات سترداد.وفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالالدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. 

رية. ويتم ه الدفتبالصافي في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمت بيع األصلالمال الناتجة عن 

 تسجيلها بالصافي في قائمة الدخل.

 انخفاض قيمة األصول غير المتداولة

قد ال  ة الدفتريةالقيم عة العقارات للتأكد من انخفاض قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أنتتم مراج

كن لمبلغ الممألصل اتكون قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية ل

قيمة انخفاض ال س خسارة. عندما تنعكو قيمة استخدامهلألصل ناقًصا تكلفة البيع استرداده والذي يكون أعلى للقيمة العادلة 

 المعدلةلدفترية ايد القيمة أن تز الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية للعقار إلى التقديرات للمبلغ القابل لالسترداد، ولكن ال يجب

ئمة اشرة في قادات مبكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيراعن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها. يتم إثبات ع

 الدخل الشامل.

 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى 
طفأة لتكلفة المحقا بايتم االعتراف األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها ال

 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ن تسديد ابقة وأس)قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث  التزاماتيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق 

 االعترافم ال يتا كمويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.  اقتصاديةمحتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع  االلتزامات

 بالمخصصات لخسارة التشغيل المستقبلية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .4

 االعتراف باإليرادات

 إيرادات اإليجار
ترة عقد فى مدى يتم إثبات إيرادات اإليجار المستحقة من عقد اإليجار التشغيلي للممتلكات بطريقة القسط الثابت عل

 اإليجار.

 اإليرادات من الخدمات الفندقية
قدمة. يتم رى المإيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات المرتبطة األخ تشمل اإليرادات من الخدمات الفندقية

 .لخدماتاإثبات اإليرادات صافية من الخصم والضرائب المطبقة ورسوم البلدية على أساس االستحقاق عند تقديم 

 

رف تعث. يرف ثالطنيابة عن  وتستثني المبلغ المحصليتم قياس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في عقد مع العميل 

عداد ر الدولي إلالمعيا اإليرادات عندما ينقل التحكم في منتج أو خدمة إلى عميل. يتم تطبيق المبادئ الواردة فيبالصندوق 

 باستخدام الخطوات الخمس التالية: 15التقارير المالية 

ل كحديد حقوق العقد والتزم األطراف؛ يتم تموافقة على : حساب الصندوق لعقد مع العميل عندما: تمت ال1الخطوة • 

 ؛ وجمع محتمل.طرف؛ يتم تحديد شروط الدفع؛ العقد له مادة تجارية

خدمة  ل سلعة أوك: يحدد الصندوق جميع السلع أو الخدمات الموعودة في العقد ويحدد ما إذا كان يجب حساب 2الخطوة • 

 موعودة كالتزام أداء منفصل.

الخدمات  لبضائع أوا، وهو مقدار االعتبار الذي يتوقع الحصول عليه مقابل نقل دوق سعر المعاملة: يحدد الصن3وة الخط• 

 الموعودة إلى العميل.

سبي مستقل الن: يتم تخصيص سعر المعاملة في أي ترتيب لكل التزام أداء منفصل بناًء على سعر البيع ال4الخطوة • 

 للسلعة أو الخدمة المقدمة للعميل.

 ة أو خدمةتحويل سلع: تتحقق اإليرادات عند نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل. يقوم الصندوق ب5الخطوة • 

مة إذا و الخدأعندما يحصل العميل على السيطرة على تلك السلعة أو الخدمة. يحصل العميل على السيطرة على السلعة 

 السلعة أو الخدمة. كان لديه القدرة على توجيه استخدام وتلقي المنفعة من

 وفقاً لمبدأ االستحقاق على أساس متساوي على فترة اإليجار. التأجيرييتم االعتراف باإليرادات 

 معامالت االستثمار

 على أساس تاريخ المتاجرة. االستثماريةبالمعامالت  االعترافيتم 

 الرسوم اإلدارية والنفقات األخرى

. يتم لصندوقى بمعدالت / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام ايتم تحميل رسوم اإلدارة والنفقات األخر

 على أساس ربع سنوي. سدادهاو بشكل يومي احتساب رسوم اإلدارة

 الزكاة 
 لمالية. وائم االزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه الق

 صافي الموجودات
لى عدد ع لصندوق احتساب صافي الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية بتقسيم صافي موجودات ايتم 

 الوحدات في نهاية الفترة.

