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تقرير المراجع المستقل إلى حملة الوحدات في
صندوق الخبير ريت
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق الخبير ريت ("الصندوق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
2019م ،وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وقائمة التغيرات في صافي الموجودات ،وقائمة التدفقات
النقدية للفترة في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للصندوق كما
في  31ديسمبر 2019م وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للفترة في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب تلك
المعايير موضحة بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا .ونحن
مستقلون عن الصندوق وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة
بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفّينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية وفقا ً لهذه القواعد .وفي اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة
التي حصلنا عليها ت ُ ّعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
األمور الرئيسية للمراجعة
األمور الرئيسي ة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها ،بحسب حكمنا المهني ،األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم
المالية للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ونحن
ال نقدم رأيا ً منفصالً في هذه األمور .وفيما يتعلق بكل أمر من األمور المذكورة أدناه ،فقد تم تقديم وصف للكيفية التي
عالجت بها مراجعتنا كل أمر من هذه األمور ضمن ذلك السياق.
لقد التزمنا بمسؤولياتنا المذكورة في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا ،بما في ذلك
صممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر
ما يتعلق بهذه األمور .وبنا ًء عليه ،تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُ
التحريف الجوهري في القوائم المالية .توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم
تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أساسا ً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية المرفقة.

تقرير المراجع المستقل إلى حملة الوحدات في
صندوق الخبير ريت (تتمة)
األمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)
األمور الرئيسية للمراجعة

الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئيسية
للمراجعة

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية
كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت القيمة الدفترية لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية حول تقييم مخاطر وجود
المدرجة للعقارات االستثمارية التي يحتفظ بها الصندوق تحريف جوهري بخصوص تقييم العقارات االستثمارية:
مبلغ  907,4مليون لاير سعودي.
• قمنا بالتوصل إلى فهم إلجراءات اإلدارة بخصوص
تحديد مخاطر التقييم والتخفيف من حدتها.
يتم قياس العقارات االستثمارية عند االعتراف األولي
بالتكلفة التي تتضمن تكاليف المعاملة .والحقا ً لالعتراف
األولي ،يتم إظهار العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا ً • قمنا بفحص التفاصيل المتعلقة بتكاليف االستحواذ
والتأكد من أن جميع التكاليف مرسملة بالشكل
االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ـ إن
الصحيح.
وجدت .إال أنه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية مع تأثيرها على صافي الموجودات للوحدة.
• قمنا بتقييم ما قام به مدير الصندوق من تحديد لألمور
التالية:
طبقا ً لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة ،يجب على
الصندوق تقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة لعقاراته
 oالعوامل التي أخذها في االعتبار عند تقييم
في تاريخ التقرير المالي .وفي حال تحديد مثل هذه
مؤشرات االنخفاض في القيمة ،و
المؤشرات ،يجب تحديد القيمة القابلة لالسترداد من هذه
 oاألساس المستخدم في تحديد الوحدات المولدة للنقد
العقارات.
وهي المستوى الذي عنده تم تحديد القيمة القابلة
لالسترداد.
وكجزء من تقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة ،يقوم
الصندوق بفحص كل من المؤشرات الداخلية والخارجية
لالنخفاض في القيمة ،بما في ذلك ودون أن يقتصر عليه • ،قمنا بتقييم القيمة القابلة لالسترداد التي حددها الصندوق
باستخدام تقارير التقييم التي أعدها مقيمون مستقلون،
صافي التدفقات النقدية إلى خارج الصندوق أو الخسائر
وقمنا بتقييم نموذج العمل واالفتراضات والتقديرات
التشغيلية والتلف الفعلي لألصول والتغيرات والظروف
التي اُستخدمت في احتساب القيم العادلة ناقصا ً تكلفة
غير المواتية في السوق .كما أن تقييم القيمة القابلة
البيع ("القيمة العادلة") والقيمة قيد االستخدام.
لالسترداد يستلزم استخدام أساليب تقدير معقدة.
وبما أن تقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة وتقييم المبالغ • قمنا بتقييم االفتراضات والتقديرات الرئيسية
المستخدمة ،بما في ذلك معدل الخصم ،معدل االنهاء،
القابلة لالسترداد ،حيثما كان الزماً ،يتضمن ممارسة
إيرادات اإليجار السنوية ،والمصاريف التشغيلية .وقمنا
حكما ً جوهرياً ،فقد تم اعتبار هذا األمر على أنه أمر
بفحص تحاليل الحساسية ،بما في ذلك تقييم تأثير
رئيسي للمراجعة.
التغيرات المحتملة المعقولة في معدل الخصم
والمصاريف التشغيلية على التدفقات النقدية المتوقعة
الرجاء الرجوع إلى اإليضاحين  5و 7حول القوائم المالية
لتقييم التأثير.
لالطالع على التقديرات واالحكام واالفتراضات
المحاسبية الجوهرية المطبقة في تحديد المبالغ القابلة
لالسترداد من العقارات االستثمارية واإليضاح  • 4قمنا بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة من
الوحدات المولدة للنقد مع قيمتها الدفترية المدرجة.
لالطالع على تفاصيل السياسات المحاسبية ذات الصلة.
• قمنا بتقييم افصاحات القوائم المالية بما في ذلك
االفصاحات حول االفتراضات واألحكام الرئيسية.

