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رسالة من مدير 
الصندوق إلى 

مالكي الوحدات

إلى السادة مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين     المحترمين 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي الثاني لصندوق جدوى ريت 
الحرمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

اتسمت ظروف السوق في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتحديات 
في العام الماضي؛ يعود السبب الرئيسي في هذه التحديات إلى شدة 

المنافسة في قطاع الضيافة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن جودة أصول الصندوق والمستأجرين الحاليين 
أدت إلى استقرار التدفقات النقدية للصندوق وبالتالي توزيع األرباح. في 

الوقت نفسه، كان لعدم التوازن المستمر في العرض والطلب حول 
الحرم أثرًا إيجابيًا في تقدير القيمة العادلة ألصول الصندوق.

وبالنظر للمنافسة الشديدة في قطاع األصول قليلة المخاطر، 
والتقييمات المرتفعة لهذه األصول الناتجة من هذه المنافسة، سوف 

نوسع نطاق أصول الصندوق بالنظر في األصول القابلة للنمو، ومشاريع 
التطوير حسب الطلب. 

عمليات االستحواذ من هذا النوع يجب أن تكون مصحوبة باجرائات 
صارمة لتخفيف المخاطر، كتأمين شروط ماقبل اإليجار. فنحن ال نمانع 

قبول المزيد من المخاطر إذا كان سيقابل ذلك زيادة في العائد.

قمنا خالل العام باإلستحواذ على أصل واحد، وهو عبارة عن مبنى لتجارة 
التجزئة يقع بالقرب من الحرم، والذي ال يزال مجال االهتمام الرئيسي 
للصندوق. وما زلنا نتابع بشكل نشط الفرص في المدينة المنورة، 

ولكننا لم نعثر بعد على أصول تفي بمعاييرنا االستثمارية الصارمة.

هذه التحديات الحالية معظمها قصيرة المدى، فخطط اإلصالح الطموحة 
التي تتضمنها رؤية 2030 ستكون هي المحرك الرئيسي لسوق العقارات 

في مكة المكرمة والمدينة المنورة على المدى الطويل. حيث تعتبر 
السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عنصر رئيسي 

الستراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبناها الحكومة.

شهد العام الماضي افتتاح مشاريع كبرى للبنية التحتية، بما في ذلك 
قطار الحرمين السريع ومطار جدة الدولي، وكالهما من العوامل اإليجابية 

الداعمة للسياحة. وفي الوقت نفسه، ثمة جهود مستمرة لتوسعة 
الحرمين، كل هذه العوامل تسرع من عملية اإلصالح لتحقيق رؤية 

المملكة 2030.

وفي العام الماضي، نمت األرباح لكل وحدة من العمليات التشغيلية 
بنسبة 7.7% تقريًبا.

وبلغت القيمة العادلة ألصول محفظة الصندوق العقارية في 31 ديسمبر 
2018 مبلغ 862 مليون ريال سعودي حسب تقييم اثنين من المثمنين 
المستقلين، مرتفعًا بنسبة 4.3% عن العام السابق )نتيجًة لالستحواذ 

على مبنى التجارة بالتجزئة(.

كما استمر صافي قيمة أصول الصندوق مستقرًا خالل العام عند 10.86
ريال سعودي / وحدة. 

ظلت سياسة توزيع األرباح دون تغيير. حيث يجب أال تقل التوزيعات على 
مالكي الوحدات عن 0.52 ريال سعودي )52 هللة( لكل وحدة. ويسرنا 

اإلبالغ عما يلي بخصوص العام 2018م:

تم توزيع أرباح نصف سنوية بمقدار 0.28 ريال سعودي لكل وحدة.•

بلغ إجمالي الدين في نهاية العام 183 مليون ريال سعودي، وبلغت •
نسبة االقتراض إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق 21.6% )أدنى بكثير 

من الحد النظامي األقصى المسموح الذي يتعين أال تتجاوز نسبة 
االقتراض 50% من إجمالي قيمة األصول(. 

وفي الختام، نود أن نقدم خالص شكرنا إلى مالكي وحداتنا الكرام على 
ثقتهم المتواصلة، متطلعين معًا نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج 

إيجابية مستقبال، واهلل ولي التوفيق.
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التوزيع الرابع ل�رباح
بواقع 0.28 ريال للوحدة

التوزيع الثاني ل�رباح
بواقع 0.26 ريال للوحدة

تم االستحواذ على
أصلين جديدين وهما
فندق وادي إبراهيم

ومبنى لتجارة التجزئة
(صيدلية تم تحويلها إلى مطعم)

سياسة توزيع ا�رباح
التوزيع ا�ول ل�رباح

بواقع 0.1 ريال للوحدة

التوزيع الثالث ل�رباح
بواقع 0.28 ريال للوحدة

تم الحصول على
500 مليون ريال سعودي

تسهيالت ائتمانية
متوافقة مع الشريعة ا¥سالمية.

• تم الحصول على
200 مليون ريال سعودي

تسهيالت ائتمانية
متوافقة مع أحكام الشريعة ا¥سالمية
• االستحواذ على مبنى لتجارة التجزئة

إدراج الصندوق

أبريل
2017م

يوليو
2017م

أغسطس
2017م

ديسمبر
2017م

يناير
2018م

مايو
2018م

يوليو
2018م

فبراير
2019م
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الصندوق

صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 
متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. ويعمل الصندوق وفقًا لالئحة 

صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار 
العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. تم إدراج الصندوق 
في السوق المالية السعودية »تداول« في شهر أبريل 2017م، لمدة 99 

عامًا من تاريخ إدراج الصندوق(. وتكون مدة الصندوق قابلة للتجديد وفقًا 
لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. 

ويبلغ حجم الصندوق عند الطرح 660 مليون ريال سعودي. 

مدير الصندوق

يدار الصندوق من قبل شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة سعودية 
مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بصفة »شخص 

مرخص له« بموجب الترخيص رقم 37-06034 وتاريخ 2007/03/03م 
)الموافق 1428/02/13هـ(.

األهداف االستثمارية

الهدف الرئيس لالستثمار هو توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن 
طريق االستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية 

السعودية وتحديدا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

سياسة توزيع األرباح

يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية للمستثمرين - مرتين في 
كل عام ميالدي - ال تقل عن 90% من صافي ربح الصندوق السنوي، وذلك 

باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية وغيرها من 
االستثمارات، والتي قد يتم إعادة استثمارها في أصول إضافية أو صيانة 

وتجديد أصول الصندوق القائمة.

توافر التقرير

يرفع مدير الصندوق التقارير لمالكي الوحدات في الموقع اإللكتروني 
لشركة جدوى لالستثمار والموقع اإللكتروني لتداول.

جدوى ريت الحرمين - ملخص الصندوق

إصدار الوحدات

أصدر صندوق جدوى ريت الحرمين 66 مليون وحدة قيمة كل منها 10 
رياالت وبلغ حجم الصندوق 660 مليون ريال سعودي. 

محفظة األصول العقارية الحالية

تكونت محفظة األصول العقارية المبدئية من عقارين في قطاع الضيافة 
)فندق أربعة نجوم وسكن للحجاج( يقعان في مكة المكرمة، ويتكونان 

من حوالي 984 غرفة مخصصة للمعتمرين والحجاج. ويقع فندق األربع 
نجوم في مركز استراتيجي بالقرب من الحرم المكي الشريف، في حين 

يقع سكن الحجاج والمعتمرين على بعد 900 متر تقريبًا من منى وخمسة 
كيلومترات إلى الشرق من مكة المكرمة. وفي ديسمبر 2017م، أكمل 

الصندوق عملية االستحواذ على اثنين من األصول، يشمالن فندق من 
فئة ثالث نجوم ومبنى متعدد االستخدامات يقدم البيع بالتجزئة والمرافق 

السكنية، ويقع في حي المسفلة، على مسافة قريبة من الحرم.

التسهيالت المصرفية 

أعلن الصندوق في شهر مايو 2018م، عن تفاصيل تسهيالت ائتمانية 
أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مقدمة من بنك الرياض، 

التي سيتم استخدامها أيًضا في خطة توسعة الصندوق. وفيما يلي 
تفاصيل تلك التسهيالت: 

بلغت قيمة التمويل 200 مليون ريال سعودي. •

تمتد فترة التسهيالت لمدة ثالث سنوات •

تبلغ فترة السحب من التسهيالت سنتان. ويتم دفع كامل المبالغ  •
المسحوبة على دفعة واحدة في نهاية فترة التسهيالت. وسيتم 

خالل فترة التسهيالت دفع تكاليف التمويل فقط.

استخدم الصندوق 183 مليون ريال سعودي فقط من هذه  •
التسهيالت كما في ديسمبر 2018م.
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3١ ديسمبر ٢٠١7م3١ ديسمبر ٢٠١٨مالمركز المالي

830.219.181847.201.562إجمالي األصول

183.642.714188.597.756المطلوبات 

646.576.467658.603.806صافي قيمة األصول 

9.89.98صافي قيمة األصول لكل وحدة )بالريال السعودي(

القيمة العادلة لصافي قيمة األصول لكل وحدة 
)بالريال السعودي(

10.8610.86

21.60%21.60%نسبة االقتراض إلى إجمالي قيمة األصول

لم يتغير صافي قيمة األصول من 2018 مقارنة بعام 2017.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨مإحصاءات المحفظة االستثمارية

5عدد العقارات 

ضيافة، تجارة تجزئة، وإسكان مساندالقطاعات

3.227م2إجمالي مساحة األرض

43.255م2إجمالي المساحة المبنية

1.069عدد الغرف

5.022عدد األسرة

100%نسبة إشغال المحفظة

2عدد المستأجرين

11.34المتوسط المرجح لمدة اإليجار غير المنتهية

861.950.000القيمة السوقية العادلة*

52.700.000الدخل التعاقدي السنوي ***

6.5%صافي عائد العقار*

5.6%صافي عائد الصندوق **

* القيمة السوقية تم حسابها وفقًا لتقارير اثنين من المثمنين المستقلين 

** صافي العائد السنوي للصندوق بالقيمة االسمية

*** بناًء على التاريخ الهجري

3١ ديسمبر ٢٠١7م**3١ ديسمبر ٢٠١٨مالدخل واألرباح

54.085.97629.876.715صافي الدخل من العقارات*

23.612.66115.103.806صافي األرباح

37.029.68923.536.920الدخل من العمليات التشغيلية

0.560.36الدخل من العمليات التشغيلية للوحدة

0.560.1التوزيع للوحدة

* عقود اإليجار شاملة الصيانة والتأمين بالكامل من قبل المستأجر

** ابتداًء من 16 أبريل 2017

مصاريف الصندوق إجمالي نسبة المصروفات
السنوية

الحد األقصى 
كنسبة مئوية من 

صافي قيمة األصول

السنة المالية 
٢٠١٨م

من ١6 أبريل لغاية 
3١ ديسمبر من 
السنة المالية 

٢٠١7م

1.007.204.3935.036.419%أتعاب اإلدارة

400.093282.740رسوم التسجيل

210.657225.806رسوم اإلدراج

0.025162.001116.370%أتعاب أمين الحفظ

0.02143.41298.197%أتعاب المدير اإلداري

40.00040.000أتعاب المحاسب القانوني

20.00020.000أتعاب مجلس إدارة الصندوق

653.477354.044كحد أقصى 0.5%مصاريف أخرى

8.222.254166.219مصاريف تمويلية

17.056.2876.339.795 إجمالي المصروفات

0.96%2.64%إجمالي نسبة المصروفات

جدوى ريت الحرمين - ملخص الصندوق
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وصف محفظة 
األصول العقارية
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الضيافة
يمتلك الصندوق ثالثة عقارات للضيافة تتضمن فندق أربعة نجوم، 

وفندق ثالثة نجوم، وسكن للحجاج والمعتمرين تقع جميعها في مكة 
المكرمة. ويبلغ إجمالي طاقتها االستيعابية 1069 سريرًا إلقامة الحجاج 

والمعتمرين وخدمتهم. 

تستقبل المملكة العربية السعودية حوالي 10 ماليين حاج ومعتمر كل 
عام، مما يجعل من مكة المكرمة واحدة من أكثر أسواق الفنادق ربحية 
على مستوى العالم. ويتيح استهداف هذا القطاع للصندوق الحصول 

على الدخل وفرص للنمو أيضا.

تجارة التجزئة
يســتحوذ الصنــدوق علــى عقاريــن لتجــارة التجزئــة، بمســافة قريبة من 

الحــرم الشــريف فــي مكــة المكرمــة الــذي يعتبر المقصد الرئيســي 
للحجــاج والمعتمريــن

3

٢
تخصيص المحفظة العقارية حسب القطاع

توزيع المحفظة حسب قيمة العقار

فندق ثروات
وادي إبراهيم

%15
فندق ثروات 

التقوى

%31
فندق ثروات 

األندلسية

%47

مبنى
تجارة التجزئة 

%3
إبراهيم الخليل ٢

)مبنى مطعم(

%4

ضيافة

%93
تجارة تجزئة

%7

صندوق جدوى ريت الحرمين
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فندق ثروات األندلسية
حي المسفلة، مكة المكرمة

الموقع 

379٫٠٠٠٫٠٠٠
سعر االستحواذ

٪6٫67
العائد الصافي لالستحواذ

1
مستأجر

4٠4٫١5٠٫٠٠٠
متوسط القيمة السوقية

٪١٠٠
نسبة اإلشغال

١3٫7 سنة
مدة اإليجار المتبقية

٪46
من قيمة إيجارات المحفظة

يستخدم العقار في الوقت الحالي كفندق أربع نجوم تحت مسمى العالمة التجارية )فندق ثروات األندلسية(.•

يضم الفندق 294 غرفة الستضافة زوار األماكن المقدسة في مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين على •
مدار العام، ويقع على مسافة 500 متر من الحرم الشريف.

يتكون العقار من قبو وطابق أرضي، وميزانين، وطابق للخدمات، و12 طابقا إضافة إلى السطح.•

يحتوي الطابق األرضي على 10 محالت تجارية.•

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة 1.5 سنة على شكل سند ألمر مقدم من المستأجر.•

صندوق جدوى ريت الحرمين
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صندوق جدوى ريت الحرمين

فندق ثروات التقوى  
 حي الششة، مكة المكرمة

الموقع 

٢5٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
سعر االستحواذ

٪6٫٨١ 
العائد الصافي لالستحواذ

1 
مستأجر

٢67٫٠٠٠٫٠٠٠ 
متوسط القيمة السوقية

٪١٠٠ 
نسبة اإلشغال

 ١3٫7 سنة
مدة اإليجار المتبقية

٪3١ 
من قيمة إيجارات المحفظة

يستخدم العقار في الوقت الحالي لخدمة الحجاج والمعتمرين، تحت مسمى العالمة التجارية )فندق  •
ثروات التقوى(.

يضم الفندق 690 غرفة الستضافة زوار األماكن المقدسة من الحجاج والمعتمرين خالل موسم الحج  •
وشهر رمضان المبارك، ويقع على بعد 900 تقريبا من منى، ويمكن أن يستوعب 3.506 حاجًا ومعتمرًا. 

يتكون العقار من ثالثة طوابق )بدروم(، وطابق أرضي، وميزانين، وطابق خدمات، وطابق مطعم، و14  •
طابقا إضافة إلى السطح.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة 6.5 سنة على شكل سند ألمر مقدم من المستأجر. •
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فندق ثروات وادي إبراهيم

حي المسفلة، مكة المكرمة
الموقع 

١٢5٫٠٠٠٫٠٠٠
سعر االستحواذ

٪6٫6٠
العائد الصافي لالستحواذ

1
مستأجر

١٢9٫٠٠٠٫٠٠٠
متوسط القيمة السوقية

٪١٠٠
نسبة اإلشغال

٢٫6١ سنة
مدة اإليجار المتبقية

٪١5
من قيمة إيجارات المحفظة

يستخدم العقار في الوقت الحالي إلقامة الحجاج والمعتمرين تحت مسمى العالمة التجارية )فندق ثروات •
وادي إبراهيم(.

يضم الفندق 85 غرفة الستضافة زوار األماكن المقدسة من الحجاج والمعتمرين على مدار العام، ويقع على •
مسافة 500 متر من الحرم. 