 توزيعات األرباح

ناتج من ال تتضمن الربح ال ،بشكل نصف سنوي من صافي الدخل %90عن  لال يقسياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما 
 .العقارية االستثماراتن بيع أي عقار م
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .4

  األدوات المالية

 التصنيف والقياس لألدوات المالية 

ً للمعيار الدولي للتقارير  النحو  على 9 رقم لماليةاإن فئات القياس والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية وفقا
 التالي:

 9ي للتقرير المالي رقم المعيار الدول 

 القيمة الدفترية فئة القياس 

   الموجودات المالية

 32,294,099 التكلفة المطفأة النقدية وشبه النقدية

 60,069,918 التكلفة المطفأة إيجارات مدينة

 135.565 التكلفة المطفأة مدفوعة مقدما وموجودات أخرى روفاتمص

 10,061,212 ة المطفأةالتكلف مستحق من أطراف ذات عالقة

 102.560.794  إجمالي الموجودات المالية

 ذه القوائمة في هيتم قياس اإليجارات المدينة بالتكلفة المطفأة. لم يتم تسجيل مخصص انخفاض قيمة اإليجارات المدين

 .جوهريغير المالية ألن المبلغ 

 أدوات الملكية

ام تعاقدي ى التزمن وجهة نظر المصدر؛ أي األدوات التي ال تحتوي عل أدوات الملكية هي أدوات تستوفي تعريف الملكية

 بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية في صافي أصول المصدر.

س جميع ك بقيايصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذل

، صندوقبل مدير الره من قما يتم اختيا، باستثناء رةأو الخسا حالرب اللة بالقيمة العادلة من خستثمارات في حقوق الملكياال

 خر. الاعتراف المبدئي، تعيين استثمار في أسهم رأس المال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل العند ا

امل الدخل الش ن خاللممالية بالقيمة العادلة  موجودات تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات في األسهم باعتبارها

بمكاسب  العترافا، يتم االختيارعندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير التجارة. عند استخدام هذه  األخر

ند ذلك عا في ، بملدخلاالدخل الشامل األخر وال يتم إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى قائمة القيمة العادلة في  وخسائر

ت التغيرا في القيمة( بشكل منفصل عن االنخفاضصاح عن خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر إلفيتم ا والالبيع. 

في  عتراف بهاباال اراالستمريتم  عائدًا على هذه االستثمارات، توزيعات األرباح عندما تمثل لقيمة العادلة.خرى في ااأل

 الصندوق في استالم الدفعات. عندما يتم تحديد حقوذلك قائمة الدخل 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 بالتکلفة ايتم قياسه التيبالموجودات المالية ة طتبرلماقعة ولمتن االئتمار اخسائم بتقييدوق على أساس مستقبلي لصنوم ايق

المتوقعة  تمانيةالخسائر االئة. يعترف الصندوق بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يتم قياس فأطلما

 لتعكس:

 مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛ 

  والقيمة الزمنية للنقود؛ 

 ابقة شأن أحدداث سدالمعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير ب

 .وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية

 االعترافإلغاء 

ت، أو ن الموجودامنقدية م التدفقات اليتم استبعاد الموجودات المالية، أو جزء منها، عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستال

ى حد الية إلوجودات الم( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكية الم1عندما )

 المحافظة مالية، والاالحتفاظ بجميع مخاطر والمنافع الخاصة بملكية الموجودات ال( ال يقوم الصندوق بنقل و2كبير، أو )

 .يطرة عليهاوالس
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .4

 اإللتزامات المالية
لربح من خالل ا لعادلةايقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة 

 تهاؤها. اؤها أو انأو إلغ من إلتزاماته التعاقديةيلغي الصندوق اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه  .والخسارةأ

 المقاصة
بات ت و المطلوموجودايتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة ال