تقرير المراجع المستقل إلى حملة الوحدات في
صندوق الخبير ريت (تتمة)
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للصندوق لسنة 2019م
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للصندوق لسنة 2019م ،خالف القوائم المالية
وتقريرنا حولها .إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن المعلومات األخرى .من المتوقع أن يكون التقرير السنوي
للصندوق لسنة 2019م متاحا ً لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى ،كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية ،إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما
تكون متاحة ،وأثناء القيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم
المالية أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خالل المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.
مسؤوليات اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والئحة نظام صناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا ً
ألحكام وشروط الصندوق ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي يرى مدير الصندوق أنها ضرورية لتمكينها من
إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار وعن اإلفصاح بحسب
مقتضى الحال ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية ،واستخدام أساس مبدأ االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية
لدى اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته ،أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية إعداد التقارير المالية للصندوق.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول ع ّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهري ،سوا ًء
بسبب غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،لكنه ال
يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف
دائما ً عن التحريف الجوهري عند وجوده .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعد التحريفات جوهرية إذا
كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر منفردة أو في مجملها ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون
على أساس هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة التي تتم وفقا ً لل معايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس التقدير
المهني ونبقي على الشك المهني خالل المراجعة .كما إننا نقوم بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .ويُعد خطر عدم
اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظرا ً ألن الغش قد ينطوي على
تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل
الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
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مصروفات تأسيس
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً من هذه القوائم المالية.
ــ  6ــ

7

72,181,028
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
72,181,028
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.536.066
6و324,008 12
6و3,720,151 12
20,927,846
7
2,971,960
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
29,480,031
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
42,700,997
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

15,719,892
641,328
67,266,071
23,447,881
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
107,075,172
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
()64,374,175
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
()64,374,175
═════════

صندوق الخبير ريت
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019م
إيضاح
الموجودات
عقارات استثمارية
إيجار وذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما ً
نقد لدى البنوك

7
8

مجموع الموجودات
المطلوبات
قرض بنكي
التزامات إيجار
سلف ووديعة ضمان
ُ
مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

9
10
11
12

مجموع المطلوبات
صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات
الوحدات المصدرة

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
907,395,991
29,439,352
19,268,556
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
956,103,899
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
347,115,542
17.709.224
16,367,518
407,589
2,758,797
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
384,358,670
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
571,745,229
═════════
66.442.386
═════════

صافي قيمة الموجودات للوحدة باللاير السعودي (باعتبار العقارات
االستثمارية بالتكلفة)

7

صافي قيمة الموجودات للوحدة باللاير السعودي (باعتبار العقارات
االستثمارية بالقيمة العادلة)

8,6051
═════════

7

9,0357
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً من هذه القوائم المالية.
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صندوق الخبير ريت
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للفترة من  16ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2019م

إيضاح

للفترة من  16ديسمبر
2018م إلى 31
ديسمبر 2019م
لاير سعودي

المتحصالت النقدية من االكتتاب األولي بالوحدات

237.544.860

الوحدات العينية الصادرة مقابل العقارات االستثمارية

426.879.000

توزيعات األرباح
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
صافي الموجودات في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً من هذه القوائم المالية.
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()28.304.456
()64,374,175
─────────
571,745,229
═════════

صندوق الخبير ريت
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  16ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2019م

إيضاح
األنشطة التشغيلية
الخسارة للفترة
تعديل مقابل البنود التالية:
استهالك
انخفاض قيمة الذمم المدينة
انخفاض قيمة عقارات استثمارية
تكلفة تمويل
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
عقارات استثمارية
إيجار وذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما ً
سلف ووديعة ضمان
ُ
مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
النقد المستخدم في العمليات
تكلفة التمويل المدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية
متحصالت من قرض بنكي
متحصالت من االكتتاب األولي بالوحدات
توزيعات أرباح مدفوعة لحملة الوحدات
مدفوعات مقابل التزامات إيجار
صافي النقد من األنشطة التمويلية
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
معلومات إضافية غير نقدية:
وحدات عينية صادرة مقابل عقارات استثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً من هذه القوائم المالية.
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للفترة من  16ديسمبر
2018م إلى 31
ديسمبر 2019م
لاير سعودي
()64,374,175

7
8
7

20.927.846
641,328
67,266,071
15,719,892
──────────
40,180,962
()549.578.500
()30,080,680
16.367.518
407,589
2,758,797
──────────
()519,944,314
()15,564,076
──────────
()535,508,390
347,115,542
237.544.860
()28.304.456
()1.579.000
──────────
554,776,946
──────────
19,268,556
══════════
426,879,000
══════════