يتكون العقار من طابق أرضي و11 طابقا إضافة إلى السطح.•

يحتوي الطابق األرضي على محلين تجاريين.•

يخضع العقار لضمان ايجار على شكل سند ألمر .•
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مبنى تجارة التجزئة

 طريق المسيال، مكة المكرمة
الموقع 

٢3٫٠٠٠٫٠٠٠ 
سعر االستحواذ

٪6٫7٢ 
العائد الصافي لالستحواذ

1 
مستأجر

٢5٫٠٠٠٫٠٠٠ 
متوسط القيمة السوقية

٪١٠٠ 
نسبة اإلشغال

 4٫55 سنة
مدة اإليجار المتبقية

٪3 
من قيمة إيجارات المحفظة

يحتوي العقار على محليين تجاريين وسكن. •

يتكون المبنى من طابق أرضي، وطابقين علويين والسطح. •

يخضع العقار لضمان ايجار على شكل سند ألمر . •



جدوى ريت الحرمين

٢٢٢3

التقرير السنوي 2018

صندوق جدوى ريت الحرمين

إبراهيم الخليل - 2

حي المسفلة، مكة المكرمة
الموقع 

35٫٠٠٠٫٠٠٠ 
سعر االستحواذ

٪6٫4٨ 
العائد الصافي لالستحواذ

1 
مستأجر

36٫٨٠٠٫٠٠٠ 
متوسط القيمة السوقية

٪١٠٠ 
نسبة اإلشغال

 ٢٫6١ سنة
مدة اإليجار المتبقية

٪4 
من قيمة إيجارات المحفظة

يقع العقار على قطعة أرض مساحتها 57 مترًا مربعًا، وتضم مطعما بحالة تشغيلية. •

يتكون مبنى العقار من ثالثة طوابق، ويحتوي على مطعم، مع سكن في األعلى، ويقع داخل المنطقة  •

الوسطى في مكة المكرمة بالقرب من الحرم.

يخضع العقار لضمان ايجار على شكل سند ألمر . •
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القسم الثالث 3

نظرة على
السوق العقاري 
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المصدر: تقرير السوق المنشورالمصدر: تقرير السوق المنشور

نظرة على السوق العقاري في مكة المكرمة - قطاع الضيافة

ملخص السوق
استفاق االقتصاد السعودي في عام 2018م نتيجة الرتفاع أسعار  •

النفط، حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة %2.2 
مقارنة بعام 2017م، الذي أثرت فيه أسعار الطاقة المنخفضة بشكل 

سلبي.

شهد قطاع الضيافة العقارية بعض التراجع، السبب في ذلك يعود  •
إلى التنافس الشديد والتغيير في السياسات.

وقد انعكس ذلك سلبيًا على مستويات اإلشغال في كل من مكة  •
المكرمة والمدينة المنورة، وأثر سلبيًا كذلك على مقاييس القطاع 
الرئيسية األخرى، مثل متوسط السعر اليومي واإليرادات لكل غرفة 

متاحة. ومع ذلك نعتقد أن هذا االنخفاض لن يستمر، حيث بدأت 
نتائج المبادرات االستثمارية العامة والخاصة بالظهور.

بدأ تشغيل قطار الحرمين السريع في النصف الثاني من عام 2018م،  •
حيث أسهمت القطارات الكهربائية التي تبلغ سرعتها 300 كم / 

ساعة إلى تقليل وقت السفر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
بشكل كبير. عند السعة القصوى، من المتوقع أن ينقل هذا الخط 

الحديدي الذي يتوقف أيًضا في جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي 
ومدينة الملك عبد اهلل االقتصادية، ما يصل إلى 60 مليون مسافر 

سنوًيا.

ساهم نظام التأشيرات اإللكترونية األول في المملكة، )شارك( في  •
تطوير قطاع السياحة، حيث أتاح عملية تقديم سريعة وسلسة  
للسياح. وفي الوقت نفسه، ساعد تمديد تأشيرة الزيارة لمدة 30 
يوما للحجاج والمعتمرين على زيادة متوسط فترة المكوث لزوار 

الحج والعمرة القادمين من الخارج.

ال يبدو أن زيادة رسوم التأشيرات في عام 2016م قد أثرت سلبيًا على  •
السياحة الدينية حتى اآلن. وعلى الرغم من ذلك ال زال هناك تخوف 

مستمر من المشغلين ومؤشرات تدل على اختالف فئة السياح 
)تجاه حساسية السعر(.

ستؤدي أعمال التوسعة المستمرة للمسجد الحرام إلى زيادة سعته  •
إلى 2.5 مليون زائر. وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة تطوير مكة 

المكرمة على توسيع نطاق عروضها الثقافية، من خالل بناء متحف 
اإليمان اإلسالمي التاريخي، باإلضافة إلى تطوير عدد من المواقع 

التاريخية الرئيسية.

من حيث الحجم، يواصل سوق الضيافة في مكة المكرمة تفوقه  •
على سائر الوجهات الرئيسية األخرى مثل الرياض وجدة، حيث تعتبر 
مكة مصدر الدخل األول من السياحة للمملكة. كما تشهد المدينة 

المنورة نمًوا قوًيا في االستيعاب، مدعومة بالتطورات الرئيسية مثل 
مدينة المعرفة االقتصادية وتوسعة المسجد النبوي.
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نظرة على السوق العقاري في مكة المكرمة - قطاع الضيافة

النمو السكاني داعم 
للسياحة الدينية

تعزيز الجانب الثقافي

البنية التحتية محفز 
رئيسي للنمو

الطلب الموسمي

رغم التباين الذي حدث في السياحة الدينية في السنوات األخيرة إلّا أن 
 )Pew( التوقعات المستقبلية مبشرة بالخير. فوفقًا لتوقعات مركز بيو

لألبحاث المتعلقة بالجماعات الدينية، سوف ينمو عدد المسلمين بنسبة 
تزيد عن ضعف نسبة نمو سكان العالم )70% مقابل 32%( بين عامي 2015م 
و2060م - من 1.8 مليار إلى حوالي 3 مليارات نسمة. وفي الوقت نفسه، فإن 
النمو السكاني في المملكة يعد من العوامل اإليجابية للسياحة الداخلية، 

حيث يوجد حوالي 70% من السعوديين دون سن األربعين.

هذا الطلب المتزايد، إلى جانب اإلصالحات الطموحة للحكومة، أوجد خلفية 
جذابة لالستثمار في مجال الضيافة، كما يتضح من النشاط المتزايد لكل 

من مشغلي الفنادق المحليين والدوليين. وفي مكة المكرمة، يتضح ذلك 
من خالل المشاريع الضخمة مثل مشروع جبل عمر وتطوير رؤية الحرم، 

وكالهما سيجلب زيادات كبيرة في المعروض من الغرف في المدينة.

إلى جانب برنامج البنية التحتية الكبير، تقوم الحكومة بتخصيص 
أموال لتطوير السياحة ، حيث خصصت 64 مليار دوالر لالستثمار في 
مبادرات الثقافة والترفيه والضيافة خالل العشر سنوات القادمة. في 

العام الماضي، أطلقت لجنة تطوير مكة المكرمة مشروع تطوير المواقع 
التاريخية في مكة والمدينة، حيث تم تخصيص 113 مليون دوالر لتطوير 

أربعة مواقع تاريخية رئيسية في المدينتين.

النمو المتسارع في قطاع الضيافة إضافة إلى التغييرات في تأشيرة 
الدخول إلى المملكة سوف تزيد من أهمية قطاع السياسة لالقتصاد 

السعودي ووفًقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن 
مساهمة قطاع السياحة والسفر في اقتصاد المملكة ستنمو بنسبة 

3.7 % سنوًيا إلى 131.3 مليار ريال سعودي )أو 3.6% من الناتج المحلي 
اإلجمالي( في عام 2028م. الجدير بالذكر أن توقعات رؤية 2030 تفوق هذه 

األرقام.

تشكل السياحة ركيزة أساسية الستراتيجية الحكومة في ظل رؤية 2030 
وبرنامج التحويل الوطني، اللذان يهدفان إلى تنويع االقتصاد بعيدا عن 
القطاع النفطي. وتمثل السياحة الدينية الجزء األكبر من هذه السياحة 

خاّصة مع تنفيذ تحسينات كبيرة في البنية التحتية وزيادة القدرة 
االستيعابية للزوار في األماكن المقدسة في المملكة بهدف تمهيد 

الطريق لحوالي 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م.

عالوة على قطار الحرمين السريع الذي بدأ في العمل، هناك جهود 
كبيرة لتحسين النقل الجوي والبنية التحتية للطرق. وقد شهد عام 
2018م أول رحلة إلى مطار جدة الدولي، باإلضافة إلى اإلعالن عن إنشاء 

طريق سريع جديد مخطط بطول 72 كم من شأنه أن يخفض وقت 
السفر بين جدة ومكة المكرمة إلى 35 دقيقة. أما في مكة المكرمة 
نفسها، فهناك مشروع طريق الملك عبد العزيز، وهو مشروع نقل 

ضخم يستوعب أكثر من 100.000 مسافر من وإلى المسجد الحرام.

االختالف الكبير في الطلب بين مواسم الذروة والمواسم األخرى يظهر 
بشكل واضح في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذ يرتفع إشغال الفنادق 

خالل الحج ورمضان إلى كامل السعة، ولكنه ينخفض بشكل ملحوظ 
في فترات أخرى من السنة، مما يجبر بعض الفنادق على اإلغالق مؤقًتا. 

ومن المتوقع أن مبادرات الحكومة الحالية سوف تساعد على تخفيف هذه 
التقلبات من خالل جذب عدد أكبر من السياح على مدار العام.

المصدر: تقرير السوق المنشور
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المصدر: تقرير السوق المنشور

نظرة على السوق العقاري في مكة المكرمة - قطاع الضيافة

المعتمرونالحجاج
أظهــرت الهيئــة العامــة لإلحصاء زيادة بنســبة 1% في عــدد الحجاج للعام 

1439هـــ )2018م( وصــوالً إلــى 2.372 مليون حاج. وهــذه مقارنة إيجابية 
بالمتوســط الذي شــوهد على مدى الســنوات الخمس الســابقة، على 

الرغــم مــن أنــه ال يــزال أقل مــن 3.162 مليون حاج في عام 1433هـ )2012م(. 
وقــد جــاء حوالــي 74% مــن الحجاج في العام الماضي مــن خارج المملكة 
فيمــا كانــت نســبة الحجــاج من المقيمين غير الســعوديين  حوالي %65 

مــن حجاج الداخل.

ال تزال هناك قيود على عدد الحجاج. لكن التوسع المستمر بمليارات 
الدوالرات في المسجد الحرام يمهد الطريق لنمو كبير في عدد الحجاج 

في السنوات القادمة. مشروع التوسعة طموح ومتعدد المراحل فقد 
شمل توسعة المسجد الحرام وبناء ساحات جديدة وأنفاق للمشاة 

ومحطة خدمات مركزية طريق دائري يحيط بالمسجد الحرام، كل هذه 
المشاريع من المتوقع أن تزيد استيعاب الحرم بما يقارب 2.5 مليون حاج.

تشير بيانات وزارة الحج والعمرة إلى أن العدد اإلجمالي لزوار العمرة ارتفع 
بشكل كبير في العام الهجري 1439هـ، ليصل إلى 19 مليون معتمر، 

مقارنة بمايقارب 12.7 مليون معتمر في عام 1438هـ.

يعود االرتفاع الكبير في عدد زوار العمرة في عام 1439هـ إلى تخفيف 
المتطلبات الحكومية. فهناك الكثير من الجهود المبذولة لزيادة عدد 
تأشيرات العمرة الصادرة وبالتالي رفع أعداد زوار المملكة بداعي تأدية 

العمرة. وتلعب رؤية 2030 دورا رئيسيا في رفع عدد المعتمرين. ومن 
المحتمل أن يحقق عام 1440هـ نموًا مستمرًا، استناًدا إلى إحصائيات 

منشورة بالفعل من قبل الهيئة العامة لإلحصاء، التي أشارت إلى ازدياد 
عدد الزوار في شهر محرم بنسبة %138.

بشكل عام، أبدى مشغلو الضيافة قلقًا متواصًلا بشأن تأثير فرض رسوم 
تأشيرة الدخول بواقع 2000 ريال اعتبارًا من أواخر عام 2016م. وعلى الرغم من 

استمرار الزيادة في عدد المعتمرين سنويًا، إلّا أن هناك تحول واضح في 
نوعية الزوار أدى إلى ضعف الطلب على السكن مرتفع التكلفة واالهتمام 

أكثر بالبدائل قليلة التكلفة بعيدًا عن المسجد الحرام.
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التركيز على الشريحة 
المتوسطة

نظرة مستقبلية

يلبي قطاع الضيافة جزء كبير من طلب الحجاج على السكن، والنسبة 
المتبقية تخدمهم أشكال أخرى من السكن. وقد شهدت السنوات 
األخيرة قيام الحكومة بوضع بعض القيود على اإلقامة غير الفندقية 

أثناء الحج، مما أدى إلى رفع مستويات إشغال الفنادق خالل هذه الفترة. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن أسواق مكة المكرمة والمدينة 
المنورة كانت تغلب عليها تاريخيًا الفنادق الفاخرة والراقية، إال أن هناك 

تركيز متزايد مؤخرًا على الشريحة المتوسطة ذات األسعار المعقولة، 
والتي تتناسب أكثر مع العدد المتزايد من الزوار. وقد كانت المنافسة 
في قطاع الفنادق الفاخرة شديدة، مما خلق بيئة أقل جاذبية ألصحاب 

العقارات. وفي الوقت نفسه، زاد الطلب على مرافق اإليواء التي ليست 
لديها عالمات تجارية، وكثير منها تقع خارج منطقة الحرم.

تستمر ظروف االقتصاد الكلي في التحسن، وهذا يزيد من تفاؤل نجاح 
األعمال في جميع أنحاء المملكة. وقد ساعد التدفق الكبير للمشاريع 
الضخمة في الحصول على اهتمام المستثمرين على مستوى العالم 
ورغم مخاوف وجود زيادة في العرض مما يضغط على معدل السعر 

اليومي واإليرادات المتاحة للغرفة،  إال أن استمرار تطوير البنية التحتية 
والتغييرات في نظام التأشيرات تمهد الطريق لتسريع نمو السياحة في 

نهاية المطاف. وفي رأينا، تتمتع مكة المكرمة والمدينة المنورة بوضع 
فريد لالستفادة من التغيرات السكانية العالمية والمحلية، إضافة إلى 
ضخامة حملة االستثمار لمدعومة من الحكومة في إطار رؤية 2030. في 

حين نعتقد أن هناك بعض الخطر على المدى القصير وال سيما في 
مرافق اإليواء الراقية، ال تزال هناك فرص أمام المستثمرين الصبورين 

على المدى الطويل.
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مقدمة

االستراتيجية االستثمارية للصندوق 

تعتمد استراتيجية الصندوق على االنظرة اإليجابية لمستقبل سوق 
مكة المكرمة العقاري، في ظل استمرار التركيز على األصول الموجودة 

بالقرب من الحرم. وعلى الرغم من أننا نتطلع باستمرار إلى توسيع 
وتنويع محفظة عقارات الصندوق، إال أن شدة المنافسة في اآلونة 

األخيرة - وما يصاحب ذلك من تراجع العائدات - قللت بشكل كبير من 
المعروض من العقارات األساسية قليلة المخاطر ذات القيمة الجذابة. 

ونتيجة لذلك، أضاف الصندوق أصًلا واحًدا فقط في عام 2018م، حيث تم 
شراء مبنى تجارة تجزئة واحد بمبلغ 35 مليون ريال سعودي وتمويله من 

تسهيالت البنك السعودي الفرنسي االئتمانية. وبسبب التحديات في 
األصول األساسية قليلة المخاطر، فإننا نتبع استراتيجية استحواذ أكثر 
جرأة حيث نأخذ في االعتبار األصول القابلة للنمو والتطوير؛ مع تخفيف 

مخاطرها عن طريق تأمين شروط ما قبل اإليجار بتعهدات قوية من 
المستأجرين. 

اشتملت عمليات االستحواذ األولى للصندوق على فندقين من أصول 
الضيافة في مكة المكرمة، تم شراؤهما بمبلغ 629 مليون ريال سعودي. 