لموجودات حقق اتون فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس الصافي أو أن يك

 وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 

 أتعاب اإلدارة والمصاريف اإلخرى ورسوم نقل الملكية  .5

 اإلدارة والمصروفات األخرى أتعاب  -

 ة أصوليًا من إجمالي قيمسنو %0.5إدارية بنسبة أتعاب  ربع سنويبشكل بتحميل الصندوق مدير الصندوق  يقوم
عن  ريف أخرى يتم تكبدها نيابةيف. كما يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصابعد خصم المصار الصندوق

 الصندوق مثل التدقيق والرسوم القانونية وتعويض مجلس اإلدارة والتكاليف المماثلة األخرى.

 فظرسوم الح  -

 ٪ سنويًا من صافي أصول الصندوق.0.025 أمين الحفظوفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، يتقاضى 

 رسوم هيكلة رأس مال  

لى مبالغ ع %  1.5، رسوم هيكلة رأس المال لمرة واحدة بمعدل ، يفرض مدير الصندوق على الصندوقعالوة على ذلك 
حقوق أو دار الاالشتراك التي يتم جمعها خالل الطرح العام األولي أو أي حقوق ملكية الحقة يتم جمعها عن طريق إص

 المساهمات العينية.
 

 مارات العقاريةاالستث .6

  المباني   األراضي 
موجودات أخرى 

 ثابتة
 المجموع 

        التكلفة

 -  -  -  - 2018 يوليو 03الرصيد في 

 1,796,992,655  11,612,342  1,541,537,108  243,843,205 إلى االستثمارات العقارية اإلضافات

 1,796,992,655  11,612,342  1,541,537,108  243,843,205 2018ديسمبر  31الرصيد في 

        

        اإلستهالك المتراكم

 -  -  -  - 2018 يوليو 03الرصيد في 

 (23,049,554)  (2,091,304)  (20,958,250)  - خالل السنة المحمل

 (110.380.482)  -  (110.380.482)  - خسائر انخفاض القيمة

 (133.430.036)  (2,091,304)  (131.338.732)  - 2018ديسمبر  31الرصيد في 

ديسمبر  31القيمة الدفترية في  

2018  
243,843,205  1.410.198.376  9,521,038  1.663.562.619 
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 االستثمارات العقارية )تتمة( .6

 :التالية اتعقار عشرالتتمثل االستثمارات العقارية في 

 لتجاري.قطاع اصنف في الميمتلكه الصندوق، في المدينة المنورة ويقع مشروع استثمار الراشد ميغا مول، وهو عقار حر  -

اًما، في أبها ع 20مار، وهو عقار مستأجر استحوذ عليه الصندوق بموجب اتفاقية انتفاع لمدة أبها لالستث -يقع الراشد مول  -

ية االنتفاع مقابل وقيع اتفاقسنوات من تاريخ ت 5صنف في القطاع التجاري. يحق للصندوق شراء هذا العقار مباشرة خالل مو

 مليون لاير سعودي. 110

 ي.صنف في القطاع التجارمازان، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في جازان وج -يقع الراشد مول  -

 .لتجاريصنف في القطاع ام، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، في الرياض ويقع استثمار الرشيد مول مول -

طاع ف في قصنمفندق كورتيارد ماريوت لالستثمار، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في جازان ويقع  -

 دق أربع نجوم.افنال

صنف جازان وي ، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في مدينةجازانفي  السكني فندق إن باي ماريوتيقع  -

 على أنه فندق من فئة أربع نجوم.

ادق ذات اع الفن، ويصنف في قطتملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، وهو عقار الفي جازانشد ريزيدنس اع استثمار الريق -

 الخمس نجوم.

قطاع ه في الفي دبي، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، ويصنف على أن سيتي ووك السكنييقع استثمار  -

 السكني.