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2019م
 -1طبيعة الصندوق
صندوق الخبير ريت ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة
الشرعية ،وتم إنشاؤه بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات
هيئة السوق المالية .تم تأسيسه في  16ديسمبر 2018م ويُدار من قبل شركة الخبير المالية ("الخبير المالية " أو
"مدير الصندوق") لصالح حملة وحدات الصندوق .الصندوق مدرج في سوق األسهم السعودية (تداول) .ويتم
االشراف على الصندوق بصورة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق وتعمل شركة االنماء لالستثمار كأمين حفظ
للصندوق.
الهدف االستثماري الرئيسي من الصندوق هو تحقيق عوائد من اإليجار وتوزيعات نقدية دورية ال تقل عن %90
من صافي أرباح الصندوق السنوية من خالل استثمار ما ال يقل عن  %75من إجمالي موجودات الصندوق بنا ًء
على آخر قوائم مالية مراجعة للصندوق في أصول عقارية ُمدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية باستثناء
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية ("الهيئة") في  16أكتوبر 2018م (الموافق 7
صفر  1440هـ) .كانت فترة الطرح لالكتتاب في الوحدات ما بين  11نوفمبر 2018م و 29نوفمبر 2018م.
ابتدأ الصندوق أنشطته في  16ديسمبر 2018م وتم إدراج الصندوق في تداول بتاريخ  20مارس 2019م.
وفي تعامله مع حملة الوحدات ،فإن مدير الصندوق يعتبر الصندوق منشأة مستقلة .وبنا ًء عليه ،فإن الصندوق يعد
قوائمه المالية الخاصة .إضافة لذلك يُعتبر حملة الوحدات ك ُمالك لموجودات الصندوق ويتم التوزيع بنسبة
حصصهم في مجموع عدد الوحدات القائمة.
مدة الصندوق هي  99سنة منذ تاريخ إدراج الوحدات في تداول .يمكن تمديد مدة الصندوق بنا ًء على اختيار مدير
الصندوق وموافقة هيئة السوق المالية.
يخضع الصندوق لتوجيهات الهيئة الشرعية فيما يتعلق باستثماراته وتعامالته.
يتم االحتفاظ بدفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض للصندوق.
 -2أساس اإلعداد
وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق فإن السنة المالية للصندوق تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر .وبما أن الصندوق قد
بدأ عملياته في  16ديسمبر 2018م فإن الفترة المالية األولى هي من  16ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر
2019م .وبالتالي فإن الفترة التي تغطيها هذه القوائم المالية هي من  16ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2019م.
وبما أن هذه هي المجموعة األولى من القوائم المالية للصندوق منذ نشأته ،فلم يتم تضمينها بمعلومات مقارنة.
يعرض الصندوق قائمة مركزه المالي حسب ترتيب السيولة.
 1-2بيان االلتزام
ً
أ ُعدت هذه القوائم المالية للصندوق وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يُشار إليها جميعا ً بـ "المعايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة").
 2-2أساس القياس
ً
أُعدت هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وعلى أساس مبدأ
االستمرارية.
ــ  10ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
3ـ الجهة المنظمة
تم تأسيس الصندوق وطرح وحداته لالكتتاب بنا ًء على نظام صناديق االستثمار العقارية الصادر من قبل هيئة
السوق المالية بالقرار رقم  2006-193-1تاريخ  1427/6/19هـ ("نظام صناديق االستثمار العقارية") وطبقا ً
لتوجيهات هيئة السوق المالية بخصوص صناديق االستثمار للمتاجرة بالعقار بالقرار رقم  2016-130-6تاريخ
 1438/1/23هـ (الموافق 2016/10/24م) ("الئحة نظام صناديق االستثمار العقارية المتداولة") والمعدلة
بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-115-2تاريخ  1440/2/13هـ (الموافق 2018/10/22م)
بخصوص متطلبات تنظيم التعامالت لجميع صناديق االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.
4ـ السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:
األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي ("( )9األدوات المالية") ثالث فئات رئيسية للتصنيف بخصوص الموجودات
المالية وهي :مقاسة بالتكلفة المطفأة ،ومقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ومقاسةة بالقيمةة العادلةة
من خالل الربح أو الخسارة .إن هذا التصنيف يعتمد عموما ً على نموذج األعمال الذي مةن خاللةه يةتم إدارة األصةل
المالي وما يرتبط به من تدفقات نقدية تعاقدية.
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تتكون الموجودات المالية للصندوق من النقد لدى البنوك وإيرادات اإليجار المستحقة القبض وغيرها من الذمم
المدينة األخرى.

األصل المالي بالتكلفة المطفأة
يُقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،
• وينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل
المبلغ وتعتبر أيضا ً ربح على أصل المبلغ القائم.

األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين:
تُقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
• ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
وتعتبر أيضا ً ربح على أصل المبلغ القائم.
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صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
4ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)

األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة)
أدوات حقوق الملكية:
عند االعتراف األولي ،بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة ،فإن الصندوق قد يختار بشكل
غير قابل لإللغاء أن تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على
أساس كل استثمار على حدة.

األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تُصنف كافة الموجودات المالية األخرى على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إضافةً لذلك ،وعند االعتراف األولي ،قد يحدد الصندوق بصورة غير قابلة لإللغاء أصالً ماليا ً يفي بالمتطلبات ليتم
قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ،باستثناء الفترة التي تلي تغيير الصندوق لنموذج
أعماله في إدارة الموجودات المالية.
تقييم نموذج األعمال
يشير نموذج أعمال الصندوق في إدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة موجوداته المالية من توليد تدفقات نقدية.
يحدد نموذج األعمال فيما إذا كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات
المالية أو كليهما.
إلغاء االعتراف

الموجودات المالية
يقوم الصندوق بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو
تحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة
بملكية أصل مالي أو التي ال يقوم فيها الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ
بالسيطرة على األصل المالي.
عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من
أصل تم استبعاده) ومجموع كل من ( )1الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصا ً أي التزام
جديد) و( )2أي مكسب أو خسارة متراكمة ُمدرجة في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إدراجها في قائمة الربح والخسارة
والدخل الشامل اآلخر.
فيما يتعلق بالمعامالت التي ال يحتفظ فيها الصندوق جوهريا ً بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي ويحتفظ
بالسيطرة على األصل ،فإن الصندوق يستمر في إدراج األصل في حدود استمراريته فيه وبحسب تعرضه
للتغيرات في قيمة األصل المحول.
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صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
4ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية

االعتراف األولي والقياس
تُصنف المطلوبات المالية ،عند االعتراف األولي ،كقروض أو ذمم دائنة حسبما هو مالئم .تُسجل جميع المطلوبات
المالية في البداية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والذمم الدائنة تسجل بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف
المعامالت العائدة لها مباشرة.
تتضمن المطلوبات المالية للصندوق قرض بنكي ووديعة ضمان وذمم دائنة أخرى.

القياس الالحق

بعد االعتراف األولي ،تقاس المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعّال .تدرج
المكاسب والخسائر نتيجة لعكس قيد تكلفة الربح من خالل عملية إطفاء معدل الربح الف ّعال وعند إلغاء االعتراف
بالمطلوبات المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي
تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الربح الفعّال .يتم تضمين إطفاء معدل الربح الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الربح
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .ينطبق هذا الصنف بشكل عام على القروض بما فيها الذمم الدائنة الطويلة
األجل.