وتم تأجير هذين الفندقين بعقود إيجار طويلة األجل مضمونة لشركة 
ثروات المشاعر للتطوير واالستثمار العقاري، مّما مكن الصندوق من 

توزيع أرباح سنوية بواقع 0.52 ريال سعودي لكل وحدة. وفي ديسمبر 
2017م، نجح الصندوق في االستحواذ على عقارين أخرين في مكة 

المكرمة؛ وهما فندق يقع على مسافة قريبة من الحرم، ومبنى لتجارة 
بالتجزئة، بتكلفة إجمالية قدرها 148 مليون ريال سعودي. وفي العام 

الماضي، أضاف الصندوق لهذه األصول أصل مبنى تجارة التجزئة المذكور 
أعاله. وقد ساعدت هذه االستحواذات على زيادة توزيعات األرباح من 0.52 

إلى 0.56 ريال سعودي لكل وحدة )في ديسمبر 2018م(.

على الرغم من أن عدد عقارات المحفظة االستثمارية للصندوق قد زاد، 
إال أن معظم اإليرادات التشغيلية للصندوق ال تزال مستمدة من عقود 

اإليجار مع شركة ثروات المشاعر - وهي شركة موثوقة اوذات مكانة 
مرموقة في السوق.

سوف يسعى الصندوق مستقباًل إلى تأمين المزيد من األصول بهدف 
تنويع المحفظة )من حيث نوعية المستأجرين / األطراف المقابلة( وتعزيز 

األرباح والعوائد لمالكي الوحدات. ومرة أخرى، مع تراجع جاذبية األصول 
األساسية قليلة المخاطر - مما قد يؤثر على قدرة الصندوق على تحقيق 

نمو في األرباح على المدى القريب، فسينظر الصندوق في فرص ذات 
مخاطر أعلى قلياًل، مع الحفاظ على نسب اقتراض متحفظة.

وفي ظل ظروف السوق التنافسية الحالية، فإن ذلك قد يعني تشغيل 
أصول الضيافة القريبة من الحرم بعقود إيجار قصيرة األجل كما قد 

يتوّجه الصندوق لالستحواذ على أصول عقارية تجارية )تشمل المدارس 
والمستشفيات ومحالت بيع التجزئة( وتكون مؤجرة ألكثر من مستأجر 

ذوي مالئة مالية عالية.

نهجنا االستثماري يركز على نمو كل من اإليرادات لكل وحدة من 
الصندوق، وصافي قيمة األصول. ونتوقع الحفاظ على عائد توزيعات يزيد 

عن 0.54 ريال سعودي لكل وحدة وذاك من خالل تكييف استراتيجيتنا 
مع الظروف الحالية.
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األهداف االستثمارية 

االستراتيجية االستثمارية للصندوق 

استراتيجية الصندوق 
االستثمارية

االستثمار المباشر في عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة  •
المنورة، ولن يتم النظر في أي فرص عقارية خارج هاتين المدينتين. 

التركيز على أصول عقارية أساسية قليلة مخاطر وذات مخاطر  •
محددة وأصول قابلة للنمو والتطوير العقاري )بضمانات لتقليل 

المخاطر(.  

استهداف قطاع الضيافة في مكة المكرمة بصورة رئيسية لخدمة  •
الحجاج في موسم الحج، والمعتمرين الذين يقصدونها على مدار 

العام، إضافة إلى استهداف قطاع الضيافة في المدينة المنورة. 

اتباع معايير اختيار واستحواذ مميزة ودقيقة يتم دراستها بعناية  •
ويأخذ بعين االعتبار عوامل العرض والطلب والظروف السياسية، 

والتقلبات الدورية في القطاعات العقارية المختلفة.

االستحواذ على أصول عقارية منفردة أو االستحواذ على محفظة  •
أصول عقارية ، أو التطوير العقاري ألهداف محددة ، أو االستحواذ على 

أصول تحت التطوير ولديها مزايا جاذبة بعد اكتمالها. 

اتباع استراتيجية اإلدارة النشطة لألصول العقارية، مما يعزز  •
التدفقات النقدية الستمرار توزيع األرباح. والتركيز على تأجير 

العقارات على مستأجرين ذوي مالئة مالية عالية بعقود إيجار طويلة 
وصافية )يتحمل المستأجر جميع مصاريف التشغيل والصيانة( 

باإلضافة إلى إمكانية التشغيل المباشر لبعض العقارات. 

زيادة قيمة العقارات والعوائد اإليجارية من خالل تحسين صافي  •
الدخل التشغيلي للعقارات عن طريق تقليل التكلفة التشغيلية 

بالتوازي مع نمو قاعدة األصول.

تنويع المحفظة بعيدا عن قطاع الضيافة، مع استثمارات في  •
مجموعة من األصول التجارية متعددة االستخدامات، والخدمات 
اللوجستية، والمدارس وأصول تجارة التجزئة التي تلبي معايير 

الصندوق االستثمارية. عادة ما يتم طلب عقود إيجار طويلة األجل 
في هذه األنواع من األصول.

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تزويد مالكي الوحدات بدخل 
ثابت وزيادة في رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في 
محفظة أصول عقارية مدرة للدخل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جميع ترتيبات تمويل الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
يدفع الصندوق أرباًحا للمستثمرين بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح 

نقدية سنوية ال تقل عن 100% من األرباح من العمليات التشغيلية. وال 
يشمل ذلك األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية أو غيرها 

من االستثمارات، حيث يمكن إعادة استثمارها في عقارات جديدة أو 
استخدامها لتجديد وتطوير األصول الحالية للصندوق.

على الرغم من أن الصندوق يستثمر بشكل أساسي في األصول 
العقارية المطورة، إال أنه قد يستثمر أيضًا حسب توفر في عقارات غير 

مطورة بنسبة ال تتجاوز 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وال 
يستثمر الصندوق في "األراضي البيضاء".

أنواع األصول التي يستثمر بها الصندوق 

األصول الخالية من المخالفات النظامية التي تمنع االستفادة من  •
العقار أو تشغيله. 

العقارات الخالية من العيوب الهندسية الرئيسية.  •

يجب أن يكون معدل العائد الداخلي المتوقع من االستحواذات الجديدة 
أعلى من متوسط تكلفة رأس المال في وقت االستحواذ. كما يجب أن 
يكون العائد على األصل )بدون اقتراض( يغطي مبلغ توزيعات األرباح.
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معايير االستحواذ

قطاع الضيافة 

القطاع التجاري 

يستهدف الصندوق االستحواذ على فنادق خمس نجوم وأربع نجوم أو 
فنادق غير مصنفة تقع ضمن دائرة نصف قطرها 5.000 متر من المنطقة 
المركزية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو عقارات خارج المنطقة 

المركزية لكن تتمتع بقربها من جميع وسائل النقل التي تساعد 
في تسهيل الوصول لهذه العقارات.  وتعتبر عقود اإليجار الطويلة 
هي المفضلة ألنها تقلل من النفقات الرئيسية على المدى القريب، 

كما أن المشغل سيكون لديه خبرة كبيرة بالعالمة التجارية للفندق، 
وسيتمكن من تحقيق أرباح تفوق معدالت السوق بشكل مستمر.

يستهدف الصندوق االستثمار في المجمعات التجارية المفتوحة 
والمعارض والعقارات اللوجستية، إضافة إلى المدارس والمستشفيات 

المؤجرة، مع العلم بأن الصندوق يتطلع للحصول على عقود إيجار 
صافية بسبب انخفاض النفقات التشغيلية. عالوة على ذلك، فإن أهمية 

العقار بالنسبة للمستأجر تزيد من احتمالية تجديد عقد اإليجار 
بشكل عام نسعى إلى الحصول على عقارات مميزة ذات أهمية وقفل 
في السوق. وال تزال المالئة المالية للمستأجرين هي المعيار األساسي 

الختيار استثمارات الصندوق.
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معايير االستحواذ

استراتيجية
إدارة الصندوق 

استراتيجية إدارة 
المحفظة العقارية 

يدرك الصندوق أهمية العالقة مع المستأجرين، وينظر لهم بصفتهم 
شركاء للصندوق، حيث تعزز هذه العالقة من نسبة المحافظة على 

المستأجرين.  ومع نمو المحفظة االستثمارية، فإن إدارة األصول العقارية 
ستكون الجوهر األساسي لالستراتيجية التي يتبعها الصندوق.

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تزويد مالكي الوحدات بدخل 
ثابت وزيادة في رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في 
محفظة أصول عقارية مدرة للدخل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وينفذ الصندوق ذلك من خالل االستحواذ المتواصل على أصول أساسية 
قليلة المخاطر، ويتوقع أن تشكل هذه األصول 60% من صافي أصول 

المحفظة، في الوقت الذي يتيح فيه الصندوق تعرضًا محدودا للعقارات 
القابلة للنمو والتطوير بنسبة ال تتجاوز 40% من القيمة اإلجمالية ألصول 

الصندوق. وسيتم إعادة النظر في نسب التخصيص هذه كل خمس 
سنوات.
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التخصيص الحاليتخصيص األصلنوع االستثمار

استثمارات عقارية في 
مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة

ال يقل عن 100% من قيمة األصول 
العقارية للصندوق

يستثمر 100% من قيمة األصول 
العقارية للصندوق في مدينتي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة

25% من إجمالي قيمة أصول التطوير العقاري
الصندوق كحد أقصى

0% من إجمالي قيمة أصول الصندوق 
في التطوير العقاري

تعامالت مرابحة بالريال  •
السعودي 

شركات عقارية مدرجة  •

صناديق استثمار عقاري  •
متداولة أخرى

25% من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق كحد أقصى

0% من إجمالي قيمة أصول الصندوق 
مستثمرة في:  

تعامالت مرابحة بالريال السعودي  •

شركات عقارية مدرجة  •

صناديق استثمار عقاري متداولة  •
أخر

استثمارات خارج المملكة 
العربية السعودية

0% - لن يستثمر الصندوق خارج 
المملكة العربية السعودية

ُيستثمر 0% من الصندوق خارج 
المملكة العربية السعودية

0% - لن يستثمر الصندوق في أراضي بيضاء
أراضي بيضاء

يستثمر 0% في أراضي بيضاء

ينبغي أال يتجاوز نسبة 50% من االقتراض
إجمالي قيمة أصول الصندوق

نسبة اإلقتراض إلى إجمالي قيمة 
األصول حاليًا %21.6

استراتيجية الصندوق االستثمارية

 القيود علىالملكية
االستثمار

مراقبة السوق

تركيز المحفظة 
االستثمارية 

يستثمر الصندوق بصفة رئيسية في أصول مملوكة له، ولكن قد 
ننظر في فرص ألصول مستأجرة بشرط أال تزيد نسبة عقارات الصندوق 

المخصصة لإليجار عن 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. 

يركز الصندوق على الفرص االستثمارية العقارية في مكة المكرمة.  •
وال يوجد خطط حالية لالستثمار في المدينة المنورة في الوقت 

الحالي نظرًا النخفاض العوائد مقارنة بالمخاطر. سيتم مراجعة هذا 
القرار بشكل دوري. 

قد يستثمر الصندوق 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في  •
أنشطة التمويل بالمرابحة لدى البنوك السعودية المحلية أو في 
أسهم الشركات العقارية أو صناديق االستثمار العقاري المتداولة 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمدرجة في سوق األسهم 
السعودية.

وتحرص شركة جدوى لالستثمار بصفتها مدير الصندوق على أن تكون 
جميع معامالت الصندوق متوافقة مع سياسة االستثمار واالستراتيجية 
العامة للصندوق.  كما تقوم بتقييم عوامل المخاطر التي ترتبط بكل 

فرصة.

يقوم مدير الصندوق بمراقبة السوق باستمرار الستكشاف الفرص تتوافق جميع المعامالت مع األنظمة واللوائح السارية
االستثمارية المناسبة.  كما يتم في الوقت نفسه استخدام 

المستشارين المستقلين في تقييم سوق العقار في منطقتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، مما يضمن تنوع استثمارات الصندوق في 

القطاعات الناشئة، واالستفادة من أي فرص محتملة، وتحقيق األهداف 
االستثمارية طويلة األجل.
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استراتيجية الصندوق االستثمارية

استراتيجية االقتراض 
في الصندوق 

استراتيجية التخارج 
والتصرف باالستثمارات 

سياسة األرباح 
وتوزيعها 

تم الحصول على تمويل بمبلغ 500 مليون ريال سعودي متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية بأسعار تنافسية من البنك السعودي 

الفرنسي، مما يتيح للصندوق االستحواذ على أصول جديدة بصورة أكثر 
فعالية والمحافظة على مركز مالي مرن.

كما تم الحصول على تمويل إضافي بمبلغ 200 مليون ريال سعودي من 
بنك الرياض، مما يتيح للصندوق االستحواذ على أصول جديدة بوجود 

مساهمة في حقوق الملكية من البائع.

يحرص الصندوق على تحديث وإبالغ مالكي الوحدات قبل القيام بأية 
نشاطات تتعلق باالقتراض أو زيادة رأس المال في المستقبل. ويتم 

تحقيق ذلك من خالل التعريف الواضح باستراتيجية الصندوق االستثمارية، 
وإجراء دراسات مسحية دورية للمستثمرين واإلفصاح المالي الشفاف.

لن تتجاوز نسبة االقتراض 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. 

يحتفظ الصندوق باألصول ذات العوائد الجيدة حتى يبدأ أداؤها 
باالنخفاض، فيتم التخلص من األصل بطريقة مناسبة. ويتم ذلك عن 

طريق المراقبة المتواصلة للسوق الستكشاف فرص التخارج التي تبرر 
ما يلي:

إعادة التوازن ألصول الصندوق من خالل إضافة أصول جديدة أكثر  •
جاذبية.

التغيرات في أساسيات األصل.  •

النظرة السلبية على السوق العقاري وقطاعاته الفرعية والتي قد  •
تؤثر على أصول الصندوق.

نحتفظ باالستثمارات لمدة طويلة. غير أننا نجري تثمينًا ألصولنا ونوصي 
باستراتيجيات خاصة بكل عقار. يتم إجراء تثمينين مستقلين ألي أصل 
قبل بيعه أو التصرف به، بشرط أال يقل سعر البيع عن التثمين األدنى .

الصناديق العقارية المتداولة هي أداة استثمارية مدرة للدخل تتيح 
االستثمار في أصول عقارية إما أننها مؤجرة حاليا وتدر دخاًل أو محتمل أن 

يتم تأجيرها مستقباًل وتدر دخال في المستقبل. 

وعلى ضوء ما سبق، فإن سياسة توزيع األرباح لصندوق جدوى ريت 
الحرمين هي كالتالي:

توزيع جميع المبالغ المتاحة من الدخل من العمليات التشغيلية إلى  •
حاملي الوحدات بشكل نصف سنوي بعد احتساب التزاماته قصيرة 

األجل. 

سياسة توزيع األرباح قابلة للتغيير في المستقبل بناء على عوامل  •
مختلفة والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر أي تغييرات 
جوهرية في استراتيجية الصندوق، أي خطة استثمارية رئيسية 

تتطلب من الصندوق االحتفاظ بالنقد، أو أي تغيير في القوانين 
واألنظمة واللوائح التي قد تتطلب تغييرًا في سياسة توزيع األرباح.

توزيع أرباح نصف سنوية ال تقل عن 0.26 ريال لكل وحدة على مدار  •
الخمس سنوات المقبلة.
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استراتيجية الصندوق االستثمارية

إدارة المخاطر عوامل المخاطرة
تقع جميع عقارات الصندوق في مكة المكرمة، وذلك بسبب عدم  •

العثور على أصول مناسبة في المدينة المنورة. مما يجعل أصول 
الصندوق تتعرض بشكل كبير لمخاطر سوق مكة العقاري.

تمثل حصة الفنادق في الصندوق )من حيث القيمة( 93% من  •
العقارات التي يمتلكها الصندوق، مما يعرض الصندوق للمخاطر 

المصاحبة لقطاع الضيافة.

تم استئجار فندق ثروات األندلسية وفندق ثروات التقوى، ووادي  •
إبراهيم، ومبنى تجارة التجزئة من قبل المستأجر نفسه، وهي 

شركة ثروات المشاعر للتطوير واالستثمار العقاري.

حيث يتم الحصول على غالبية الدخل التأجيري للصندوق البالغ  •
53.98 مليون ريال سعودي من هذا المستأجر، وفي حالة الخالف مع 

هذا المستأجر خالل السنوات القادمة، فإن ذلك قد يعرض الصندوق 
إلى مخاطر نقص في التدفق النقدي. نمو المحفظة االستثمارية 

وتنوع المستأجرين يقلل من هذه المخاطر.