يصنف ضمن و، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في مدينة الرياضمار ة لالستثعالرفيفلل  مجمعيقع  -

 السكني.القطاع 

 ني.ع السك، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، ويصنف في القطافي الرياض يقع مجمع فلل المعذر لالستثمار -

 ترتيبات عقد اإليجار التشغيلي  6-1

عقارات ستحقات اإليجار بموجب عقود تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء على الم الحد األدنى من -الصندوق كمؤجر 

 االستثمارية المذكورة أعاله هي كما يلي:

 2018ديسمبر  31  

 اقل من سنة واحدة
 

90.171.360 

 سنة إلى خمس سنوات
 

147.460.481 

 أكثر من خمس سنوات
 

96.325.083 

  
333.956.924 

 

بالقيمة القابلة  االستهالك. يتم تحميل والموجودات األخرى الثابتةياسة تحميل االستهالك على المباني لدى الصندوق س 6-2

 أي التكلفة مخصوم منها القيمة المتبقية. لالستهالك
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 ستثمارات العقارية )تتمة(اال .6

هناك أي مؤشر النخفاض في قيمة يقوم مدير الصندوق بشكل دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان  6-3

لقابلة اقيمتها  يةستثماراالاألصول. يتم اعتبار خسارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية للعقارات 

رية التي لدوالتقييم ا تقاريرلقيمة استخدامه. ووفقا ودات ناقًصا تكلفة البيع و، وهي األعلى من القيمة العادلة للموجلالسترداد

ون لهذه المستقل فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي اتخذها المقيمونالتقييم المستقلون عن الصندوق، قدمها خبراء 

 العقارات االستثمارية:

2018ديسمبر  31كما في  * فاليوسنار  
 

 ر الشروط واألحكامونشمكما هو الحال في 
 (2018مارس  21) 

 

 معدل الخصم

قيمة العقار في 
هاية العمر ن

االنتاجي 
 لالصل

نموالمعدل   معدل الخصم  

قيمة العقار في 
نهاية العمر 
االنتاجي 

 لالصل
نموالمعدل   

 %5.00 %8.00 %8.50  %2.50 %8.00 %10.00 الراشد ميغا مول المدينة المنورة

 %2.50 %8.00 %9.50  %2.50 %8.00 %10.50 الراشد مول ابها

 %2.50 %9.00 %10.50  %2.50 %9.00 %11.50 الراشد مول جازان

 %2.50 %9.00 %10.50  %2.50 %9.00 %11.50 الراشد ستريب مول الرياض

 %2.50 %10.50 %13.00  %2.50 %10.50 %13.00 فندق كورت يارد ماريوت جازان

 %2.50 %10.50 %13.00  %2.50 %10.50 %13.00 ريزيدنس إن ماريوت جازان

 %1.50 %9.00 %11.50  %2.50 %9.00 %11.50 رةمساكن الرشيد المدينة المنو

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شقق سيتي ووك دبي

 %3.33 %9.00 %10.00  %2.50 %9.00 %11.50 الرياض يعةرفال فللمجمع 

 %2.50 %8.00 %10.50  %2.50 %8.00 %10.50 مجمع فلل المعذر بالرياض

 النقدي المخصوم المستخدم * نهج التدفق
 

* 2018ديسمبر  31كما في    الشركة السعودية لتقييم األصول   
ر الشروط واألحكام ونشمكما هو الحال في   

(2018مارس  21)  

 معدل رسملة الدخل  معدل رسملة الدخل 

 %6.50  %7.00 الراشد ميغا مول المدينة المنورة

 %8.00  %8.50 الراشد مول ابها

 %8.50  %8.50 مول جازان الراشد

 %8.50  %8.00 الراشد ستريب مول الرياض

 %9.00  %8.50 فندق كورت يارد ماريوت جازان

 %9.00  %8.50 ريزيدنس إن ماريوت جازان

 %7.00  %6.50 مساكن الرشيد المدينة المنورة

 -  %4.00 ** شقق سيتي ووك دبي

 %8.50  %9.00 الرياض يعةرفال فللمجمع 

 %8.50  %8.00 مع فلل المعذر بالرياضمج

 * رسملة الدخل النهج المتبع
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 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة .7

 

ً للمادة   ،السعودية ملكة العربيةمن لوائح الصناديق العقارية االستثمارية الصادرة من هيئة السوق المالية في الم 22وفقا

ي شروط فموضح  يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو

ً  وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه لمعايير  وفقا

 الستهالكاة ناقص العقارية بالتكلف االستثماراتالسعودية، يتم إدراج المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية 

ومات راض المعلناه ألغ، يتم الكشف عن القيمة العادلة أدلذلك اوفق إن وجد في هذه القوائم المالية. االنخفاضالمتراكم و

 ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.