االنخفاض في القيمة

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9من الشركة تسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض
والذمم المدينة غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا ً للعقد وجميع التدفقات النقدية
التي يتوقع الصندوق استالمها .يُخصم النقص بعد ذلك بشكل تقريبي وفقا ً لمعدل الربح األصلي الفعال.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو الدفع لتحويل التزام بين طرفين بموجب معاملة تتم
على أسس تجارية بتاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل
المطلوبات ستتم إما:
• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو
• في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات.
إن السوق الرئيسية أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل
أو االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بنا ًء على ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة االطراف في السوق على تحقيق منافع اقتصادية
باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام األصل
لتحقيق أفضل منفعة منه.
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صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
يستخدم الصندوق أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام
المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة.
يتم قياس جميع الموج ودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية في نطاق
هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استنادا ً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا ً لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى األول :األسعار المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
• المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة
العادلة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد اإلدارة ما إذا جرى تنقالت
بين مستويات الهيكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية
لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير مالي.
بغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،فقد حددت اإلدارة فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة
وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ـ كما هو موضح أعاله.
بالنسبة لألوراق المالية التي يتم المتاجرة بها في أسوق مالية منظمة ،تتحدد القيمة العادلة من خالل الرجوع إلى
سعر الطرح المتداول عند إقفال العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.
بالنسبة لألوراق المالية التي ال توجد لها أسعار سوق متداولة ،يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة من خالل
الرجوع إلى القيمة الحالية في السوق ألداة أخرى تكون مماثلة بشكل جوهري أو تستند إلى التدفقات النقدية
المتوقعة أو قيمة صافي الموجودات التي تعكس القيمة العادلة لألوراق المالية هذه.
تقاس القيمة العادلة الستثمار في األراضي ،التي تقارب قيمتها القابلة للتحقق ،باستخدام أساليب تقييم تتضمن أساس
تكاليف االستبدال وأسعار األسواق القابلة للمقارنة والتدفقات النقدية المخصومة بنا ًء على طريقة الدخل.
المقاصة
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق
نافذ نظاما ً بتسوية المبالغ المدرجة إذا توافرت النية لدى الصندوق لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس
الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي الممتلكات (أراضي أو مباني أو جزء من مباني أو أرض ومبنى معاً) التي يتم االحتفاظ
بها (من قبل المالك أو المستأجر كحق في استعمال األصل) للحصول من خاللها على عوائد إيجار أو إنماء رأس
المال بدالً من استخدامها في انتاج أو توريد بضائع أو تقديم خدمات أو ألي أغراض إدارية أو للبيع ضمن الدورة
العادية ألعمال الصندوق.
يتم قياس العقارات االستثمارية بدايةً بالتكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة .تتضمن تكاليف المعاملة ضرائب
التحويل واألتعاب االحترافية مقابل الخدمات القانونية وعموالت اإليجار األولية لتجهيز العقار للوضع الالزم
لالستعمال .تتضمن القيمة الدفترية أيضا ً تكلفة قطع استبدال أي جزء أو مكون لعقار استثماري في حالة استيفاء
التكلفة لمعايير االعتراف.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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العقارات االستثمارية (تتمة)
ً
بعد االعتراف األولي ،يتم تحميل العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
ـ إن وجدت .تتضمن التكلفة المصاريف التي تتعلق مباشرة ً باقتناء العقار االستثماري بما في ذلك أتعاب الوساطة.
يتم احتساب استهالك على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت .فيما
يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية لألصناف الرئيسية للموجودات:
مباني

 40سنة

ال يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة.
يتم استبعاد العقار االستثماري عند البيع أو استبعاده نهائيا ً من االستعمال وعدم توقع منافع اقتصادية منه في
المستقبل .يتم تضمين المكاسب أو الخسائر من استبعاد العقار االستثماري ـ ويحتسب كفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد أو البيع والقيمة الدفترية.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه للصندوق من أرصدة بنكية واستثمارات عالية السيولة قصيرة األجل يمكن تحويلها
لمبالغ معلومة من النقد حيث تخضع لمخاطر غير جوهرية في تغير القيمة .يُحمل النقد وما في حكمه بالتكلفة
المطفأة في قائمة المركز المالي.
عقود االيجار
يقوم الصندوق في بداية عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على إيجار .وعقد اإليجار هو
العقد الذي يعطي الصندوق الحق في السيطرة على أصل ما لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

الصندوق كمستأجر

يطبق الصندوق نموذجا ً منفردا ً لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل
وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة .يعترف الصندوق بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار وتمثل
الموجودات حق االستخدام الحق في استعمال الموجودات األساسية.

الموجودات حق االستخدام
يقوم الصندوق بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل لالستعمال) .يتم
قياس الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي
إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار
المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا ً أي
محفزات إيجار مستلمة .إال إذا كان الصندوق متأكدا ً بشكل معقول من أنه سيستحوذ على ملكية المأجور في نهاية
مدة عقد اإليجار ،فإنه يتم استهالك الموجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو
العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر .والعمر اإلنتاجي المقدر لألصل هو  18سنة.
تخضع الموجودات حق االستعمال النخفاض القيمة.

التزامات اإليجار
في بداية عقد اإليجار ،يقوم الصندوق بإدراج التزامات اإليجار ال ُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة
اإليجار .تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة (بما فيها الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا ً أي محفزات إيجار
مستحقة االستالم ،ودفعات إيجار متغيرة القيمة بنا ًء على المؤشر أو المعدل ،والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات
المبالغ المتبقية.
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عقود اإليجار (تتمة)

التزامات اإليجار (تتمة)

تتضمن دفعات اإليجار أيضا ً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن يمارسه الصندوق ودفعات
الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الصندوق الحق في انهاء عقد اإليجار .ودفعات
اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة)
في الفترة التي يحصل فيها الدفع أو تستدعي الظروف الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،يستخدم الصندوق معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما
إذا كان معدل الربح الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري .بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات
اإليجار ليعكس اعتماد الربح وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات
اإليجار إذا ما كان هناك تعديالً أو تغيرا ً في مدة العقد أو تغيرا ً في مدفوعات اإليجار (أي تغيرات في المدفوعات
المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار) أو تغير في تقييم
خيار شراء األصل األساسي.

عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المتدنية القيمة
يقوم الصندوق بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة
األجل للمكائن والمعدات (مدة اإليجار  12شهرا ً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء) .كما يقوم
بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار بخصوص
المعدات المكتبية والتي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار سوا ًء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو
للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.