في الوقت الحالي، انخفضت العوائد العقارية في مكة المكرمة،  •
مما قد يؤدي إلى تعديل استراتيجية الصندوق في وقت ما في 

المستقبل.

تشتمل المخاطر المحتملة األخرى على التغيرات في الضريبة  •
واللوائح النظامية وهذا يتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة 

بنسبة 5%، والتي قد يتم تطبيقها على أتعاب الصندوق وتكاليف 
الخدمات. وال يتوفر في الوقت الحالي آلية السترداد صناديق الريت 

لهذه األموال.

تتأثر صناديق الريت بشكل كبير في التغيرات الحاصلة في معدالت  •
الفائدة بسبب الزيادة الناتجة لتكلفة التمويل، وقد تقلل بصورة 
ملموسة من جاذبية صندوق الريت كأداة استثمارية مدرة للدخل.

تتم إدارة الصندوق من فريق متمكن يمتلك سجاًل حافاًل في اإلدارة،  •
باستكشاف الفرص االستثمارية الجديدة في األسواق العقارية في كل 

من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يستهدف الصندوق االستحواذ على عقارات تقع في المناطق  •
المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ) حيث تقع 

الفنادق األكثر تحقيقا لألرباح(.

يحقق سوق الضيافة العقاري في المملكة العربية السعودية عوائد  •
جذابة على المدى الطويل. ومع ذلك، يتطلع الصندوق إلى تنويع 

محفظته االستثمارية من وقت آلخر لكي تشمل أصوالً عقارية تجارية 
ومتعددة االستخدام وعقارات لوجستية ومدارس ومحالت بيع 

بالتجزئة بهدف تلبية المعايير االستثمارية للصندوق.

يسعى الصندوق إلى تحسين أداء األصول دون تخطي مستوى  •
معين من المخاطر. 

يبذل مدير الصندوق جهودا مستمرة لزيادة عوائد المستثمرين  •
من خالل تحسين صافي الدخل التشغيلي للصندوق. وهذا يعني 

اإلدارة النشطة والمستمرة لألصول العقارية، بما يضمن أن تكون 
مدرة للدخل دائمًا، والتركيز على تأجير األصول بعقود طويلة األجل 
لمستأجرين ذوي مالءة مالية عالية. مع الحرص على تكوين عالقات 

ممتازة مع المستأجرين لتحقيق هذه األهداف 

حصل الصندوق على تسهيالت بنكية )تمويل( من البنك السعودي  •
الفرنسي وبنك الرياض بمبلغ 700 مليون ريال سعودي، ولم يستخدم 

حتى اآلن من تسهيالت البنك السعودي الفرنسي سوى 183 مليون 
ريال، مما يتيح للصندوق المحافظة على مركز مالي مرن، واالستحواذ 
على أصول جديدة بصورة أكثر فعالية.  ويتم تمويل سداد القرض إما 

من متحصالت اإليجار أو النقد.  وال يجب أن تتجاوز نسبة االفتراض %50 
من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

تم تعيين شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز كمستشار لضريبة  •
القيمة المضافة للصندوق. 

الصندوق مستعد دومًا الستخدام أدوات التحوط بهدف التحوط من  •
أي مخاطر عكسية في أسعار الفائدة على سبيل المثال.

يتم تأجير أصول الصندوق للمستأجرين ذوي مالءة مالية قوية،  •
لضمان دفع اإليجارات.  فيما يتعلق بأول عقارين، تمكن الصندوق من 
الحصول على سند ألمر كضمان للتأجير ساري المفعول لمدة خمس 

سنوات.  أما فيما يتعلق بالعقارين اللذين تم االستحواذ عليهما 
مؤخرا، فقد تمكن مدير الصندوق  من الحصول على  سند ألمر ساري 

المفعول لمدة 3.5 سنة ، أما فيما يخص آخر عملية استحواذ فإن 
العقار سيخضع لشروط ما قبل التأجير، لمدة 5 سنوات.
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شركة جدوى لالستثمار

نبذة عن الريت 

 نبذة عن شركة
جدوى لالستثمار

 التضارب الجوهري
في المصالح

تفويض أطراف ثالثة

صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول 
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتتم إدارته من قبل شركة جدوى 

لالستثمار. ويعمل الصندوق وفقا للوائح صناديق االستثمار العقاري 
والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

تعمل شــركة جدوى لالســتثمار في مجال المصرفية واالستشــارات 
االســتثمارية فــي المملكــة، ويقــع مقرها الرئيســي في مدينة الرياض، 

وتدير أصوالً بقيمة 25.5 مليار ريال ســعودي في األســهم العامة 
واألســهم الخاصــة والعقارات والدخل الثابت.

يشــمل عمالء الشــركة جهات حكومية، ومســتثمرين من المؤسســات 
المحليــة والدوليــة، وشــركات عائليــة ومكاتب رائدة وأفراد ذوي مالءة 

مالية عالية.

تعد شــركة جدوى لالســتثمار واحدة من أكبر ثالثة مدراء أصول من 
األســهم العامة في المملكة وأعلى أداء لصناديق االســتثمار في 

المنطقة.

شــركة جدوى لالســتثمار مرخصة من هيئة الســوق المالية كشــخص 
مصرح له، رقم التســجيل 37/6034

ال توجد معامالت تتضمن تضاربا جوهريا في المصالح بين صندوق 
جدوى ريت الحرمين وشركة جدوى لالستثمار أو مجلس إدارتها أو أية 

أطراف ثالثة كما في 31 ديسمبر 2018م. ولغرض التوضيح، فإن أمين 
الحفظ المعين، شركة البالد المالية، مملوكة بالكامل لبنك البالد. 

كما أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار هو أحد 
المساهمين في واحدة من الشركات التي أسست بنك البالد )نسبة 
ال تمثل سيطرة(. باإلضافة إلى ذلك، فإن أمين الحفظ المعين هو أحد 

المساهمين في شركة جدوى لالستثمار بنسبة غير مسيطرة.

وليس لشركة جدوى لالستثمار أية مصلحة أو مطالبات في أصول 
صندوق جدوى ريت الحرمين، إال بصفتها مالك محتمل للوحدات. كما أنه 

ليس لدائني الشركة أية مصلحة في أصول الصندوق.

تعتبر شركة جدوى لالستثمار بصفتها مدير الصندوق مسؤولة 
عن تعيين أي طرف ثالث )بما في ذلك شركاتها التابعة( وتحديد 

مسؤولياته.

كما أن الشركة هي المدير اإلداري للصندوق. لكن فوضت مهام إدارية 
معينة لشركة أبيكس فند سريفسز )دبي( المحدودة لتعزيز أداء 

صندوق الريت.

شركة جدوى لالستثماراالسم

سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب العنوان
6077 الرياض 11555 

المملكة العربية السعودية

الموقع 
اإللكتروني

www.jadwa.com
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شركة جدوى لالستثمار

أمين الحفظ

المستشار القانوني

المثمنون

مستشار ضريبة 
القيمة المضافة

المدير اإلداري

المحاسب القانوني

شركة البالد الماليةاالسم

سمارت تور، الطابق األول، تقاطع طريق الملك العنوان
فهد مع شارع التحلية، ص ب 140، المملكة العربية 

السعودية

الموقع 
اإللكتروني

www.albilad-capital.com

6245 290 11 966+ الهاتف

شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني )بالتعاون مع االسم
كليفورد تشانس إل إل بي(

بوابة األعمال، الطابق 15 طريق مطار الملك خالد العنوان
الدولي، المملكة العربية السعودية.

9700 481 11 966+الهاتف

الموقع 
اإللكتروني

www.ashlawksa.com

شركة وايت كيوبساالسم

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان

1765 810 11 966+الهاتف

الموقع 
اإللكتروني

www.white-cubes.com

رايس ووترهاوس كوبرز )بي دبليو سي(االسم

برج المملكة، الطابق 21 طريق الملك فهد، الرياض العنوان
11414 ، المملكة العربية

0400 211 11 966+الهاتف

الموقع 
اإللكتروني

www.pwc.com/m1

شركة فاليوستارتاالسم

الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة الملك العنوان
خالد، مجمع الفيصلية، طريق الملك فهد، الرياض 

المملكة العربية السعودية

5127 293 11 966+الهاتف

الموقع 
اإللكتروني

www.valustrat.com

شركة جدوى لالستثماراالسم

سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب العنوان
6077 الرياض 11555 

المملكة العربية السعودية

الموقع 
اإللكتروني

www.jadwa.com

1111 279 11 966+  الهاتف

أالينس محاسبون قانونيوناالسم

187 طريق أبي بكر الصديق، حي المرسالت، الطابق العنوان
الرابع، ص ب 7535-4304، الرياض 12462، المملكة 

العربية السعودية

4419 269 11 966+  الهاتف
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)أ ( استثمارات مشابهة تديرها شركة جدوى لالستثمار

تدير شركة جدوى لالستثمار حسابها الخاص، ومن المتوقع أن تستمر 
في إدارته، وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف مماثلة بشكل أو بآخر 

ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق استثمارية أخرى تديرها أو ترعاها 
شركة جدوى لالستثمار، أو التي قد تمتلك شركة جدوى لالستثمار أو 

إحدى شركاتها التابعة فيها حصة من رأس المال.

وتدير شركة جدوى لالستثمار صندوقين ريت، أحدهما يستثمر بشكل 
حصري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما اآلخر فيستثمر في المملكة 

العربية السعودية )باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة(.

باإلضافة إلى ذلك، ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذه 
الشروط واألحكام، فإنه يجوز لشركة جدوى لالستثمار والشركات التابعة 

لها في المستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات أخرى أو القيام 
بدور مدير الصندوق أو مدير االستثمار أو الشريك العام في صناديق 
استثمارية خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن يستثمر واحد 

منها أو أكثر في مشاريع مشابهة لتلك الموجودة في استثمارات 
الصندوق، شريطة أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.

)ب ( ضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت مع مدير الصندوق والشركات التابعة له

قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير الصندوق أو الشركات التابعة 
له أو مع غيرها من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها شركة جدوى 
لالستثمار حقوقًا مباشرة أو غير مباشرة. وعلى سبيل المثال، قد 

تقدم بعض الشركات التابعة لشركة جدوى لالستثمار خدمات معينة 
للصندوق مثل الخدمات اإلدارية. 

وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن جميع 
المعامالت التي تتم ما بين الصندوق ومدير الصندوق والشركات 

التابعة له والكيانات التي تمتلك فيها شركة جدوى لالستثمار حقوقًا 
مباشرة أو غير مباشرة. 

ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق سوف يبذالن 
الجهود المعقولة بحسن نية ليتم إعداد شروط االتفاقيات بين مدير 

الصندوق والشركات التابعة له من جهة والصندوق من جهة أخرى على 
أساس تجاري مستقل وأن تتماشى مع الشروط المعيارية للسوق. 

شركة جدوى لالستثمار

تضارب المصالح

التغيرات الجوهرية 

ال توجد معامالت تتضمن تضاربًا جوهرية في المصالح بين صندوق جدوى 
ريت الحرمين أو شركة جدوى لالستثمار أو مجلس إدارتها أو أي أطراف ثالثة 

كما في 31 ديسمبر 2018م. وللتوضيح، فإن أمين الحفظ المعين شركة 
البالد المالية مملوكة بالكامل من قبل بنك البالد. كما أن أحد أعضاء 
مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار هو أحد المساهمين في إحدى 

الشركات المؤسسة لبنك البالد )بنسبة مئوية ال تمثل السيطرة(.

قد يوجد تضاربًا في المصالح أو ينشأ هذا التضارب من وقت آلخر بين 
صندوق ريت، وشركة جدوى لالستثمار أو الشركات الزميلة أو التابعة 

لها وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها ووكالئها، وغيره 
من الصناديق التي ترعاها أو تديرها. وعندما يكون لدى شركة جدوى 
لالستثمار تضاربًا ملموسًا في المصالح مع الصندوق، ستقوم الشركة 

باإلفصاح الكامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت ممكن. 
وستحاول شركة جدوى لالستثمار حل أي تضارب في المصالح من خالل 

ممارسة حكمها بحسن نية مع مراعاة مصالح جميع المستثمرين 
واألطراف المتأثرة ككل.

أعلن الصندوق خالل الفترة الماضية عن التغيرات الجوهرية التالية:

حصل على تسهيالت ائتمانية بقيمة 200 مليون ريال سعودي من . 1
بنك الرياض.

إكمال االستحواذ على عقار جديد في مدينة مكة المكرمة لصندوق . 2
جدوى ريت الحرمين.

إجراء تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق عن طريق تعيين . 3
الدكتور فهد التركي بدالً من رائد العماري الذي استقال من مجلس 

اإلدارة. 
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حوكمة الصندوق
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حوكمة جدوى ريت

 اجتماعات مجلسمجلس إدارة الصندوق
إدارة الصندوق

يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. ويتألف 
مجلس اإلدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018م من أعضاء معينين من قبل 

مدير الصندوق.

ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين 
في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري، باإلضافة 

إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما 
يرونه مناسبًا.

يتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق من خمســة أعضاء يتــم تعيينهم من 
قبــل مديــر الصنــدوق، اثنان منهم من المســتقلين.  ويجب إشــعار 

مالكــي الوحــدات بــأي تعديــل على تركيبــة مجلس اإلدارة من خالل إعالن 
ذلــك علــى الموقــع اإللكترونــي لكل من مدير الصندوق وتداول )الســوق 

المالية الســعودية(.

عقــد مديــر الصندوق اجتماعين لمجلس اإلدارة خالل 
عام ٢٠١٨م

االجتماع األول في ٨ أغسطس ٢٠١٨م
نظرة عامة على صناديق الريت المدرجة في تداول، مع التركيز . 1

على األداء الحالي لصندوق جدوى ريت الحرمين مقارنة بالصناديق 
المنافسة.

مناقشة سياسة توزيع األرباح في الصندوق، حيث وزع الصندوق ثالث . 2
دفعات من األرباح منذ إدراجه.

مناقشة استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق وتحويله من التركيز . 3
على أصول الضيافة إلى عدة فئات من األصول عن طريق الدخول في 

عقارات تجارة التجزئة لتحسين العائدات على المدى المتوسط إلى 
الطويل. استحواذ الصندوق األخير باالضافة لعمليات االستحواذ التي 

تم إكمالها منذ إنشاء الصندوق أدت إلى نمو عوائده من 0.52 ريال 
سعودي إلى 0.56 ريال سعودي لكل وحدة، أي بنمو نسبته تقارب %8.

نظرة عامة على استراتيجية اقتراض الصندوق، في ظل وجود نسبة . 4
اقتراض إلى كافة أصول الصندوق تبلغ %21.

ناقش المجلس استراتيجية إدارة أصول الصندوق وفرصة إعادة تأجير . 5
األصول عند انتهاء صالحيتها، والتي ال تزال على بعد ثالث سنوات.

االجتماع الثاني في ٢ ديسمبر ٢٠١٨م
نظرة عامة على مؤشرات االقتصاد الكلي، مع التركيز على الوضع . 1

الحالي لسوق الضيافة في مكة المكرمة واألداء السابق والتوقعات 
المستقبلية لمواسم الحج والعمرة.

مناقشة استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق وتحويله من التركيز . 2
على أصول الضيافة إلى عدة فئات من األصول عن طريق الدخول 

في عقارات تجارة التجزئة لتحسين العائدات على المدى المتوسط 
إلى الطويل.

يواصل مدير الصندوق استكشاف إمكانية االستحواذ على أصول . 3
جديدة من خالل االستفادة من التسهيالت المتبقية البالغة 500 

مليون ريال سعودي والتي تم الحصول عليها من البنك السعودي 
الفرنسي وبنك الرياض، لتحسين العمليات التشغيلية للصندوق 

وبالتالي توزيع األرباح للمستثمرين.

أكد قسم المطابقة وااللتزام أنهم لم يالحظوا وجود أي إجراءات . 4
مشبوهة على مستوى كل من الصندوق ومالكي الوحدات.

