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 قائمة التدفقات النقدية  

  2019 ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنة
يوليو  3للفترة من 

ديسمبر  31الى  2018

2018 
 )معدلة(

 لاير سعودي

 

 2019ديسمبر  31

  إيضاح لاير سعودي

 األنشطة التشغيليةالتدفق النقدي من     
(85,440,138)   748,457,88  السنة / الفترةالربح خالل صافي   

 

 

   

 تعديالت على :     

 استهالك األثاث والمعدات مصروف  4,078,362  1,996,045

 غير ملموسة اصول اطفاء مصروف  203,633  95,259
 االستثمارية العقارات  مصاريف استهالك  42.172.440  20,958,250

110,380,482  (26,451,599)  قيمة االستثمارات العقارية هبوط فيخسائر   

-  (29)  رةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخساأرباح  9 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  2,844,805  -

-  119,440,2  مخصص الزكاة  

47,989,898  479,754113,  ملفي رأس المال العاالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغي   

 التغيرات في الموجودات التشغيلية:    
(60,736,486)  اإليجاراتذمم مدينة من   5.655.106  

(9,261,649)  (309,254)  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  
(10,021,475)  مستحق من أطراف ذات عالقة  10,021,475  

 

 

   

 التشغيلية:التغيرات في المطلوبات     
 إيرادات ايجار غير مكتسبة  1,571,680  74,083,262
4,147,987  (2,345,607)  رسوم إدارية مستحقة  
25,052,903  142,138,11  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
71,254,440  966,153,391  من األنشطة التشغيليةالمحصل صافي النقد   

 

 

   

 التدفق النقدي من اأنشطة االستثمارية     
(530,181)  شراء أصول غير ملموسة 12 )398.055(  

(9,022,073)   ( 592,10,314  شراء أثاث ومعدات 13 (

(810,177,798)   ( 130,954,1  استثمارية عقارات  شراء 14 (
-  (65,000,000)  رةالخساشراء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  9 

 رةبيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا 9 64,997,173  -

(819,730,052)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  )12.669.604(  
 

 

  
 

 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية    
 اإلشتراك في وحدات  -  651,524,400

(22,924,762)  رسوم هيكلة رأس مال مدفوعة   -  
192,102,911  ( 240,942,5  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  (

(39,905,869)   ( 130119,688,  توزيعات أرباح مدفوعة  (
780,796,680  (370,630,125)  األنشطة التمويلية ( المحصل منالمستخدم في)صافي النقد   

 

 

   

 صافي التغير في النقد و ما في حكمه   1,231,992  32,321,068
 السنة / الفترةالنقد و ما في حكمه في بداية   32,321,068  -

 السنة / الفترةالنقد و ما في حكمه في نهاية   33,553,060  32,321,068
     

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءا  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية   
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 االستثمارات العقارية)تتمه(.  14

 :هي كمايلي اتعقار عشرتتمثل االستثمارات العقارية في 

 التجاري. صنف في القطاعميقع مشروع استثمار الراشد ميغا مول، وهو عقار حر يمتلكه الصندوق، في المدينة المنورة و -

ا، في أبها  20بموجب اتفاقية انتفاع لمدة بها لالستثمار، وهو عقار مستأجر استحوذ عليه الصندوق أ -يقع الراشد مول  - عام 

النتفاع مقابل سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية ا 5صنف في القطاع التجاري. يحق للصندوق شراء هذا العقار مباشرة خالل مو

بات مليون لاير سعودي كمطلو 148.8عالوة على ذلك ، كان الصندوق مسؤوال عن دفع مبلغ  مليون لاير سعودي. 110

عقود اإليجار  إيجار وفق ا التفاقية اإليجار ، والتي تم االعتراف بها بموجب المستحق إلى الطرف ذي الصلة. إن مطلوبات

 مليون لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي. 148.8المذكورة والبالغة 

 صنف في القطاع التجاري.معليه الصندوق، في جازان وازان، وهو عقار التملك الحر الذي حصل ج -يقع الراشد مول  -

 ي.صنف في القطاع التجارميقع استثمار الرشيد مول مول، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، في الرياض و -

طاع قصنف في ميقع فندق كورتيارد ماريوت لالستثمار، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في جازان و -

 دق أربع نجوم.افنال

ن ويصنف ، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، في مدينة جازاجازانفي فندق إن باي ماريوت السكني يقع  -

 على أنه فندق من فئة أربع نجوم.

في , و يصنف يقع استثمار شقق الماريوت التنفيذية في المدينة المنورة ,وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق -

 قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم.

لقطاع افي دبي، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، ويصنف على أنه في  سيتي ووك السكنييقع استثمار  -

 السكني.

ضمن القطاع  ، وهو عقار التملك الحر الذي حصل عليه الصندوق، ويصنففي مدينة الرياضة لالستثمار عالرفيفلل  مجمعيقع  -

 السكني.

 كني.يقع مجمع فلل المعذر لالستثمار في الرياض، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، ويصنف في القطاع الس -

ذات غرض  شركة )""ذات مسؤلية محدودة يتم االحتفاظ باالستثمارات العقارية باسم "صندوق بنيان العقاري شركة شخص واحد 

يابة عن ن شركة ذات غرض خاص)"أمين الصندوق"(. العقارات مملوكة من قبل المالية المملوكة من قبل شركة البالد خاص"( 

 الصندوق.
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تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية    
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 ةتتم - صافي قيمة الموجودات في حالة قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة األثر على .23

 فيما يلي تحليل العقارات بالقيمة العادلة مقابل التكلفة:

 2019 ديسمبر 31  
 

 لاير سعودي

 2018 ديسمبر 31
 (معدلة)

 لاير سعودي
     

 1,842,949,289 1,941,626,650 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية

 (1,654,034,362) (1,640,249,986) القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية
 (94,623,149) )97,955,099( : القيمة الحالية لخيار الشراء في راشد مول أبهايطرح

 
                        

 94,291,778 203,421,565 القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

                                         

 162,881,100 162,881,100 الوحدات المصدرة )عدد(
 

                        

في القيمة العادلة المقدرة المتعلقة بالزيادة الوحدة  قيمة
 0.5789 1.2489 لالستثمارات العقارية التي تزيد عن القيمة الدفترية

     

 

 2019 ديسمبر 31 صافي قيمة الموجودات
 

 لاير سعودي

 2018 ديسمبر 31
 (معدلة)

 لاير سعودي
     

 1,480,540,231 1.449.286.930 صافي قيمة الموجودات وفقاً للقوائم المالية 

القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 
 94,291,778 203,421,565 لالستثمارات العقارية

 
                  

 صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة
 1,574,832,009 1,652,708,495 لالستثمارات العقارية

 
                  

 
  

   صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
 

  

 9,0897 8.8978 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة وفقاً للقوائم المالية
القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

 0,5789 1.2489 لالستثمارات العقارية
 

                  

القيمة صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على أساس 
 9.6686 10.1467 لالستثمارات العقارية العادلة

 
                  

   
 

  