 

دية لتقييم األصول السعووهم شركة  عقارات 10من ال  عقارلكل  ية من قبل مقيمينيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقار

 :2018 ديسمبر 31كما في يلي تقييم االستثمارات العقارية شركة فاليوسترات لالستشارات. فيما و

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول 2018ديسمبر  31

 1.842.949.289  1.879.193.698  1,806,704,880 االستثمارات العقارية

 اإلجمالي

 
1,806,704,880  1.879.193.698  1.842.949.289 

 

لك مساحة ا في ذتم تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بم

لفة طريقة التكألرض وال المالي وتقسيم قطع ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التحلي

   :لتكلفةارية مقابل العقا وطريقة المقارنة المباشرة وطريقة القيمة المتبقية. فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات

 

 2018ديسمبر  31 

  

 1,842,949,289  مينستخدالم القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناًء على متوسط التقييمين

 (1.663.562.619) االستثمارات العقارية يخصم: القيمة الدفترية 

 (94.623.149) راشد مول أبهاالمخصوما منه: القيمة الحالية لخيار الشراء في 

 84.763.521 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية زيادةال

 162,881,100 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 0.5204 للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  زيادةمقدار ال

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :

2018ديسمبر  31   

 1.480.540.231 ادلةيمة العيل القالعائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعد الموجوداتصافي قيمة 

 84.783.521 رة عن القيمة الدفتريةفي القيمة العادلة المقد زيادةال

 تارالالستثمصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة 

 العقارية 
1.565.303.752 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 2018ديسمبر  31 

 لةة العادلقيمايل القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعد
9.0897 

 للوحدة على أساس القيمة العادلة المقدرة لزيادةمقدار ا
0.5204 

 صافي قيمة الموجودات للوحدة على أساس القيمة العادلة
9.6101 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 8

 

 البنك السعودي الفرنسيلصندوق(، )مدير ا السعودي الفرنسي كابيتالشركة تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق" 

وشركة البالد  االستثمارات العقارية( وشركة بنيان السعودية )مدير عقار (السعودي الفرنسي كابيتالشركة )مساهم في 

 .لالستثمار )الحافظ للريت( وشركة عبدالرحمن سعد الراشد و أوالده )ملكية اكبر عدد من الوحدات(

ها قيود قة تحكملألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العال عتياديااليتعامل الصندوق في السياق 

 لصندوق.دارة اإاللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس 

 32.264.599ويحتفظ الصندوق بمبلغ  31/12/2018الخدمات المصرفية للصندوق كما فيه  البنك السعودي الفرنسييقدم 

 في حسابه الجاري لدي المصرف.

 ها:تجة عنفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة واألرصدة النا

 

 ذمم دائنة /)مستحقة الدفع( مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 (4.147.987) 4.147.987 رسوم ادارية يتالالسعودي الفرنسي كاب

 - 22.924.762 رسوم هيكلة رأس المال 

 (4.516.642) 4.516.642 رسوم إدارة الممتلكات شركة بنيان السعودية

 10.061.212 10.061.212 مستحق من مدير العقار لجمع اإليجار 

 

مستحق الدفع لمدير العقار لمصروفات 

 (6.358.890) 6.358.890 تشغيل العقار

 (285.358) 285.358 حفظالرسوم  شركة البالد لالستثمار

 (30.000) 30.000 رسوم المجلس واللجنة أعضاء مجلس اإلدارة

شركة عبد الرحمن سعد 

 (186.160.000) 1.790.900.000 اقتناء العقارات االستثمارية * د وأوالدهشاالر

 (2.681.479) 5.765.667 * إضافة إلى العقارات االستثمارية 

 