تعميم بشأن االستحواذ على أصول جديدة
قبل إجراء عمليات االستحواذ، تلقى مدير الصندوق موافقة مجلس إدارة 

الصندوق على األصول المراد االستحواذ عليها.
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وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس الهيئة الشرعيةمعالي الشيخ الدكتور عبد اهلل المطلق

يشغل معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل المطلق منصب عضو هيئة كبار 
علماء، ومستشار للديوان الملكي، وعضو الهيئة الشرعية لعدد من 

المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. وقد سبق لمعالي 
الشيخ الدكتور عبد اهلل المطلق أن عمل أستاذاَ للفقه المقارن في جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

عضو الهيئة الشرعيةالشيخ الدكتور محمد على بن إبراهيم القري بن عيد 

يعتبر الشيخ الدكتور محمد القري خبير في مجمع الفقه التابع لمنظمة 
المؤتمر اإلسالمي، وهو أستاذ االقتصاد اإلسالمي المشارك بجامعة الملك 

عبد العزيز في جدة.

عضو الهيئة الشرعيةالشيخ بدر بن عبد العزيز العمر 

يتمتع الشيخ بدر عبد العزيز العمر بخبرة 18 عاما في مجال الصيرفة 
اإلسالمية. ويشغل حاليًا منصب رئيس إدارة الشريعة لدى شركة جدوى 

لالستثمار بعد توليه العديد من المناصب في مصرف الراجحي. وسبق 
للشيخ بدر عبد العزيز العمر أن شغل منصب عضو في لجنة الصيرفة 

اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

عضو الهيئة الشرعيةالشيخ أحمد بن عبد الرحمن القايدي 

يشغل الشيخ أحمد عبد الرحمن القايدي منصب رئيس إدارة البحوث 
الشرعية لدى شركة جدوى لالستثمار ولديه خبرة مصرفية تتجاوز 14 عاما 
في الخدمات المصرفية االستثمارية. و قد أصدر الشيخ أحمد عبد الرحمن 

القايدي العديد من األبحاث الشرعية، وعمل سابقا كمستشار شرعي 
لمصرف الراجحي في قسم االستثمار، وكذلك مستشار أحكام الشريعة 

لبنك الجزيرة في قسم الخزينة.

حوكمة جدوى ريت

هيئة الرقابة الشرعية
 قام مدير الصندوق بتعيين هيئة الرقابة الشرعية التابعة كمستشار 

شرعي للصندوق )»الهيئة الشرعية«(. وتتكون الهيئة الشرعية من 
أربعة علماء مطلعين في مجال الشريعة اإلسالمية. وتقوم الهيئة 

الشرعية بمراقبة األعمال التجارية، والعمليات واالستثمارات والتمويل 
المتعلق بالصندوق لضمان االمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

يقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق 
والتي تتضمن:

تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق المراجعة  •
الدورية؛ 

مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامالت الصندوق؛  •

متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية  •
والنظر في مدى مطابقتها مع الضوابط الشرعية وتوجيهات 

الهيئة الشرعية؛ 

الرفع للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛  •

إعداد ومتابعة مبالغ التطهير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة  •
الشرعية؛

تتولى الهيئة الشرعية مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق 
بضوابط االستثمار الشرعية وتقديم االستشارات ذات الصلة.
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الضوابط الشرعية الستثمار الصندوق في األصول العقارية 

تري الهيئة الشرعية أن األصل في االستثمار في األصول العقارية مباحًا 
وتؤكد الهيئة على مراعاة الضوابط اآلتية:

أن يتم  شراء العقارات وبيعها وفق صيغة مجازة من الهيئة . 1
الشرعية 

أن يتم العقار محل االستثمار معلومًا علمًا نافيًا للجهالة. . 2

أن يكون الثمن معلومًا. . 3

أال يوقع مدير الصندوق أي عقود استئجار على هذا األصل العقاري إال . 4
بعد تملكه. 

ال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على . 5
المالك بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، وال يجوز استئجار العقار 

من مالكه بثمن حال، ثم إعادة تأجيره على المالك بثمن مؤجل أكثر 
من الحال؛ سدًا لذريعة العينة اإليجارية المحرمة.

إضافة إلى ذلك،

يجوز للصندوق االستثمار مباشرة في أسهم الشركات العقارية . 1
المدرجة فقط. 

يمكن للصندوق شراء وحدات في صناديق عقارية أخرى متداولة . 2
في السوق المالية السعودية »تداول« فقط إذا كانت هذه الوحدات 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتم اعتمادها من قبل هيئة 
الرقابة الشرعية. 

تعامالت المرابحة بالريال السعودي.. 3

حوكمة جدوى ريت

المصاريف
 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن أتعاب ونفقات الهيئة الشرعية بما 

فيها تلك المتعلقة بمراقبة األعمال والعمليات واالستثمارات والتمويل 
المتعلقة بالصندوق ولن يتم تحميلها على الصندوق. 

استعرضت الهيئة الشرعية هذه الشروط واألحكام وقد تمت الموافقة 
على هيكل الصندوق وطرح الوحدات خالل تأسيس الصندوق. وسيقوم 

الصندوق باالمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة.

في حال كانت عائدات االستثمار أو غيرها من المبالغ التي تلقاها 
الصندوق ال تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، يقوم الصندوق باتخاذ 

الترتيبات الالزمة »لتطهير« هذه المبالغ وفقًا لإلجراءات التي تحددها 
الهيئة الشرعية من وقت آلخر. وتقوم الهيئة الشرعية بتحديد نسبة 

التطهير ذات الصلة. 
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تم تعيين الدكتور فهد بديال لرائد العماري الذي استقال في شهر فبراير 2018م

ال تمثل المعلومات الواردة آنفا شرحا وملخصا كامال أو شاماًل للتضارب المحتمل في المصالح فيما يتعلق باالستثمار في وحدات الصندوق. ونوصي بشدة بأن يحصل المستثمرون المحتملون 
على استشارة مستقلة من مستشاريهم المهنيين.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس مجلس اإلدارة ظهير الدين خالد 

وهو رئيس قسم إدارة األصول والرئيس التنفيذي في شركة جدوى 
لالستثمار. يتمتع ظهير الدين بخبرة تتجاوز 16 عامًا في مجال االستثمارات 

وأسواق رأس المال. وقبل انضمامه لشركة جدوى عام 2008م كان قد 
شغل عدة مناصب كرئيس قسم األبحاث وتطوير المنتجات بشركة 

الميزان إلدارة االستثمار ورئيس قسم األبحاث في شركة اإلكسير لألوراق 
المالية. يحمل ظهير الدين شهادة محلل مالي معتمد وهو حاصل على 

درجة الماجستير في إدارة األعمال من معهد إدارة األعمال في باكستان.

عضو مجلس اإلدارة غنام الغنام 

وهو رئيس إدارة استثمارات العمالء األفراد والمؤسسات في شركة 
جدوى لالستثمار. عمل غنام قبل التحاقه بجدوى في منصب مستشار 

أول لالستثمار للعمالء األفراد في أتش أس بي سي العربية السعودية.  
يمتلك األستاذ غنام خبرة تتجاوز 14 عامًا في مجال تطوير األعمال وإدارة 

الثروات متبعًا منهجية رفيعة المستوى في جميع عمليات إدارة المبيعات 
والخدمات والعمليات التشغيلية والمخاطر. كما شارك في تنظيم حمالت 

لجمع األموال لمختلف شركات األسهم الخاصة وإدارة األصول والمنتجات 
العقارية. واألستاذ غنام هو مسؤول تخطيط معتمد حاصل على 

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة توليدو.

عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ فهد التركي 

الدكتور فهد التركي كبير االقتصاديين ورئيس إدارة األبحاث في شركة 
جدوى لالستثمار في الرياض، كما أنه عضو في لجنتها التنفيذية، وهو 

رئيس مجلس إدارة الصناديق العامة في الشركة أيضا. ومن خالل خبرته 
التي تمتد لحوالي 20 عامًا، يقوم الدكتور التركي بإدارة قسم األبحاث 

االقتصادية، وينشر بانتظام أبحاثا حول المسائل ذات الصلة باالقتصاديات 
السعودية والعالمية، وسوق النفط العالمية. وقبل التحاقه بشركة جدوى 

لالستثمار شغل الدكتور التركي منصب كبير االقتصاديين في بنك 
باركليز في المملكة العربية السعودية. وهو يحمل درجة البكالوريوس 

في إدارة األعمال )تخصص محاسبة( من جامعة الملك سعود، كما يحمل 
درجتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة أوريغون )يوجين، 

الواليات المتحدة األمريكية(.

عضو مجلس إدارة مستقل د. وليد عداس 

يعمل كقائد للعمليات من أجل تفعيل العون اإلنمائي لدى البنك 
اإلسالمي للتنمية في جدة. وعمل أيضًا رئيسا لقسم البرامج ومراقبة 

المحفظة في البنك اإلسالمي للتنمية. كما عمل مديرا للشئون المالية 
واإلدارية في منتدى الطاقة الدولي في الرياض. يحمل درجة الدكتوراه 

في علم االقتصاد من الجامعة اإلسالمية في ماليزيا ودرجة الماجستير 
في االقتصاد من جامعة أيسكس في المملكة المتحدة وحصل على 

البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ميدلسكس في المملكة المتحدة. 

عضو مجلس إدارة مستقل د. وليد النمي 

وهو حاليا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس 
إدارة الجمعية السعودية لكليات المجتمع التابعة للجامعة. خالل السنوات 

الماضية تولى الدكتور وليد العديد من المناصب اإلدارية اإلشرافية 
وخصوصا في مجال إدارة مشاريع تقنية المعلومات مثل إنشاء وإدارة 

مراكز البيانات الضخمة، المدارس الذكية، ومدير مشروع الجامعة الذكية 
بجامعة الملك سعود. باإلضافة إلى اإلشراف على العديد من مشاريع 

تطوير البرمجيات الشبكية والمحمولة.  يحمل د. وليد درجة الماجستير 
من جامعة أتالنتا ودرجة الدكتوراه من جامعة أوكالهوما. 

حوكمة جدوى ريت

المعامالت مع األطراف 
ذات العالقة 

يمكن أن يقوم الصندوق من حين آلخر بالدخول في معامالت مع أطراف 
ذات عالقة وشركات تابعة لتقديم خدمات للصندوق. ويتعين اإلفصاح 
عن تلك المعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق، وإتمام هذه المعامالت 

وفقا للشروط السائدة في السوق. وفي حال رغب أحد األطراف ذات 
العالقة أو إحدى الشركات التابعة، بما في ذلك صندوق آخر أو أداة 

استثمارية جماعية تم تأسيسها من قبل مدير الصندوق، في الدخول 
في معاملة مع الصندوق أو مدير الصندوق، فإنه يتعين على مدير 

الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك. وفي 
حال قيام الصندوق بشراء أو بيع عقارات من/إلى طرف ذي عالقة أو إحدى 

الشركات التابعة، فإن سعر الشراء المدفوع أو المتحصل عليه من قبل 
الصندوق يتعين أن يستند إلى تثمينات مستقلة.
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القسم السابع 7

القوائم المالية 
لصندوق الريت
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨
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٢٠١٨ إيضاح
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

679١٫569٫٢34768.620.861عقارات استثمارية

الموجودات المتداولة

8٢3٫459٫٢٨٢11.902.139ذمم إيجار مدينة

937٢٫٢6435.827مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

-107٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع قصيرة األجل

117٫٨١٨٫4٠١66.642.735نقدية وشبه نقدية

3٨٫649٫94778.580.701إجمالي الموجودات المتداولة

٨3٠٫٢١9٫١٨١847.201.562إجمالي الموجودات

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

12١77٫٨9٨٫١٢6177.083.975قرض طويل األجل

المطلوبات المتداولة

14١٫٨49٫6636.179.398مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

143٫6١٢٫7٢١5.036.419أتعاب إدارة مستحقة الدفع

13٢٨٢٫٢٠4297.964مصاريف مستحقة الدفع

5٫744٫5٨٨11.513.781إجمالي المطلوبات المتداولة

١٨3٫64٢٫7١4188.597.756إجمالي المطلوبات

646٫576٫467658.603.806صافي الموجودات

1666٫٠٠٠٫٠٠٠66.000.000الوحدات المصدرة

9٫٨٠9.98قيمة الوحدة

7١٠٫٨610.86القيمة العادلة للوحدة

 للفترة من ١ يناير ٢٠١٨إيضاح
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

 للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

الدخل

53٫9٨4٫٢6١29.876.715دخل إيجار من عقارات استثمارية

-١٠١٫7١5إيرادات مالية

54٫٠٨5٫97629.876.715

المصاريف

)8.379.139()١٢٫٠5١٫6٢7(6استهالك

)5.036.419()7٫٢٠4٫393(14أتعاب إدارة

)1.137.157()١٫6٢9٫64٠(17مصاريف عمومية وإدارية

)53.975()١٫365٫4٠١(12إطفاء تكاليف معامالت

)٢٢٫٢5١٫٠6١()14.606.690(

3١٫٨34٫9١515.270.025الربح التشغيلي

)166.219()٨٫٢٢٢٫٢54(14أعباء مالية

٢3٫6١٢٫66١15.103.806صافي دخل الفترة

--الدخل الشامل اآلخر

٢3٫6١٢٫66١15.103.806إجمالي الدخل الشامل للفترة
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للفترة من ١ يناير ٢٠١٨إيضاح
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

النشاطات التشغيلية

٢3٫6١٢٫66١15.103.806صافي دخل الفترة

التعديالت على البنود غير النقدية والبنود 
األخرى:

6١٢٫٠5١٫6٢78.379.139استهالك

-14٨٫٢٢٢٫٢54أعباء مالية

12١٫365٫4٠١53.975إطفاء تكاليف معامالت

-)١٠١٫7١5(إيرادات مالية

45٫١5٠٫٢٢٨23.536.920

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)11.902.139()١١٫557٫١43(ذمم إيجار مدينة

)35.827()3٠٠٫5٨9(مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

6.179.398)5٫9١٠٫7٠9(مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

5.036.419)١٫4٢3٫69٨(أتعاب إدارة مستحقة الدفع

297.964)١5٫76٠(مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٢5٫94٢٫3٢923.112.735

-)6٫64١٫٢٨٠(أعباء مالية مدفوعة

-65٫٨67إيرادات مالية مستلمة

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
التشغيلية

١9٫366٫9١623.112.735

األنشطة االستثمارية

)477.000.000()35٫٠٠٠٫٠٠٠(6مدفوعات عقارات استثمارية

-)7٫٠٠٠٫٠٠٠(10مدفوعات ودائع قصيرة األجل

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
االستثمارية

)4٢٫٠٠٠٫٠٠٠()477.000.000(

النشاطات التمويلية

3١، ديسمبر ٢٠١٨

للفترة من ١ يناير ٢٠١٨إيضاح
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

)6.600.000()35٫64٠٫٠٠٠(22توزيعات أرباح

-)55١٫٢5٠(12أتعاب هيكلة ديون

360.000.000-متحصالت من وحدات مباعة

177.030.000-قرض طويل األجل مستلم

)9.900.000(-14أتعاب هيكلة راس المال

صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة 
التمويلية

)36٫١9١٫٢5٠(520.530.000

66.642.735)5٨٫٨٢4٫334(صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية

-1166٫64٢٫735النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

117٫٨١٨٫4٠١66.642.735النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية

عقارات استثمارية )تم تعويضها مقابل بيع 
وحدات(

6-300.000.000
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3١، ديسمبر ٢٠١٨

للفترة من ١ يناير ٢٠١٨إيضاح
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

صافي قيمة الموجودات المتعلقة بمالكي 
الوحدات في بداية الفترة

65٨٫6٠3٫٨٠6-

إصدار وحدات

360.000.000-نقًدا

300.000.000-مقابل غير نقدي

-660.000.000

)9.900.000(-14أتعاب هيكلة راس المال

٢3٫6١٢٫66١15.103.806صافي دخل الفترة

--الدخل الشامل اآلخر للفترة

٢3٫6١٢٫66١15.103.806إجمالي الدخل الشامل للفترة

)6.600.000()35٫64٠٫٠٠٠(22توزيعات أرباح

صافي قيمة الموجودات المتعلقة بمالكي 
الوحدات في نهاية الفترة

646٫576٫467658.603.806
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

صندوق جدوى ريت الحرمين )»الصندوق«( هو صندوق استثمار عقاري 
مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. يعمل الصندوق وفقا 
لالئحة صناديق االستثمار العقاري )»الئحة صناديق االستثمار العقاري«( 

والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة من 
هيئة السوق المالية.