الصندوق كمؤجر
يتم تصن يف عقود اإليجار التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل جميع المخاطر والمنافع من ملكية األصل
بصورة جوهرية كعقود إيجار تشغيلي .يتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد
اإليجار ويتم تضمين هذه اإليرادات في بند اإليرادات ضمن قائمة الربح أو الخسارة نظرا ً لطبيعتها التشغيلية .يتم
إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة جراء التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية
لألصل المؤجر وإدراجها طوال مدة سريان عقد اإليجار على نفس األساس بالنسبة إليرادات اإليجار .يتم إدراج
اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي تكتسب خاللها.
تكاليف التمويل
يتم إدراج تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مقابل جميع األدوات المالية التي تحمل
عموالت خاصة باستخدام طريقة معدل العمولة الخاصة الفعال.
توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية والنهائية كالتزام في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مجلس إدارة
الصندوق.
المصروفات المستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرى
يتم إدراج المطلوبات مقابل المبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سوا ًء تم تقديم
بها فواتير أم لم يتم.
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ال ُمخصصات
تُدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال
أن يُطلب من الصندوق سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الصندوق تجسد منافع
اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يُعتد به لمبلغ االلتزام .ال يدرج المخصص ضمن خسارة التشغيل
المستقبلية.
الضريبة والزكاة
الضريبة والزكاة هما التزام على حملة الوحدات ،وبالتالي ال يتم تكوين مخصص لمثل هذا االلتزام في هذه القوائم
المالية.
تحقق اإليرادات
يتم إدراج إيرادات اإليجار على أساس االستحقاق طبقا ً لشروط وأحكام عقد اإليجار .يتم إدراج المكاسب الرأسمالية
الناتجة عن بيع عقار استثماري حال تنفيذ عقد البيع.
5ـ التقديرات واالحكام واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق قيام اإلدارة باستعمال تقديرات وأحكام وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليةرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة ،واإلفصاح عةن المطلوبةات الطارئةة.
قةةد يةةؤدي عةةدم التةةيقن لهةةذه االفتراضةةات والتقةةديرات إلةةى معطيةةات قةةد تتطلةةب تعةةديالً جوهريةا ً علةةى القيمةةة الدفتريةةة
للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في السنوات المستقبلية.
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما يتعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركةز المةالي بنةا ًء علةى
األسعار المتداولة في األسواق النشطة ،فإنه يتم تحديد قيمتها العادلة باستعمال أساليب تقييم بما فيها نمةوذج التةدفقات
النقدية المخصومة .يتم أخذ المدخالت إلى هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنةا ،وعنةدما
ال يكةةون ذل ةك مجةةدياً ،فةةإن األمةةر يتطلةةب إبةةداء درجةةة مةةن االجتهةةاد لتحديةةد القةةيم العادلةةة .تشةةتمل االجتهةةادات علةةى
االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثةل مخةاطر السةيولة ومخةاطر االئتمةان ومخةاطر تقلبةات األسةعار .يمكةن أن تةؤثر
التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية.
األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية
يحدد مدير الصندوق األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية من أجل احتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد
األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات واالهتراء والتلف الطبيعي .يقوم مةدير الصةندوق بمراجعةة القيمةة
المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً وإجراء التغيرات الالزمة في الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
ً
يتم فحص العقارات االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك انخفاضا في قيمتها إذا ما أشارت األحداث أو الظروف
إلى أن القيمة الدفترية لالستثمار العقاري غير قابلة لالسترداد .يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي
تتجاوز فيه القيمة الدفترية للعقار االستثماري المبلغ القابل لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد هو صافي سعر بيع
األصل أو القيمة قيد االستعمال ـ أيهما أعلى .وألغراض التقييم ،يتم تجميع العقارات االستثمارية في مستواها
األدنى التي يتوقع عندها إمكانية تحديد التدفقات النقدية من كل منها (وحدات توليد تدفقات نقدية) .وعندما يتم
عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفترية للعقار االستثماري أو الوحدة المولدة للنقد على
التقدير المعدل للمبلغ القابل لالسترداد ،إال أن القيمة الدفترية الزائدة يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان
ممكن تحديدها ،فيما إذا لم يتم إدراج أي خسائر انخفاض في القيمة مقابل االستثمار العقاري أو الوحدة المولدة للنقد
في فترات سابقة .يتم إدراج عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات حاالً في قائمة الربح أو الخسارة.
ــ  17ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
6ـ أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
أتعاب اإلدارة
يحق لمدير الصندوق الحصول على أتعاب تعادل  %9سنويا ً (كما هو مبين في شروط وأحكام الصندوق) من
صافي متحصالت اإليجار أو  %0.75سنويا من صافي قيمة الموجودات حسب أخر تقييم للصندوق ـ أيهما أقل.
أتعاب الحفظ
ً
يحق ألمين الحفظ الحصول على أتعاب تعادل  %0.025سنويا (كما هو مبين في شروط وأحكام الصندوق) من
إجمالي الموجودات استنادا إلى آخر قوائم مالية مراجعة ،أو  200.000لاير سعودي سنويا ً كح ٍد أدنى مع رسم
لمرة واحدة فقط مقداره  50.000لاير سعودي يحتسب ويستحق في كل يوم تقييم (تاريخ التقرير).
أتعاب إدارية
ً
يحق إلداري الصندوق الحصول على أتعاب تعادل  %0.025سنويا (كما هو مبين في شروط وأحكام الصندوق)
من صافي قيمة الموجودات تحتسب وتستحق في كل يوم تقييم (تاريخ التقرير).
7ـ عقارات استثمارية
( )1كانت الحركة في العقارات االستثمارية خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2019م على النحو التالي:
 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
995.589.908
()20.927.846
()67,266,071
─────────
907,395,991
═════════

اقتناء عقارات خالل الفترة
استهالك
مخصص انخفاض القيمة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