يًضا أ وقالصند وذفي شروط وأحكام العقارات، استحباإلضافة إلى االستحواذ على العقارات االستثمارية على النحو المحدد * 

 ، وهي عمليات معتادة على عمليات العقارات األساسية.على أصول وخصوم تجارية أخرى
 

 النقد وما في حكمه .9
 

 2018ديسمبر  31 

 32.264.599 بنكأرصدة ال

 29.500 في الصندوق نقد

 
32.294.099 

 

 .بنيان ريتصندوق اسم  يحتفظ النقد في البنك في حساب جاري لدى البنك السعودي الفرنسي تحت

، على مثل هذا التقييم وبناءً  9ية ، كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالجرت اإلدارة مراجعة لهذه األرصدةأ

 قد اإلدارة أنه ال توجد حاجة كبيرة لبدل الخسارة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية.تعت
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 ، صافيالمستحقةاإليجارات إيرادات  .10

 تتكون إيرادات اإليجار المستحقة مما يلي:

 2018ديسمبر  31 

 60.401.021 إيرادات إيجار مستحقة القبض

 (331.103) الخسارة مخصص

 60.069.918 صافي

 

 الحركة في مخصص الخسارة هي كما يلي:

 2018ديسمبر  31 

 - الرصيد االفتتاحي

 331.103 خالل العام المحمل

 331.103 الرصيد في نهاية السنة  

 .٪ من قيمة اإليجار المستحق للصندوق 19، كان أكبر خمسة عمالء يمثلون  2018ديسمبر  31في 

 

 إيرادات اإليجارات المؤجلة .11

 كانت حركة إيرادات اإليجار المؤجلة كما يلي:

 2018ديسمبر  31 

 - الرصيد االفتتاحي

 173.130.948 ايجار الفواتير خالل الفترة

 (99.059.275) مقابل اإليرادات المكتسبة عديالتالت

 74.071.673 لرصيد في نهاية السنةا 

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى .12

 مستحقة ومطلوبات أخرى مما يلي: تتكون مصروفات

 2018ديسمبر  31 

 15.895.297 رسوم اإلدارة مستحقة الدفع

 9.972.761 تشغيل الممتلكات ل المستحقة المباشرة األخرى تكاليفال

 4.220.821 مستلمة تامينموالت ع

 765.787 ىآخر

 30.854.666 

 

 الدخل من العقارات االستثمارية .13

 2018ديسمبر  31 االستثمارات العقاريةتصنيف الدخل من 

 49.366.740 (6ايضاح إيرادات اإليجار على العقارات االستثمارية )

 3.272.586 (1.13 ايضاحاإليرادات من الخدمات الفندقية )

 52.639.326 

 

م لمقدمة. يترى األختشمل اإليرادات من الخدمات الفندقية إيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات المرتبطة ا

قاق عند الستحااالعتراف باإليرادات صافية من الخصم والضرائب المطبقة ونفقات التشغيل ورسوم البلدية على أساس 

 تقديم الخدمات.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر .14
 

طر ئتمان ومخاق ومخاطر اال: مخاطر السو إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية الصندوق تتعرض أنشطة

سعى إلى لمالية ويويركز البرنامج الشامل إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق ا السيولة.

 .تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوق

ألخرى, احقات , المستنقديةبشكل أساسي النقدية وشبه التتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية 

في بيانات  ادهااالعتراف التي تم اعتمطرق اليتم اإلفصاح عن  المطلوبات المستحقة والمطلوبات األخرى المتداولة.

درجة في لغ الميتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبا. السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر

وينوي إما التسوية  حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها الصندوق ا يكون لدىالبيانات المالية، عندم

 .، أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقتيصافالعلى أساس 

 مخاطر السوق 

المتحدة  بيةلعرواإلمارات ايخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية 

ت اطر معدالكة ومخوالذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في الممل

امية ر النظالفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر السيولة والمخاط

ن تأثير أعامة وتعتقد دوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات في االقتصادية التراقب إدارة الصن والمخاطر التنظيمية.

 هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق.