إن الصندوق مدرج في السوق المالية السعودية )»تداول«( ويتم التداول 
في وحداته بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة. يبلغ رأسمال 

الصندوق 660.000.000 ريال سعودي ومقسم إلى 66.000.000 وحدة قيمة كل 
منها 10 ريال سعودي. تبلغ مدة الصندوق 99 سنة قابلة للتمديد حسبما 

يراه مدير الصندوق مناسًبا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

تتم إدارة الصندوق من قبل شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة 
مساهمة سعودية مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010228782، وهي 

شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
06034-37 )»مدير الصندوق«(.

تم تأسيس شركة جدوى الخليل العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة بالسجل التجاري رقم 101049553، واعتمادها من قبل هيئة السوق 
المالية كشركة ذات أغراض خاصة لمصلحة الصندوق. تمتلك الشركة ذات 

األغراض الخاصة جميع موجودات الصندوق والتزاماته التعاقدية.

لم يتم توحيد الشركة ذات األغراض الخاصة في هذه القوائم المالية 
حيث يتم توحيدها مع الشركة األم النهائية حيث يكون مالكي الوحدات 

في الصندوق هم المالكين.

يتمثل الهدف الرئيسي لالستثمار في الصندوق في توفير دخل منتظم 
للمستثمرين من خالل االستثمار في األصول العقارية المدرة للدخل 

في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المدن المقدسة، مكة 
المكرمة والمدينة المنورة.

في حين أن الصندوق سوف يستثمر بشكل أساسي في األصول 
العقارية المطورة الجاهزة لالستخدام، فإنه قد يستثمر بشكل 

استثنائي في مشاريع التطوير العقاري بقيمة ال تتجاوز 25% من إجمالي 
قيمة أصول الصندوق بهدف تحقيق زيادة في قيمة الوحدة؛ شريطة 
أن )1( يتم استثمار ما ال يقل عن 75% من إجمالي أصول الصندوق في 

األصول العقارية المطورة التي تولد الدخل الدوري، و )2( ال يستثمر 
الصندوق في األراضي البيضاء.

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة 
السوق المالية في المملكة العربية السعودية في 19 جمادى اآلخرة 

1427هـ )الموافق 15 يوليو 2006( والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار 

أسس اإلعداد  .3
3-١ بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في المملكة 

العربية السعودية.

3-٢ أساس القياس
تعد القوائم المالية وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ 

االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.

3-3 العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، باعتباره العملة 

الوظيفية للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب ريال 
سعودي.

العقاري المتداول الصادرة عن هيئة السوق المالية في 23 محرم 1438هـ 
)الموافق 24 أكتوبر 2016(، والتي تبين المتطلبات التي يتعين علي جميع 

الصناديق العقارية والمتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها.
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

األحكام والتقديرات واالفتراضات  .4 
المحاسبية الهامة  

خالل دورة األعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء 
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 

والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف.  قد 
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات 
واالفتراضات المتعلقة بها علي أساس مستمر. يتم إثبات مراجعة 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأي 
فترات مستقبلية متأثرة بهذه التعديالت.  فيما يلي األحكام والتقديرات 

المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية:

4-١ األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية 

ألغراض احتساب االستهالك.  يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار 
االستخدام المتوقع لألصل واالستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة 

القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية سنوًيا ويتم تعديل التغير في قسط 
االستهالك، إن وجد،  في الفترات الحالية والمستقبلية.  يتم اإلفصاح عن 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية في إيضاح 6.

4-٢ االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حدوث انخفاض 
في القيمة لكافة العقارات االستثمارية في تاريخ كل تقرير مالي.  يتم 

اختبار العقارات االستثمارية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عندما تكون هناك مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية.  
عند إجراء عمليات احتساب القيمة الحالية، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات 

النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
وتختار معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك 

التدفقات النقدية.

4-3 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المحتفظ بها 
بالتكلفة المطفأة

يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس 
مستقبلي والمرتبطة بموجوداته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.  

يقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل 
تقرير مالي.  يعكس قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

مبلغ عادل مرجح االحتمالية يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة  •
من النتائج المحتملة؛

القيمة الزمنية للموارد؛ و •

المعلومات المعقولة والمدعومة والمتوفرة دون تكلفة أو جهد في  •
تاريخ التقرير المالي حول األحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات 

الظروف االقتصادية في المستقبل.

السياسات المحاسبية الهامة  .5

نورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 
القوائم المالية:

5-١ العقارات االستثمارية
تتكون العقارات االستثمارية من عقارات مكتملة البناء محتفظ بها 

لغرض تحقيق إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما.  تدرج 
العقارات االستثمارية بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة بعد خصم 

االستهالك المتراكم و/أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن 
وجدت.  تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من عقار استثماري 

قائم في وقت تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات.

تستهلك التكلفة ناقًصا القيمة المتبقية المقدرة، إن وجدت، للعقارات 
االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

المقدرة للموجودات.  تدرج األراضي، من ناحية أخرى، بالتكلفة.

تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح 7.

5-٢ االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للتأكد من وجود 

انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 
إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد.  يتم إثبات خسارة االنخفاض 

في القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة 
لالسترداد والذي يمثل القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكلفة البيع والقيمة 
الحالية، أيهما أعلى.  عندما تنعكس خسارة االنخفاض في القيمة الحًقا، 

تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة 
لالسترداد، ولكن يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية 

التي كان من الممكن تحديدها، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض 
في قيمة الموجودات أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة.  

يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كدخل مباشرًة في قائمة 
الدخل الشامل.

5-3 النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك واالستثمارات 

القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها 
ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها.

5-4 األدوات المالية
األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما 

ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

اإلثبات األولي وقياس األدوات المالية  ١-4-5
يقوم الصندوق في األصل بإثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

عندما يصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

يظهر القياس األولي لألداة المالية بالقيمة العادلة زائًدا أو ناقًصا، في 
حالة موجودات مالية أو مطلوبات مالية غير مدرج بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باالستحواذ 
على أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.  يتم إدراج 

تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل.

الموجودات المالية - التصنيف والقياس الالحق  ٢-4-5
يتم قياس الموجودات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. هناك معياران يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف الموجودات 

المالية وقياسها:

نموذج أعمال الصندوق إلدارة الموجودات المالية؛ و •

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي •
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السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  .5
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا نشأت عن الشروط 

التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون فقط 
مدفوعات أصل المبلغ والعمولة على المبلغ األصلي القائم.  عدا ذلك، 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ال يوجد لدى الصندوق موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات أصل مالي عندما تنتهي حقوق 
التدفقات النقدية من األصل المالي أو عند قيام الصندوق بتحويل 

فعلًيا كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالموجودات المالية، ولم يحتفظ 
بالسيطرة على األصل المالي.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  3-4-5
بقوم الصندوق بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس 

مستقبلي والمرتبطة بأدوات الدين كجزء من موجوداته المالية، 
المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر، وتستند خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقعة 
لفترة 12 شهًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.  تمثل خسائر 
االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهًرا جزًءا من خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر الناتجة عن أحداث اإلخفاق في السداد لألدوات المالية التي 
يمكن تحقيقها في خالل 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير المالي.

ولكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، 
سوف يستند المخصص على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.  

عند عدم وجود بند مالي هام في األدوات المالية المثبتة بالتكلفة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يمكن 

للصندوق استخدام منهجية مبسطة وتقييم المخصص على خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدى العمر باستخدام مصفوفة المخصص 

المستقبلي.

كما في نهاية الفترة، لدى الصندوق أرصدة لدى البنوك وذمم إيجار 
مدينة كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.

تمثل األرصدة لدى البنوك ودائع تحت الطلب لدى مؤسسات مالية ذات 
سمعة جيدة وذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية.  إن هذه 

المؤسسات المالية ذات رأسمال كبير وعالية السيولة بشكل كاف.  كما 
أنها تلتزم بالمتطلبات الصارمة للجهة الرقابية فيما يتعلق بمتطلبات 

كفاية رأس المال والسيولة.  عالوة على ذلك، وبناًء على المراجعة 
االقتصادية بشكل عام وتقييم توقعات المؤسسات المالية في المملكة 
العربية السعودية وتحديًدا من قبل المحلل المالي ذي السمعة الجيدة 
والوكاالت األخرى، تعتقد اإلدارة أن المؤسسات المالية سوف تستمر في 

كفاية رأسمالها اإليجابي لمتطلبات السيولة.  وعليه، تعتقد اإلدارة أنه ال 
يلزم تجنيب أي مخصص في هذه المرحلة.

فيما يتعلق بذمم اإليجار المدينة، فهي تمثل ذمم مدينة قصيرة األجل 
وهي متداولة ويتم تسويتها خالل فترة زمنية قصيرة للغاية.  لم يتم 

تجنيب أي مخصص لذمم اإليجار المدينة حيث تتوقع اإلدارة أن تكون 
الذمم المدينة قابلة لالسترداد بالكامل.

المطلوبات المالية - التصنيف والقياس الالحق  4-4-5
يتم قياس المطلوبات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

معدل العمولة الفعلي.  يمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي 
يخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع 

للمطلوبات المالية، أو عند االقتضاء، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة 
الدفترية عند اإلثبات األولي.

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية )أو جزء منها( من 
قائمة المركز المالي عندما يتم إطفاؤها فقط، أي عندما يتم دفع االلتزام 

المحدد في العقد أو إلغاؤه أو تنتهي صالحيته.

تشتمل المطلوبات المالية للصندوق على المبالغ المستحقة إلى جهات 
ذات عالقة وأتعاب اإلدارة مستحقة الدفع والمصاريف مستحقة الدفع.

مقاصة األدوات المالية  5-4-5
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة 

المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة 
وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد 

المطلوبات في آن واحد.

5-5 المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( 
على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب 

األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام 
وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به.

5-6 إثبات اإليرادات
يقوم الصندوق بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء على 
أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 15، اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:
تحديد العقد مع العميل: ُيعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو . 1

أكثر ينشئ حقوًقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي 
يجب الوفاء بها.

تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد . 2
المبرم مع العميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي يتوقع . 3
الصندوق الحصول عليه في مقابل نقل السلع أو الخدمات المحددة 

إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن جهات أخرى.

تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة . 4
للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، سيقوم الصندوق 
بتخصيص سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار 

العوض الذي يتوقع أن يستحقه الصندوق مقابل الوفاء بكل التزام 
أداء.

إثبات اإليرادات عندما )أو كلما( تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.. 5

يقوم الصندوق بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات مع مرور الوقت، إذا 
تم استيفاء أحد المعايير التالية:

يستلم العميل ويستفيد في نفس الوقت من المنافع الناتجة عن  •
أداء الصندوق  أثناء قيام الصندوق بذلك؛ أو

ينتج عن أداء الصندوق إنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل  •
عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو

ال ينتج عن أداء الصندوق إنشاء موجودات ذات استخدام بديل  •
للصندوق وله حق ملزم في استالم الدفعات عن األداء المكتمل 

حتى تاريخه.

بالنسبة اللتزامات األداء، في حالة عدم استيفاء أحد الشروط المذكورة 
أعاله، يتم إثبات اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء. 

عند قيام الصندوق بالوفاء بالتزام األداء من خالل تسليم البضاعة أو 
الخدمات المحددة، فإنه يقوم بإنشاء أصل مشروط بناًء على مقدار 

العوض الذي نتج عن األداء. عندما يتجاوز مبلغ الفاتورة الصادرة للعميل 
مبلغ اإليرادات المثبتة، ينتج عن ذلك التزام مشروط. يتم قياس اإليرادات 

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض، مع األخذ بعين 
االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقدًيا.

كما يجب استيفاء معايير اإلثبات المحددة الموضحة أدناه قبل إثبات 
اإليرادات.

دخل إيجار
يتم إثبات دخل اإليجار من عقود اإليجارات التشغيلية للعقارات على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلي.

5-7 أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب اإلدارة بمعدل 1.0% سنوًيا من 

صافي القيمة السوقية لموجودات الصندوق. يتم احتساب أتعاب اإلدارة 
ويستحق دفعها على أساس نصف سنوي بصورة متأخرة.
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السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  .5
5-٨ المصاريف

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة 
ليست خصيًصا جزًءا من تكلفة المبيعات كما هو متطلب وفًقا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي.

5-9 صافي قيمة الموجودات
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة مفصح عنها في 

القوائم المالية بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات 
المصدرة في نهاية الفترة.

5-١٠ الزكاة
إن الزكاة من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي 

مخصص في القوائم المالية.

5-١١ توزيعات أرباح
 لدى الصندوق سياسة توزيع ودفع ما ال يقل عن 90% من صافي 

أرباحه، وال يشمل ذلك األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية األساسية 
واالستثمارات األخرى.

5-١٢ المعايير السارية المفعول اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٨
قام الصندوق باتباع المعايير الجديدة التالية الصادرة والسارية المفعول 

اعتباًرا من 1 يناير 2018:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، األدوات المالية  ١٢-١-5
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 منهجية جديدة لتصنيف 

وقياس الموجودات المالية التي تعكس نموذج األعمال الذي تدار من 
خالله الموجودات وخصائص التدفقات النقدية للموجودات. كما يتضمن 

المعيار ثالث فئات تصنيف أساسية للموجودات المالية: التي يتم 
قياسها بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  يقوم المعيار بإلغاء 

الفئات الحالية للموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض 
والذمم المدينة والموجودات المتاحة للبيع. يعتقد الصندوق، بناًء على 
تقييمه، أن متطلبات التصنيف الجديدة ليس لها أي أثر على المحاسبة 

عن الموجودات المالية.

قام المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بإحالل نموذج الخسارة 
المتكبدة محل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلي. وهذا 
يتطلب إصدار حكم هام بشأن الكيفية التي تؤثر بها التغيرات في 

العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة، والتي سيتم 
تحديدها على أساس المتوسط المرجح. سوف ينطبق نموذج االنخفاض 

في القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 
يعتقد الصندوق، بناًء على تقييمه، أنه ال يوجد أي أثر هام على القوائم 

المالية من اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما يتعلق 
بخسائر االئتمان المتوقعة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١5، اإليرادات من   ١٢-٢-5
العقود المبرمة مع العمالء

يضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 نموذًجا من خمس خطوات 
للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب 

المعيار، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة 
أن تحصل عليها في مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل. لم 

يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر على المبالغ الواردة في هذه القوائم 
المالية.

5-١3  المعايير والتفسيرات الصادرة ولم تسر بعد
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى 

تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق موضحة أدناه. ينوي الصندوق اتباع 
هذه المعايير، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١6(، عقود اإليجار  ١-١3-5
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 نموذج فردي للمحاسبة عن 

عقود اإليجار في قائمة المركز المالي للمستأجرين. يقوم المستأجر 
بإثبات حق استخدام موجودات الذي يمثل حقه في استخدام األصل 

المعني ومطلوبات عقود اإليجار التي تمثل التزامه بدفع اإليجار. توجد 
إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل واستئجار البنود منخفضة 

القيمة. تظل عمليات المحاسبة للمؤجر مشابهة للمعيار الحالي - أي 
أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو 

تشغيلية.

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 محل اإلرشادات الحالية 
لعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 17: عقود اإليجار، 

والتفسير رقم 4 الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: 
التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير رقم 15 

الصادر عن لجنة التفسير الدائمة - عقود اإليجارات التشغيلية - الحوافز، 
والتفسير رقم 27 الصادر عن لجنة التفسير الدائمة: تقويم جوهر 

المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. 

يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، 
ويسمح باالتباع المبكر له.

ال يزال الصندوق يقوم بتقويم األثر المحتمل التباع المعيار الجديد على 
القوائم المالية.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير   ١-٢3-5
المالي دورة ٢٠١5-٢٠١7

يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 )عمليات تجميع األعمال(  •
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 )الترتيبات المشتركة( كيفية 

قيام المنشأة بالمحاسبة عن زيادة حصتها في عملية مشتركة 
والتي تستوفي تعريف النشاط التجاري.