( )2تتكون العقارات االستثمارية مما يلي:
انخفاض القيمة
لاير سعودي

اسم العقار

نوع
العقار

موقع
العقار

تكلفة االقتناء
لاير سعودي

االستهالك
لاير سعودي

مركز هوم وركس

تجاري

الرياض

79.950.000

()598.750

ــ

مركز بالزو

تجاري

الرياض

95.632.500

()1.180.813

ــ

مجمع الملقا السكني

سكني

الرياض

314.000.000

()6.028.023

صافي القيمة
الدفترية
لاير سعودي

القيمة العادلة
لاير سعودي

79.351.250

83.575.000

94.451.687

97.445.000

240,705,906

240,705,906

جالري مول

تجاري

تبوك

178.007.408

()8.941.011

ــ

169.066.397

183.430.000

مركز النخبة التجاري

تجاري

جدة

164.000.000

()2.471.408

ــ

161,528,592

166.830.000

أهالً كورت

تجاري

جدة

71.750.000

()350.642

ــ

71.399.358

72.850.000

مركز بن 2

تجاري

جدة

92.250.000

()1.357.199

ــ

90.892.801

91.170.000

()67,266,071

────────
995.589.908

────────
()20.927.846

────────
()67,266,071

────────
907,395,991

─────────
936,005,906

════════

════════

════════

════════

═════════

ــ  18ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
7ـ عقارات استثمارية (تتمة)
( )3صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة في الصندوق على النحو التالي:
 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
صافي قيمة الموجودات (مع اعتبار العقارات االستثمارية بالتكلفة)
مكاسب غير محققة بنا ًء على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة

571,745,229
28.609.915
─────────

600,355,144

═════════

8,6051
0،4306

صافي قيمة الموجودات للوحدة بالتكلفة
التأثير على صافي قيمة الموجودات للوحدة باستخدام القيمة العادلة للعقارات
─────────
االستثمارية
9,0357
═════════
صافي قيمة الموجودات للوحدة بالقيمة العادلة
( )4قامت شركة الخبير المالية (مدير الصندوق) بتأسيس شركة ذات غرض خاص (شركة أول الملقا العقارية)
مسجلة بالسجل التجاري رقم  1010893802تاريخ  19شوال  1438هـ (الموافق  13يوليو 2017م).
الهدف الرئيسي من الشركة ذات الغرض الخاص هو االحتفاظ وتسجيل العقارات المتعلقة بالصناديق العقارية
باسم الشركة.
( )5إن صكوك ملكية جميع العقارات االستثمارية ـ باستثناء جالري مول ـ (لكونه يمثل حق انتفاع بموجب ترتيب
عقد إيجار تشغيلي وقد تم الدفع مقدما ً عن مدة استمرارية العقد) مسجلة باسم الشركة ذات الغرض الخاص.
أكدت الشركة ذات الغرض الخاص بأنها تحتفظ بالعقارات االستثمارية لصالح الصندوق .وبما أن الصندوق
هو المالك المستفيد من هذه العقارات فقد تم تسجيل العقارات االستثمارية في القوائم المالية.
( )6وفقا ً للمادة  21من نظام صناديق االستثمار العقارية الصادر عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية
السعودية ،قام مدير الصندوق بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المتوافرة لدى الصندوق طبقا ً لتقييمين
يعدهما مقيمين مستقلين ـ باستثناء مجمع الملقا السكني الذي قامت اإلدارة بإجراء المزيد من التعديالت ليعكس
بشكل أفضل القيمة العادلة للعقار االستثماري بما يتماشى مع التدفقات النقدية المستقبلية المعدلة المتوقعة مقابل
العقار المذكور أعاله إال أنه وبنا ًء على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،يتم تحميل االستثمار في
العقارات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة (إن وجد) في هذه القوائم المالية.
( )7تم تنفيذ التقييم على العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2019م من قبل وايت كيوبز وأبعاد المتطورة
وشريكه للتقييم العقاري وهما مقيمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
( )8تشمل قيمة جالري مول حق استخدام األصل المتعلق باإليجار .بلغ صافي المبلغ كما في  31ديسمبر 2019م
 18,171,419لاير سعودي بالصافي بعد استبعاد االستهالك المتراكم بمبلغ  960,989لاير سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م.
( )9بلغت إيرادات اإليجار المكتسبة من العقارات االستثمارية خالل الفترة  72,2مليون لاير سعودي .وبلغت
المصروفات المباشرة المتكبدة فيما يتعلق بالعقارات االستثمارية التي تولد عنها إيرادات إيجار خالل الفترة
 1,8مليون لاير سعودي .خالل الفترة وكما في نهاية الفترة ،لم يكن هناك أي قيود على تحقق العقارات
االستثمارية أو تحويل اإليرادات ومتحصالت البيع .ليس لدى الصندوق أي التزامات تعاقدية لشراء أو بناء أو
تطوير عقارات استثمارية أو تنفيذ أعمال إصالح أو صيانة أو تحسينات.
ــ  19ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
7ـ عقارات استثمارية (تتمة)
( )10تتضمن تكلفة االقتناء تكاليف األرض والمباني بما في ذلك أي تكاليف معامالت .كانت قيمة األرض عند
االقتناء وكما في  31ديسمبر 2019م  301مليون لاير سعودي.
( )11العمر اإلنتاجي التقديري للمباني يُقدر بأربعين سنة باستثناء أي أصل حق استخدام حيث يتقرر عمره
اإلنتاجي بمدة العقد األساسي.
( )12فيما يل ي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر
2019م:
معدل الخصم

اسم العقار

طريقة التقييم

مركز هوم وركس
مركز بالزو
مجمع الملقا السكني
جالري مول
مركز النخبة التجاري
أهالً كورت
مركز بن 2

خصم التدفقات النقدية
خصم التدفقات النقدية وطريقة الدخل
خصم التدفقات النقدية وطريقة الدخل
خصم التدفقات النقدية
خصم التدفقات النقدية وطريقة الدخل
خصم التدفقات النقدية وطريقة الدخل
خصم التدفقات النقدية وطريقة الدخل

معدل االنتهاء

%9.00 - %8.00
%7.60
%7.20 %10.50 - %8.25
%8.00 %10,50 - %8.50
%12.70 %12.25 - %11.00
%9.80 %11.50 - %9.50
%9.50 %11.25 - %8.50
%10.30 %12.00 - %9.50

( )13سيؤدي زيادة  /نقص بنسبة  %5في االفتراضات األساسية إلى زيادة  /نقص في القيم العادلة للعقارات
االستثمارية بمبلغ  46.8مليون لاير سعودي.
8ـ إيجارات وذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما
 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
25,898,743
1.596.733
1,923,876
20.000
────────
29,439,352
════════

إيرادات إيجار مستحقة القبض
مبالغ مدفوعة مقدما ً
ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض
أخرى

9ـ قرض بنكي
حصل الصندوق على قرض بنكي من بنك محلي خالل دورة أعماله العادية وبموجب الشروط واألحكام التجارية
السائدة بين البنوك السعودية (معدل سايبور لستة شهور  %2.25 +سنوياً) يستحق السداد على مدى  5سنوات.
القرض مضمون بتحصيالت اإليجار المستقبلية.