 

 مخاطر االئتمان

ما ماماته يتعرض الصندوق إلى مخاطر إئتمان وهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتز

ت مدينة إيجارا ويتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية  اآلخر. يتسبب في خسائر مالية للطرف

 و مستحق من أطراف ذات عالقة. 

 2018ديسمبر  31 

 32.264.599 أرصدة البنك

 60.401.021 إيرادات إيجار مستحقة القبض

من أطراف ذات عالقة مطلوب  10.061.212 

 

 لمخاطرات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من اسياسة الصندوق بإبرام عقود األدو

لجدارة لمستمر االئتمانية من خالل مراقبة التعرض المخاطر، والحد من المعامالت مع أطراف محددة، والتقييم ال

 االئتمانية لألطراف األخرى. يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك ذو تصنيف مالي جيد.

 مخاطر السيولة

رتبطة مالالزم للوفاء بالتزامات  المبالغهي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على 

 .بمطلوبات مالية
 

ئها، ت عند نشولتزاماايقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي 

 ن مديرمتصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل  إما من خالل االشتراكات الجديدة أو

  الصندوق.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .14

 )تتمة(مخاطر السيولة
 

 لمتوقعة:حقاق ايوضح الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة للصندوق بناًء على آجال االست

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

    

 32.294.099 - 32.294.099 النقد و ما في حكمة

 60.069.918 - 60.069.918 ذمم مدينة من االيجارات

 10.061.212 - 10.061.212 مستحق من أطراف ذات عالقة

 1.663.562.619 1.663.562.619 - العقارية االستثمارات

 1.765.987.848 1.663.562.619 102.425.229 اجمالي الموجودات

7    

    

 4.147.987 - 4.147.987 رسوم إدارة مستحقة 

المصروفات المستحقة والمطلوبات 

 30.854.666 - 30.854.666 األخرى

 186.207.131 186.207.131 - مستحق إلى اطراف ذات عالقة

 221.209.784 186.207.131 35.002.653 اجمالي المطلوبات

 

 شغيليةالمخاطر الت

مرتبطة باب المخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األس

صندوق م خدمة الدى مقدبالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا ل

لمتطلبات ة عن ان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتما

 القانونية والتنظيمية.

 

األضرار ومالية يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر ال

 حاملي الوحدات.التي لحقت بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد ل

 

 توزيعات األرباح .15

 

 مالكي الوحدات، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح على 2018 نوفمبر 29وفقا لشروط وأحكام الصندوق، في 

لاير  39.905.869لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.2449بمبلغ  2018 اكتوبر 31عن الفترة المنتهية في 

 .اتهسعودي لحاملي وحد
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 معايير جديدة صادرة وغير مطبقة  .16
 

ات والتفسير معاييرتم اصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكنها غير مطبقة. يعتزم الصندوق اتباع هذه ال

جد يو وقع أن الن المتفي حال تطبيقها وسريانها. يقوم مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة والتفسيرات وم

 أى تأثيرجوهري على الفترات المستقبلية، ماعدا:
  

 ( عقود االيجار16ر المالية رقم )المعيار الدولي للتقاري

ة الخاص ية الدولي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من معيار التقارير المال2016في يناير 

عميل والعرض واإلفصاح ألطراف عقد اإلجار، أي ال بعقود اإليجار والتي تحدد مبادئ االعتراف والقياس

للفترات السنوية التي   16)"المستأجر"( والمورد )"المؤجر"(. يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

رير لتقاار الدولي لوالتي يسمح بالتطبيق المبكر ولكن فقط إذا كان يطبق أيًضا المعي 2019يناير  1تبدأ في أو بعد 

سيكون له تأثير على  16اإليرادات من العقود مع العمالء. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15المالية رقم 

 16المالية  تقاريرتصنيف وقياس الموجودات المؤجرة للصندوق. تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعيار الدولي لل

 تاريخ السريان المطلوب.وتخطط العتماد المعيار الجديد في 

 

 اخر يوم تقييم .17
 

 2018ديسمبر  31كان يوم التقييم األخير للفترة هو 

 

 اعتماد القوائم المالية .18
 

هـ )الموافق  _________تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 

___________ 2019.) 

 

 

 