إذا احتفظ طرف ما بالسيطرة المشتركة )أو حصل عليها(،  -
فإنه ال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابًقا.

إذا حصل طرف ما على السيطرة، فإن المعاملة عبارة عن  -
عملية تجميع أعمال يتم تحقيقها على مراحل ويقوم 

الطرف المستحوذ بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابًقا 
بالقيمة العادلة.

يوضح معيار المحاسبة الدولي رقم 12 )ضريبة الدخل( أن كافة  •
نتائج ضريبة الدخل لتوزيعات األرباح )بما في ذلك المدفوعات على 
األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية( يتم إثباتها بشكل ثابت 

مع المعامالت التي نتج عنها األرباح القابلة للتوزيع - أي في الربح أو 
الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية.

يوضح معيار المحاسبة الدولي رقم 23 )تكاليف القروض( أن مجموع  •
القروض العام المستخدم لحساب تكاليف القروض المؤهلة 

يستثني فقط القروض التي تمول على وجه التحديد الموجودات 
المؤهلة التي ال تزال قيد التطوير أو اإلنشاء. يتم إدراج القروض 

التي كان الهدف منها تمويل الموجودات المؤهلة التي أصبحت 
جاهزة اآلن لالستخدام أو البيع المقصود منها- أو أي موجودات 

غير مؤهلة - في هذا المجموع العام. بما أن تكاليف التطبيق بأثر 
رجعي قد تفوق المنافع، فإنه يتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي 
على تكاليف القروض المتكبدة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه 

المنشأة باتباع التعديالت.

التعديالت األخرى  3-١3-5
إن المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية لم يسر مفعولها 

بعد ولم يكن من المتوقع أن يكون لها أثر هام على القوائم المالية 
للصندوق:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية(، خصائص  •
المصاريف المدفوعة مقدًما مع التعويض السلبي 

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 )منافع الموظفين(، تعديالت أو  •
خفض أو تسوية البرنامج 

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 )االستثمارات في الشركات الزميلة  •
والمشاريع المشتركة(، الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة

التفسير رقم 23 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  •
المالي )عدم التأكد بشأن معامالت ضريبة الدخل(
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

العقارات االستثمارية  .6
فيما يلي ملخص بمكونات العقارات االستثمارية في تاريخ التقرير المالي:

3١ ديسمبر ٢٠١٨
الوصف

التكلفة
ريال سعودي

االستهالك المتراكم
ريال سعودي

صافي القيمة الدفترية
ريال سعودي

49٨٫٢9١٫5٠٠-49٨٫٢9١٫5٠٠أراضي

١5٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٨٠5٫٨٢4١4٠٫١94٫١76فندق ثروات األندلسية

١5٨٫٠٠٠٫٠٠٠٨٫4١٠٫44١١49٫5٨9٫559فندق ثروات التقوى

3٫4٠٨٫5٠٠١73٫9٠٨3٫٢34٫59٢إبراهيم الخليل ١

١٠٠٫٠٠٠33٫94٢66٫٠5٨مبنى الصيدلة

٢٠٠٫٠٠٠6٫65١١93٫349ابراهيم الخليل ٢

٨١٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫43٠٫76679١٫569٫٢34

3١ ديسمبر ٢٠١7
الوصف

التكلفة
ريال سعودي

االستهالك المتراكم
ريال سعودي

صافي القيمة الدفترية
ريال سعودي

463.491.500-463.491.500أراضي

152.000.0004.900.174147.099.826فندق ثروات األندلسية

158.000.0003.475.053154.524.947فندق ثروات التقوى

3.408.5003.2733.405.227إبراهيم الخليل ١

100.00063999.361مبنى الصيدلة

777.000.0008.379.139768.620.861

كانت الحركة في الحساب خالل الفترة على النحو التالي:

٢٠١٨التكلفة
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

-777٫٠٠٠٫٠٠٠الرصيد في بداية الفترة

35٫٠٠٠٫٠٠٠777.000.000إضافات خالل الفترة

٨١٢٫٠٠٠٫٠٠٠777.000.000الرصيد في نهاية الفترة

االستهالك المتراكم

-٨٫379٫١39الرصيد في بداية الفترة

١٢٫٠5١٫6٢78.379.139استهالك محمل للفترة

٢٠٫43٠٫7668.379.139الرصيد في نهاية الفترة

79١٫569٫٢34768.620.861صافي القيمة الدفترية

١-6
تتراوح األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية حسب تقديرات مقيم 

مستقل من 22 إلى 32 سنة.

٢-6
تشتمل األراضي المملوكة على أراٍض مكتسبة تم تشييد المباني 

عليها. يتم االحتفاظ باألراضي المملوكة مع العقارات في عهدة البالد 
المالية. استحوذ الصندوق على عقارات في مكة في مواقع مختلفة 

بمساحة إجمالية تبلغ 3.227.2 متر مربع من األراضي. تم دفع جزء من 
المقابل المدفوع للفندقين نقًدا وتمت تسويته جزئًيا من خالل إصدار 

30.000.000 وحدة من الصندوق.

3-6
فيما يلي تفاصيل موجزة عن العقارات االستثمارية:

فندق ثروات األندلسية  ١-3-6
هذا العقار عبارة عن فندق مكتمل بناؤه ومدار، ويقع في منطقة 

المسفلة على بعد حوالي نصف كيلو متر من المسجد الحرام، 
ويستفيد من اإلطاللة المباشرة على طريق ابراهيم الخليل.

فندق ثروات التقوى  ٢-3-6
هذا العقار عبارة عن فندق إقامة للحج مشيد بالكامل ويقع في حي 

الششة مع إطاللة مباشرة على تقاطع طريق الحج وطريق الملك فهد.

إبراهيم الخليل ١  3-3-6
هذا العقار عبارة عن برج ضيافة مشيد بالكامل يقع في حي المسفلة، 

مع إطاللة مباشرة على شارع إبراهيم الخليل، وعلى بعد 350 متر من 
المسجد الحرام.

مبنى الصيدلة  4-3-6
تم شراء العقار كممتلكات للبيع بالتجزئة. يقع العقار في حي المسفلة، 
مع إطاللة مباشرة على طريق المسيال، وعلى بعد 500 متر من المسجد 

الحرام. إن العقار في حالته الحالية مؤجر بالكامل.

إبراهيم الخليل ٢  5-3-6
هذا العقار عبارة عن مبنى سكني مشيد بالكامل ويقع في حي 

المسفلة، مع إطاللة مباشرة على شارع إبراهيم الخليل، وعلى بعد 350 
متر من المسجد الحرام.

4-6
تم رهن هذه العقارات االستثمارية لدى البنك السعودي الفرنسي من 

أجل ضمان الحصول على تسهيل ديون حصلت عليه الشركة ذات 
األغراض الخاصة من أجل أغراض الصندوق.
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

األثر علي صافي قيمة الموجودات في حالة  .7 
تقويم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة  

طبًقا للمادة 21 من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة 
السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق 

بتقويم موجودات الصندوق بناًء على عمليتي تقويم يتم إعدادها من 
قبل خبراء تقييم مستقلين. ومع ذلك، ووفًقا للمتطلبات في المملكة 
العربية السعودية، يتم إدراج االستثمارات في العقارات بالتكلفة ناقًصا 
االستهالك واالنخفاض في القيمة، إن وجدت ، في هذه القوائم المالية. 

عليه، وبغرض عرض المعلومات فقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه 
ولم تتم المحاسبة عنها في دفاتر الصندوق.

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل اثنين من 
المقيمين وهم شركة فاليو سترات وشركة وايت كيوبس. كما في 30 

يونيو 2018، كان تقييم العقارات االستثمارية كما يلي:

المقيم األول3١ ديسمبر ٢٠١٨
ريال سعودي

المقيم الثاني
ريال سعودي

المتوسط
ريال سعودي

4٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠4٠٨٫3٠٠٫٠٠٠4٠4٫١5٠٫٠٠٠فندق ثروات األندلسية

٢7٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢64٫٠٠٠٫٠٠٠٢67٫٠٠٠٫٠٠٠فندق ثروات التقوى

١33٫٠٠٠٫٠٠٠١٢5٫٠٠٠٫٠٠٠١٢9٫٠٠٠٫٠٠٠إبراهيم الخليل ١

٢5٫٠٠٠٫٠٠٠٢5٫٠٠٠٫٠٠٠٢5٫٠٠٠٫٠٠٠مبنى الصيدلة

37٫٠٠٠٫٠٠٠36٫6٠٠٫٠٠٠36٫٨٠٠٫٠٠٠ابراهيم الخليل ٢

٨65٫٠٠٠٫٠٠٠٨5٨٫9٠٠٫٠٠٠٨6١٫95٠٫٠٠٠

المقيم األول3١ ديسمبر ٢٠١7
ريال سعودي

المقيم الثاني
ريال سعودي

المتوسط
ريال سعودي

400.000.000410.000.000405.000.000فندق ثروات األندلسية

270.000.000267.200.000268.600.000فندق ثروات التقوى

133.000.000125.000.000129.000.000إبراهيم الخليل ١

25.000.00023.000.00024.000.000مبنى الصيدلة

828.000.000825.200.000826.600.000

استخدمت اإلدارة متوسط التقييمين ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.

تم تقييم العقارات االستثمارية مع األخذ بعين االعتبار عدد من العوامل، من بينها المنطقة ونوع العقار. فيما يلي تحليل للقيمة العادلة للعقارات 
االستثمارية مقابل التكلفة:

7-١ فيما يلي بيان باألرباح غير المحققة عن العقارات االستثمارية بناًء على تقييم القيمة العادلة:

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

٨6١٫95٠٫٠٠٠826.600.000القيمة العادلة الستثمارات في عقارات

79١٫569٫٢34768.620.861ناقصا: القيمة الدفترية الستثمارات في عقارات )إيضاح 6(

7٠٫3٨٠٫76657.979.139أرباح غير محققة مبنية على أساس تقييم القيمة العادلة

66٫٠٠٠٫٠٠٠66.000.000الوحدات المصدرة

١٫٠60.88حصة الوحدة في األرباح غير المحققة بناًء على تقييم القيمة العادلة

7-٢ فيما يلي بيان بصافي قيمة الموجودات باستخدام القيمة العادلة للعقارات:

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

صافي قيمة الموجودات بالتكلفة، كما هو موضح في هذه القوائم 
المالية

646٫576٫467658.603.806

7٠٫3٨٠٫76657.979.139أرباح غير محققة مبنية على أساس تقيم العقارات )إيضاح 7٫١((

7١6٫957٫٢33716.582.945صافي الموجودات على أساس القيمة العادلة

7-3 فيما يلي بيان بصافي قيمة الموجودات لكل وحدة باستخدام القيمة العادلة للعقارات.

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة، بالتكلفة كما هو موضح في هذه 
القوائم المالية

9٫٨٠9.98

األثر على صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على حساب األرباح غير 
المحققة بناًء على تقييمات القيمة العادلة )إيضاح 7٫١((

١٫٠60.88

١٠٫٨610.86صافي قيمة الموجودات لكل وحدة بالقيمة العادلة
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الودائع قصيرة األجل  .١٠ ذمم اإليجار المدينة  .٨

القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

يمثل هذا الحساب اإليجار المستحق من عقود اإليجارات التشغيلية )انظر إيضاح 19(.

فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة:

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

١٨٫١٢5٫99٢187.853أقل من 3٠ يوًما

--بين 3١ إلى 6٠ يوًما

5٫333٫٢9٠10.565.827بين 6١ إلى 9٠ يوًما

1.148.459-بين 9١ إلى ١٢٠ يوًما

--أقل من ١٢٠ يوًما

٢3٫459٫٢٨٢11.902.139

لم يتم تجنيب أي مخصص لذمم اإليجار المدينة أعاله حيث يتوقع الصندوق أن تكون الذمم المدينة قابلة لالسترداد بالكامل. يتم تأمين الذمم 
المدينة بموجب سندات ألمر.

المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى  .9
٢٠١٨

ريال سعودي
٢٠١7

ريال سعودي

-٢٢٨٫3٢6ضريبة قيمة مضافة مدخلة

١٠٨٫٠9٠35.827تأمين مدفوع مقدًما

-35٫٨4٨عمولة مستحقة القبض

37٢٫٢6435.827

تمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من قبل الصندوق في 
مرابحة مع البنك السعودي الفرنسي ولها فترة استحقاق أصلية تزيد 

عن ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة واحدة.

كما في 31 ديسمبر 2018، بلغت قيمة الودائع قصيرة األجل للصندوق 
7،000،000 ريال سعودي، وتحقق إيرادات مالية بمعدل %2.85.

النقدية وشبه النقدية  .١١
٢٠١٨

ريال سعودي
٢٠١7

ريال سعودي

٢٫٨١٨٫4٠١66.642.735نقد لدى البنوك

-5٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع مرابحة

7٫٨١٨٫4٠١66.642.735

كما في 31 ديسمبر 2018، تم االحتفاظ بحسابين من الحسابات البنكية 
األربعة لدى البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض تحت اسم الشركة 

ذات األغراض الخاصة بإجمالي رصيد قدره 162.703 ريال سعودي )31 
ديسمبر 2017: 48،384،875 ريال سعودي(.

يحتفظ البنك السعودي الفرنسي بودائع المرابحة التي تحقق إيرادات 
مالية بمعدل %2.63.
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القرض طويل األجل  .١٢

القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

١٨3٫٠٠٠٫٠٠٠183.000.000قرض طويل األجل

ناقصا:

6٫5٢١٫٢5٠5.970.000تكلفة معاملة

)53.975()١٫4١9٫376(إطفاء تكاليف معامالت

5٫١٠١٫٨745.916.025

١77٫٨9٨٫١٢6177.083.975القرض طويل األجل

حصل الصندوق على التسهيالت المتوافقة مع الشريعة من خالل الشركة ذات األغراض الخاصة كما يلي:

في 20 يوليو 2017، قام البنك السعودي الفرنسي بتقديم تسهيل . 1
تمويل إسالمي )التورق( إلى الشركة ذات األغراض الخاصة بمبلغ 

500.000.000 ريال سعودي ألغراض تمويل العقارات االستثمارية في 
الصندوق. أبرمت الشركة ذات األغراض الخاصة ترتيب مع الصندوق 

بموجب اتفاقية قرض طويل األجل لتقديم كافة المتحصالت من 
القرض الذي حصلت عليه بموجب التسهيل إلى الصندوق بنفس 

 شروط وأحكام ذلك التسهيل.

يتوفر التسهيل والقرض المقابل لذلك حتى 20 يوليو 2020 ويستحق 
 سداده بالكامل في 31 أغسطس 2022.

يحمل القرض هامش ربح وفقا لسعر العمولة بين البنوك 
السعودية )»سيبور«( زائًدا 2% سنويا، ويستحق الدفع على أساس 

نصف سنوي. في 31 ديسمبر 2018، تم سحب مبلغ 183.000.000 ريال 
 سعودي من التسهيل المتاح.

تمت رسملة تكاليف المعاملة المتعلقة بالقرض وقدرها 6.521.250 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 5.970.000 

ريال سعودي( في القيمة الدفترية للقرض ويتم إطفاؤها على مدى 
 فترة القرض.

إن التسهيل مضمون بموجب سندات إذنية ورهن نسبة تغطية 
معينة على الحقوق والحصص الحالية والمستقبلية في العقارات 

االستثمارية للصندوق )راجع إيضاح 6(.

في 8 مايو 2018 ، قام بنك الرياض بتقديم تسهيل تمويل إسالمي . 2
إلى الشركة ذات األغراض الخاصة بمبلغ 200.000.000 ريال سعودي 

ألغراض تمويل العقارات االستثمارية في الصندوق. أبرمت الشركة 
ذات األغراض الخاصة ترتيب مع الصندوق بموجب اتفاقية قرض 
طويل األجل لتقديم كافة المتحصالت من القرض الذي حصلت 

عليه بموجب التسهيل إلى الصندوق بنفس شروط وأحكام ذلك 
 التسهيل.

يتوفر التسهيل والقرض المقابل لمدة عامين ويستحق سداده 
بالكامل في 7 فبراير2021. كما في 31 ديسمبر 2018، لم يقم 

 الصندوق بسحب أي مبلغ من التسهيل.

إن التسهيل مضمون بموجب سندات إذنية ورهن نسبة تغطية 
معينة على الحقوق والحصص الحالية والمستقبلية في العقارات 

االستثمارية للصندوق )راجع إيضاح 6(.