ــ  20ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
10ـ سلف ووديعة ضمان
 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
7,732,368
8,365,650
269.500
────────
16.367.518
════════

وديعة ضمان
إيجار مقدم غير مكتسب
ايجار مقدم مستلم

11ـ مصروفات مستحقة لذمم دائنة أخرى
 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
180,073
123.566
86.100
17,850
───────
407,589
═══════

أتعاب مهنية مستحقة
مصروفات مستحقة مقابل إدارة العقارات
أتعاب تقييم مستحقة الدفع
أخرى

12ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فيما يلي ملخص بالمعامالت الرئيسية التي تمت خالل الفترة من  16ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2019م:
الرصيـــــد

مبالغ المعامالت

مستحق الدفع ( /مستحق القبض)

للفترة من  16ديسمبر
2018م إلى  31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي

اسم الجهـة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

شركة الخبير المالية (مدير الصندوق)

مصروفات مدفوعة من مدير
الصندوق نيابةً عن الصندوق

19.370.580

أتعاب إدارة

3,720,151

()2,392,789

أتعاب إدارية
أتعاب حفظ

124,008
200,000

()124,008
()200,000

مجلس إدارة الصندوق

إجمالي تعويضات إلى أعضاء
مجلس إدارة الصندوق المستقلين

42,000

()42.000

حملة الوحدات

إيرادات اإليجار

47,570,091

18,335,521

شركة االنماء لالستثمار

ــ  21ــ

ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
12ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
أ) كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت الحسابات البنكية للصندوق  3آالف لاير سعودي و 19.3مليون لاير
سعودي باسم مدير الصندوق والشركة ذات الغرض الخاص على التوالي ،والتي تعمل نيابةً عن الصندوق.
ب) كما في  31ديسمبر 2019م ،لدى مدير الصندوق استثمار في الصندوق بعدد  4.894.450وحدة بقيمة
 53.3مليون لاير سعودي.
13ـ االلتزامات واالرتباطات
كما في  31ديسمبر 2019م ،دخل الصندوق في عقد مقايضة معدالت الربح بقيمة اسمية  340مليون لاير
سعودي وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيالت بنسبة ثابتة وقدرها  .%4.69يدخل العقد حيز التنفيذ في  31يناير
2020م .والغرض من العقد هو إدارة مخاطر التدفقات النقدية للصندوق التي يترتب عليها معدل ربح.
14ـ إدارة المخاطر
إن هدف الصندوق من إدارة المخاطر هو توفير وحماية مصالح حملة الوحدات .إن المخاطر جزء من أنشطة
التعرف المستمر على المخاطر وقياس ومراقبة
الصندوق ،إال أنها تُدار من خالل سلسلة إجراءات تتمثل في
ّ
المخاطر في إطار حدود وضوابط محددة .إن إجراءات إدارة المخاطر جوهرية بالنسبة الستمرارية الصندوق في
تحقيق أرباح .إن الصندوق معرض لمخاطر السوق (والتي تتضمن مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملة)،
ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة التي تنشأ من األدوات المالية المتوافرة لدى الصندوق .كما أن الصندوق
معرض لمخاطر التشغيل.
التعرف على المخاطر ورصدها .إن من مسئولية مجلس إدارة الصندوق المعيّن
تقع على مدير الصندوق مسئولية
ّ
من مدير الصندوق اإلشراف على عمل الصندوق وتقع عليه في النهاية مسئولية اإلدارة الكلية للصندوق.
يتم مراقبة وإدارة المخاطر بشكل رئيسي بنا ًء على حدود يضعها مجلس إدارة الصندوق .ولدى الصندوق توجيهات
استثمارية في إطار االستراتيجية الكلية ألعمال الصندوق واستعداده لتقبل المخاطر وفلسفته العامة إلدارة المخاطر
والتزامه في اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
مخاطر أسعار العمولة
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمالية أن تؤثر التقلبات في أسعار العمولة السائدة في السوق على الربحية
المستقبلية أو القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات المالية .الصندوق غير معرض لمخاطر جوهرية من أسعار
العمولة نظرا ً لوجودا عقد مقايضة ألسعار العمولة.
مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .ال يقم
عمالت أجنبية خالل الفترة .وبالتالي ،فإن الصندوق غير معرض لمخاطر
الصندوق بتنفيذ أي معامالت من خالل ُ
العملة.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف ما في أداة مالية في سداد التزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر
خسارة مالية.
يعمل الصندوق على إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة المخاطر وتقييد التعامل مع بعض األطراف المقابلة
وتقييم الجدارة االئتماني ة لألطراف المقابلة باستمرار .الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على المبالغ المدفوعة
المطور .بالنسبة لهذه المبالغ فإن التعرض األقصى لمخاطر االئتمان يمثل القيمة الدفترية الواردة في
مقدما ً إلى
ّ
قائمة المركز المالي.
ــ  22ــ

صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
14ـ إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاته المتصلة
باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة جراء عدم قدرة الصندوق على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب
قيمته العادلة.
يت م مراقبة احتياجات السيولة بصفة منتظمة ويتأكد مدير الصندوق من توافر أموال كافية لمواجهة أي التزامات قد
تنشأ.
فيما يلي ملخص مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات غير المخصومة:
 31ديسمبر 2019م
الموجودات
عقارات استثمارية
إيجارات وذمم مدينة أخرى
ومبالغ مدفوعة مقدما ً
نقد لدى البنك
مجموع الموجودات
المطلوبات
قرض بنكي
التزامات إيجار
سلف ووديعة ضمان
ُ
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى
مستحق من جهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات

أقل من سنة واحدة
لاير سعودي
ــ

أكثر من سنة واحدة
لاير سعودي
ــ

29,439,352
19,268,556
────────
48,707,908
────────

ــ
ــ
────────
ــ
────────

7,115,542
1.423.184
269.500

340.000.000
16.286.040
16.098.018

407,589
2,758,797
────────
11,974,612
════════

ــ
ــ
────────
372.384.058
════════

ال يوجد موعد ثابت
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

907,395,991

907,395,991

ــ
ــ
────────
907,395,991
────────

29,439,352
19,268,556
─────────
956,103,899
─────────

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
════════

347,115,542
17.709.224
16.367.518
407,589
2,758,797
────────
384,358,670
════════

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة مجموعة من األسباب المرتبطة
بإجراءات التشغيل والتقنية والبنية التحتية المعززة ألنشطة الصندوق على المستوى الداخلي أو الخارجي في نطاق
عمل مقدم الخدمة للصندوق ومن عوامل خارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والعملة مثل تلك الناشئة من
متطلبات قانونية ونظامية.
إن هدف الصندوق هو إدارة مخاطر التشغيل من أجل إيجاد توازن ما بين الحد من الخسائر المالية وبين إلحاق
الضرر بسمعة الصندوق مع السعي لتحقيق أهداف االستثمار بتحقيق عوائد للمستثمرين.
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صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
15ـ المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ
فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ،ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد ،حتى تاريخ إصدار التقرير المالي .يعتزم
الصندوق تطبيق هذه المعايير ،إذا ما انطبقت عليه ،عند دخولها حيز التنفيذ.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي
(" )7هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
في سبتمبر 2019م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()9
ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )7تضمنت المرحلة األولى من جهود المجلس في
االستجابة لتأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك على التقارير المالية .تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي
تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي
يعتبر بال مخاطر سعر فائدة إلى حد بعيد.
تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر
رجعي .ومع ذلك ،ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند
التطبيق ،كما ال يمكن ألي عالقات تحوط أن يتم تحديد مدى لفائدة منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له .يُسمح
بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عنه .ال تنطبق هذه التعديالت على الصندوق.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية"
في أكتوبر 2018م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )1عرض
القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي ( )8لتتماشى مع تعريف "المعلومات الجوهرية" على مستوى جميع
المعايير ولتوضيح بعض جوانب التعريف .يوضح التعريف الجديد "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من
المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم
المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات
تقارير مالية" .توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما .ينبغي على
المنشأة تقييم المعلومات سوا ًء على مستوى جزئي أو كلي مع معلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في
سياق القوائم المالية.
تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر
مستقبلي .يسمح بالتطبيق المبكر .لن يكون للتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.
هيكلة مؤشرات سعر الفائدة
تجري هيكلة أساسية لمؤشرات الفائدة الرئيسية على مستوى العالم الستبدال أو إعادة هيكلة معدالت الفائدة بين
البنوك (األيبور) بمعدالت بديلة خالية من المخاطر (يُشار إليها بـ "إعادة هيكلة األيبور) .الصندوق لديه مخاطر
فيما يتعلق بمعدالت الفائدة بين البنوك على أدواته المالية التي سيتم استبدالها أو إعادة هيكلتها كجزء من هذه
التحول .يتوقع الصندوق أن إعادة
المبادرة على نطاق واسع في األسواق .هناك عدم تيقن بخصوص توقيت وطرق
ّ
هيكلة األيبور سيكون له تأثير تشغيلي وتأثير من حيث إدارة المخاطر وتأثير محاسبي على كافة خطوط أعماله.
تتطلع إدارة الصندوق إلى تحديد المخاطر التشغيلية التي قد تنشأ نتيجة إعادة هيكلة األيبور.
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صندوق الخبير ريت
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م
16ـ توزيعات األرباح
وافق مجلس إدارة الصندوق على دفع توزيعات أرباح ربع سنوية مرتين خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر
2019م .فيما يلي تفاصيل هذه التوزيعات:
تاريخ الموافقة

المبلغ مقابل كل وحدة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

 31يوليو 2019م
 31أكتوبر 2019م

0.226
0.20

15.015.979،20
13.288.477،20

بتاريخ  28يناير 2020م ،اعتمد مجلس إدارة الصندوق دفع أرباح عن الفترة من  31أكتوبر 2019م إلى 31
ديسمبر 2019م بمبلغ  0.20لاير سعودي للوحدة وبإجمالي  13.29مليون لاير سعودي إلى حملة الوحدات .تم
دفع األرباح الحقا ً للفترة المنتهية وبالتالي لم يتم احتسابها في القوائم المالية.
17ـ آخر يوم للتقييم
كان آخر يوم تقييم للفترة  31ديسمبر 2019م.
18ـ حدث الحق
إن تفشي فيروس كورونا ال ُمستجد (كوفيد  )19في ازدياد وتطور .وبالتالي ،من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى
ومدى تأثيره الكلي على األعمال واالقتصاد .لقد أثر انتشار الفيروس كوفيد  19على الطلب على النفط والمنتجات
البترولية .كما أن التطورات األخيرة في مارس 2020م على الصعيد الدولي تسببت في المزيد من تقلبات األسعار
في أسواق السلع.
ال يزال مدى استمرار هذه التأثيرات غير مؤكد ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها وبشكل
تحول فيروس كورونا ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة .في
دقيق في الوقت الحاضر من حيث معدل ّ
إطار الضبابية االقتصادية الراهنة ،ال يمكن عمل تقدير موثوق به لمدى وحجم التأثير في تاريخ اعتماد هذه القوائم
المالية .إن هذه التطورات قد تؤثر على نتائجنا المالية وتدفقاتنا النقدية ومركزنا المالي.
 -19اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس إدارة الصندوق في  27إبريل 2020م (الموافق  4رمضان
1441هـ).
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