المصاريف مستحقة الدفع  .١3
٢٠١٨

ريال سعودي
٢٠١7

ريال سعودي

95٫9٠617.500أتعاب مهنية

٨١٫٠٠١82.466أتعاب حفظ

53٫9٨431.409أتعاب إدارية

5١٫3١3140.000أتعاب تقييم ممتلكات

16.589-أتعاب قانونية

10.000-أتعاب إشراف مجلس اإلدارة

٢٨٢٫٢٠4297.964
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة  .١4 
وأرصدتها  

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة:

للفترة منطبيعة المعاملةطبيعة العالقةالجهة ذات العالقة
١ يناير ٢٠١٨ حتى
3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

للفترة من
١6 أبريل ٢٠١7 حتى

3١ ديسمبر ٢٠١7
ريال سعودي

7٫٢٠4٫3935.036.419أتعاب إدارة )إيضاح 14-1(مدير الصندوقشركة جدوى لالستثمار

55١٫٢5٠2.220.000أتعاب هيكلة ديون )إيضاح 2-14(

١43٫4١٢98.197أتعاب إدارية )إيضاح 3-14(

9.900.000-أتعاب هيكلة راس المال

مصاريف قانونية للشركة ذات األغراض 
الخاصة

-23.710

شركة جدوى الخليل 
العقارية

شركة ذات أغراض 
خاصة

٨٫٢٢٢٫٢54166.219أعباء مالية

3.750.000-أتعاب ترتيب قرض )إيضاح 14.4(

١4-١ أتعاب اإلدارة
في مقابل إدارة موجودات الصندوق، يقوم مدير الصندوق وفًقا لشروط 
وأحكام الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة تعادل 1.0% من إجمالي 

صافي القيمة السوقية لموجودات الصندوق المحسوبة والمستحقة 
الدفع على أساس نصف سنوي بصورة متأخرة.

١4-٢ أتعاب هيكلة الديون
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب هيكلة ديون تعادل %1.5 

من المبلغ المسحوب وفًقا ألي تمويل بالدين حصل عليه الصندوق. 
يتم احتساب أتعاب هيكلة الديون على المبلغ المستخدم من مبلغ 

السحب من التسهيل. يتم إثبات هذا المبلغ في القيمة الدفترية 
للقرض كتكاليف معاملة ويتم إطفاؤه على مدى الفترة التي يتوفر 

فيها القرض.

١4-3 األتعاب اإلدارية
يقوم المسؤول، وفًقا لشروط وأحكام الصندوق، بتحصيل أتعاب إدارية 

تبلغ قيمتها 0.02% من صافي القيمة السوقية لموجودات الصندوق، 
ويستحق دفعها على أساس نصف سنوي بصورة متأخرة.

١4-4 أتعاب ترتيب القرض
يتعلق هذا المبلغ بأتعاب الترتيب المدفوعة عند توقيع اتفاقية الحصول 

على القرض. يتم إثبات أتعاب الترتيب في القيمة الدفترية للقرض 
كتكاليف معاملة ويتم إطفاؤها على مدى الفترة التي يتوفر فيها 

القرض.

بالنســبة لتوزيعــات األربــاح على مالكــي الوحدات، يرجى الرجوع إلى 
إيضاح 22.

فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهات ذات العالقة الهامة في نهاية الفترة:

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

١٫747٫١936.136.219شركة جدوى الخليل العقارية

١٠٠٫47٠19.469مالكو الوحدات - توزيعات أرباح غير مدفوعة

٢٫٠٠٠23.710شركة جدوى لالستثمار

١٫٨49٫6636.179.398

أتعاب إدارة مستحقة الدفع

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

3٫6١٢٫7٢١5.036.419شركة جدوى لالستثمار
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تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  .١5
خالل الفترة، تم ادراج المصاريف التالية المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة 

المستقلين ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 للفترة من ١ يناير ٢٠١٨
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

 للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

٢٠٫٠٠٠20.000أتعاب إشراف مجلس اإلدارة

معامالت الوحدات  .١6
فيما يلي ملخص المعامالت في وحدات الصندوق:

٢٠١٨
باألرقام

٢٠١7
باألرقام

-66٫٠٠٠٫٠٠٠الوحدات في بداية الفترة

36.000.000-الوحدات المصدرة خالل الفترة بمقابل نقدي

30.000.000-الوحدات المصدرة خالل الفترة بمقابل غير نقدي

66٫٠٠٠٫٠٠٠66.000.000الوحدات في نهاية الفترة

المصاريف العمومية واإلدارية  .١7
 للفترة من ١ يناير ٢٠١٨
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

 للفترة من ١6 أبريل ٢٠١7
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7

ريال سعودي

4٠٠٫٠93282.740أتعاب مسجل

365٫66735.000أتعاب مهنية

٢١٠٫657225.806أتعاب إدراج في سوق تداول

١6٢٫٠٠١116.370أتعاب حفظ

١43٫4١٢98.197أتعاب إدارية

١٢4٫٨6585.922تأمين

١٠6٫76١170.000أتعاب تقييم ممتلكات

٢٠٫٠٠٠20.000أتعاب إشراف مجلس اإلدارة

53.628-أتعاب إدراج في سوق تداول

96٫١٨449.494أخرى

١٫6٢9٫64٠1.137.157
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القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

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

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

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة  •
للموجودات أو المطلوبات.

تصنف الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو 
االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 

القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى 
الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط   
لموجودات أو مطلوبات مماثلة

المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى -   
الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة.

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

١٨-١ األدوات المالية
تتكون الموجودات المالية من النقدية وشبه النقدية وذمم اإليجار 

المدينة. بينما تتكون المطلوبات المالية من المبالغ المستحقة إلى 
جهات ذات عالقة وأتعاب اإلدارة مستحقة الدفع والمصاريف مستحقة 

الدفع األخرى والقرض طويل األجل. إن القيمة العادلة للموجودات المالية 
والمطلوبات المالية ال تختلف كثيًرا عن قيمتها الدفترية.

١٨-٢ األدوات غير المالية
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المفصح عنها:

المستوى 3١١ ديسمبر ٢٠١٨
ريال سعودي

المستوى ٢
ريال سعودي

المستوى 3
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

4٠4٫١5٠٫٠٠٠-4٠4٫١5٠٫٠٠٠-فندق ثروات األندلسية

٢67٫٠٠٠٫٠٠٠-٢67٫٠٠٠٫٠٠٠-فندق ثروات التقوى

١٢9٫٠٠٠٫٠٠٠-١٢9٫٠٠٠٫٠٠٠-إبراهيم الخليل 1

٢5٫٠٠٠٫٠٠٠-٢5٫٠٠٠٫٠٠٠-مبنى الصيدلة

36٫٨٠٠٫٠٠٠-36٫٨٠٠٫٠٠٠-ابراهيم الخليل 2

-٨6١٫95٨-٠٫٠٠٠6١٫95٠٫٠٠٠

المستوى 3١١ ديسمبر ٢٠١7
ريال سعودي

المستوى ٢
ريال سعودي

المستوى 3
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

405.000.000-405.000.000-فندق ثروات األندلسية

268.600.000-268.600.000-فندق ثروات التقوى

129.000.000-129.000.000-إبراهيم الخليل 1

24.000.000-24.000.000-مبنى الصيدلة

-826.600.000-826.600.000

عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للبنود المفصح عنها 
في هذه القوائم المالية من األسواق النشطة، يتم تحديد قيمتها 

العادلة باستخدام مجموعة متنوعة من طرق التقويم التي تتضمن 
استخدام نماذج التقويم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق 
قابلة للمالحظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، 

فإنه يتطلب إجراء تقدير لتحديد القيمة العادلة. تشتمل التقديرات 
على اعتبارات السيولة ومدخالت النموذج المتعلقة ببنود مثل مخاطر 

االئتمان واالرتباط والتقلبات.

قد تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة 
للبنود المفصح عنها في هذه القوائم المالية والمستوى الذي يتم فيه 

اإلفصاح عن البنود في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

تم تقويم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل فاليوسترات 
ووايت كيوبز كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 7. وهما مقيمين 

مستقلين معتمدين بمؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة وخبرة 
حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يجري تقييمها.

تم تطبيق نماذج التقييم وفًقا لمعايير التقييم الخاصة بالمعهد 
الملكي للمقيمين القانونيين، باإلضافة إلى معايير التقييم الدولية 

الصادرة حديًثا عن مجلس معايير التقييم الدولي، والتي تطبقها 
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(. وتشمل هذه النماذج 

منهجية رسملة الدخل وتكلفة االستبدال المستهلكة.

عقود اإليجارات التشغيلية  .١9
فيما يلي ارتباطات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجارات التشغيلية:

٢٠١٨
ريال سعودي

٢٠١7
ريال سعودي

53٫944٫66٨51.705.000أقل من سنة واحدة

١٨3٫3٨٢٫69٢188.002.662بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

4٢١٫٢55٫4٠٨465.806.866بعد خمس سنوات

65٨٫5٨٢٫76٨705.514.528

أبرم الصندوق عقود إيجارات تشغيلية طويلة األجل مع مستأجرين 
أماكن في عقاراته االستثمارية. عادة ما تكون فترة اإليجار األولية ما بين 

ثالث سنوات و16 سنة. تنص شروط عقود اإليجار بشكل عام على أن 

يدفع المستأجر اإليجار األساسي، مع وجود أحكام بشأن الزيادة التعاقدية 
في اإليجار األساسي على مدى فترة اإليجار. تقع مسؤولية إصالح العقار 

وصيانته وتأمينه على مدى فترة اإليجار على عاتق المستأجر.
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إدارة المخاطر المالية  .٢٠
تتعرض أنشطة الصندوق لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر 

السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت( ومخاطر االئتمان ومخاطر 
السيولة ومخاطر العقارات.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف 
مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية 

عن اإلدارة العامة للصندوق.

لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد 
استراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر 

العامة، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع 
إرشادات االستثمار.

٢٠-١ مخاطر السوق
يخضع الصندوق للشروط العامة للقطاع العقاري في المملكة العربية 

السعودية، والذي يتأثر في حد ذاته بعدة عوامل مثل، على سبيل 
المثال ال الحصر، النمو العام لالقتصاد الكلي في المملكة، وأسعار 

العمولة، والطلب والعرض، والتمويل، ومشاعر المستثمرين، والسيولة، 
والمتطلبات النظامية والتنظيمية. تراقب إدارة الصندوق بشكل 

منتظم التقلبات والتغيرات في البيئة االقتصادية العامة وتعتقد أن 
تأثير هذه التغيرات ليس جوهرًيا بالنسبة للصندوق.

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات 

النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في 
السوق. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالصندوق من الودائع 

قصيرة األجل والقرض طويل األجل. هذه يتم قياسها استنادا إلى 
سيبور والذي يعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت.

يقوم الصندوق بتحيلي تعرضه لمعدل العمولة بشكل منتظم من 
خالل مراقبة اتجاهات أسعار العمولة، ويرى أن أثر هذه التغيرات ليس 

جوهرًيا بالنسبة للصندوق.

إن الزيادة / النقص في سعر العمولة بنسبة 1%، مع بقاء كافة المتغيرات 
األخرى ثابتة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة / انخفاض إجمالي الدخل 

الشامل للصندوق بمبلغ 423.000 ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 45.000 ريال سعودي(.

٢٠-٢ مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر التسبب بخسارة مالية للصندوق إذا فشل 
عميل أو طرف أخر ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. يتم إيداع 

النقدية وشبه النقدية والودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لديها 
تصنيفات ائتمانية جيدة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان 

فيما يتعلق باألطراف المقابلة وذلك بوضع حدود ائتمان لألطراف المقابلة 
الفردية ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان المطبقة على الصندوق يقارب القيمة 
الدفترية للموجودات المالية كما هو موضح في هذه القوائم المالية.

٢٠-3 مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير 
األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يعادل 

قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة على أساس 
منتظم لتوفير أموال كافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق المطلوبات المالية للصندوق بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

تحت الطلب3١ ديسمبر ٢٠١٨
ريال سعودي

أقل من 3 
شهور

ريال سعودي

3 إلى ١٢ 
شهًرا

ريال سعودي

أكثر من ١٢ 
شهًرا

ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

١٫٨49٫663-١٫747٫١93-١٠٢٫47٠مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

3٫6١٢٫7٢١--3٫6١٢٫7٢١-أتعاب إدارة مستحقة الدفع

٢٨٢٫٢٠4--٢٨٢٫٢٠4-مصاريف مستحقة الدفع

١77٫٨9٨٫١٢6١77٫٨9٨٫١٢6---قرض طويل األجل

١٠٢٫47٠3٫٨94٫9٢5١٫747٫١93١77٫٨9٨٫١٢6١٨3٫64٢٫7١4

تحت الطلب3١ ديسمبر ٢٠١7
ريال سعودي

أقل من 3 
شهور

ريال سعودي

3 إلى ١٢ 
شهًرا

ريال سعودي

أكثر من ١٢ 
شهًرا

ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

6.179.398--43.1796.136.219مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

5.036.419--5.036.419-أتعاب إدارة مستحقة الدفع

297.964--297.964-مصاريف مستحقة الدفع

177.083.975177.083.975---قرض طويل األجل

43.17911.470.602-177.083.975188.597.756

٢٠-4 مخاطر العقارات
تتمثل مخاطر العقارات في المخاطر المتعلقة بالعقارات االستثمارية 

للصندوق. قامت إدارة الصندوق بتحديد المخاطر التالية المتعلقة 
بعقاراتها االستثمارية:

قد يصبح المستأجر عاجًزا عن الدفع مما يتسبب في خسارة كبيرة  •
في إيرادات اإليجار وتخفيض في قيمة الممتلكات المرتبطة به. 
ولتقليل هذه المخاطر، يقوم الصندوق بمراجعة الوضع المالي 

لجميع المستأجرين المحتملين ويقرر المستوى المناسب للضمان 
المطلوب عن طريق سندات إذنية.

مخاطر التركيز حيث إن كافة العقارات االستثمارية للصندوق تقع  •
في محيط المسجد الحرام في مكة المكرمة. هذا يسبب تغيرات 

في الظروف االقتصادية والسياسية أو غيرها لتؤثر بالمثل على 
جميع العقارات في نفس الوقت. تقوم إدارة الصندوق بانتظام 
بتقييم التغيرات في مؤشرات السوق وتنويع استثماراتها في 

مناطق مختلفة داخل الموقع الكلي، حيث أن هذا الموقع ممتاز مع 
ارتفاع مستوى الطلب على وحدات الضيافة.
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التقرير السنوي 2018

القوائم المالية المراجعة
3١، ديسمبر ٢٠١٨

القطاعات التشغيلية  .٢١
يتم تنظيم الصندوق في قطاع تشغيل واحد. إن كافة أنشطة الصندوق 

مترابطة ويتوقف كل نشاط على األنشطة األخرى. عليه، تستند كافة 
القرارات التشغيلية الهامة على تحليل الصندوق كقطاع واحد.

توزيعات أرباح  .٢٢
في 2 يناير 2018، وافق مدير الصندوق على توزيعات أرباح على مالكي 

الوحدات للفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 17.160.000 ريال 
سعودي وفًقا لشروط وأحكام الصندوق والتي تمثل على األقل 90% من 

قيمة صافي األرباح السنوية للصندوق.

االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .٢3
كما في 31 ديسمبر 2018، لدى الصندوق التزامات محتملة تتعلق بضريبة 

القيمة المضافة على إيرادات اإليجار للفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 مايو 2018.

في 23 يوليو 2018، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على مالكي 
الوحدات للفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018 بمبلغ 18،480،000 ريال 

سعودي وفقا لشروط وأحكام الصندوق والتي تمثل على األقل 90% من 
صافي األرباح السنوية للصندوق.

لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد بتقديم الربوط على مبلغ 
ضريبة القيمة المضافة الذي سيتم تحميله على الصندوق.

آخر يوم تقويم  .٢4
كان آخر يوم تقويم للفترة هو 31 ديسمبر 2018.

اعتماد القوائم المالية  .٢5
تم اعتماد القوائم المالية للصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق 

بتاريخ 25 جمادى الثاني 1440هـ )الموافق 3 مارس 2019(.
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