
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱(ریت  صندوق األھلي
 متداولعقاري  صندوق استثمار

  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة األولیةئم المالیة القوا
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م إلى ۲۰۱۷ دیسمبر ۲٥لفترة المنتھیة من ل

 مـع 
 تقریر الفحص لحملة الوحدات

 
 





 

۱ 

 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )(مدار من قبل شركة األھلي المالیة

  ر مراجعة)(غیلموجزة ا قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 

 لم یذكر غیر ذلك)ماألف لایر سعودي (
 

 
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 الموجـودات :
 

 
 ۱۹۰  وما في حكمھ نقد

 ۳۸,۸۱٦ ۷ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٤۸,٥۰٥ ۱۰ عالقة أطراف ذاتمستحق من 

 ۱۷,۸۰٦  إیجار مستحق
 ۱,۳٥٤,۸٥۲ ۸ استثمارات عقاریة

 ٤,۲۰۳  مدفوعات وذمم مدینة أخرى
 ۱,٤٦٤,۳۷۲  إجمالي الموجودات

   
   :المطلوبات
 ۳,۰٦۱  ذمم دائنة
 ۱٥,۲۲۳ ۱۰ عالقة ألطراف ذات مستحق

 ۱۲,۲۷٥  مطلوبات أخرى
 ۲۱,٦۷۸ ۹ إیرادات مؤجلة

 ٥۲,۲۳۷  إجمالي المطلوبات

 ۱,٤۱۲,۱۳٥  لموجودات العائدة لحملة الوحداتصافي ا

 ۱۳۷,٥۰۰  عدد الوحدات القائمة

 ۱۰٫۲۷۰۰  (باللایر السعودي)للوحدة  –صافي قیمة الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٥) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة األولیة

 



 

۲ 

 )۱صندوق األھلي ریت (
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

  (غیر مراجعة)الموجزة الشامل  الدخلقائمة 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰الى  م۲۰۱۷ دیسمبر ۲٥للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

  

دیسمبر  ۲٥للفترة من 
یونیو  ۳۰الى  م۲۰۱۷

 م۲۰۱۸
   

 ۷٥٫٥۹۹  إیرادات إیجار
 ۳٤۲  الربح من االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۷٥٫۹٤۱  إجمالي اإلیرادات
   

   مصروفات:
 ۱۹٫۳۱۸  المصروفات اإلداریة

 ۱۰,٦۷۳  استھالك
 ۷,٥۳۸  أتعاب اإلدارة والحفظ

 ۸٦۳  مھنیةأتعاب قانونیة و
 ٤۱٤  تداولشركة أتعاب 

 ۳۸٫۸۰٦  إجمالي المصروفات

 
  

 ۳۷,۱۳٥  للفترةصافي الربح 
 --  للفترةدخل شامل آخر 

 ۳۷,۱۳٥  الدخل الشامل للفترة إجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٥) إلى (۱ضاحات المرفقة من (اإلیتعتبر 
 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة األولیة

 



 

۳ 

 )۱صندوق األھلي ریت (
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة  التغیرات في حقوق مالكي الوحداتقائمة 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
  

 

دیسمبر  ۲٥للفترة من 
یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷

 م۲۰۱۸

 
 

 ۳۷٫۱۳٥ إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

  الوحدات خالل الفترة لحامليمعامالت مع 
 ۱,۳۷٥,۰۰۰ المحصل من إصدار وحدات

 ۱,٤۱۲,۱۳٥ صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )۱٥) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 .األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة

 
 



 

٤ 

 )۱صندوق األھلي ریت (
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)تدفقات النقدیة األولیة قائمة ال
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) 
 

 
 إیضاح

 ۲٥للفترة من 
لى ام ۲۰۱۷دیسمبر 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

۱۳٥٫۳۷  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
   تسویات لـ:

 ۱۰,٦۷۳  استھالك
  ۸۰۸٫٤۷  

   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:صافي 
 (٤۸,٥۰٥)  أطراف ذات عالقةمستحق من 

 (۱۷,۸۰٦)  ذمم مدینة
 (٤,۲۰۳)  وعات وذمم مدینة أخرىمدف

 ۲۱,٦۷۸  إیراد مؤجل
 ۱٥,۲۲۳  عالقة مستحق ألطراف ذات

 ۳,۰٦۱  ذمم دائنة
 ۱۲,۲۷٥  مطلوبات أخرى

 ۲۹,٥۳۱  األنشطة التشـغیلیة         المتوفر منصافي النقد 

 
  

   التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (٤۲۰,٥۲٥)  شراء استثمارات عقاریة

 (۳۸,۸۱٦)  استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  (٤٥۹,۳٤۱) 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ٤۳۰,۰۰۰  وحدات بیعمتحصالت من 

 ٤۳۰,۰۰۰  صافي النقد المتوفر من األنشطة التمویلیة
   

 ۱۹۰  ةفي نھایة الفترنقـد وما في حكمـھ و ال في النقـد وما في حكمـھالتغیر صافي 
   

   المعلومات غیر النقدیة:
 ۹٤٥,۰۰۰  مقابل اصدار وحدات استثمار عقاريشراء 

 
 )۱٥) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 

 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة األولیة



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

٥ 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
متوافق مع أحكام الشریعة  متداول ("الصندوق") ھو صندوق استثماري عقاري) ۱ریت ( ألھليصندوق ا

للبنك ، إحدى الشركات التابعة ("مدیر الصندوق")المالیة األھلي شركة اإلسالمیة ، تم تأسیسھ وإدارتھ من قبل 
علي الصندوق في یشرف الصندوق  إدارةمجلس وحدات الصندوق.  مالكيالح لص ")البنك("األھلي التجاري 

 النھایة.
 

یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦األول  ىجماد ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم 
 األوراق المالیة التالیة: نشاط فيم) یعمل مدیر الصندوق ۲۰۰٥

 
 .) التعاملأ

 .ترتیبالب) 
 .دارةاإلج) 

 .د) تقدیم المشورة
 .حفظاله) 

 
لمالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في  بشكل دوريإیجار  إیراداتیھدف الصندوق إلى توفیر 

لصندوق عند بیع محتمل للقیمة اإلجمالیة ألصول اطورة التي تحقق الدخل ، باإلضافة إلى نمو مالالعقارات 
 .في وقت الحق ، أو تطویر األصول المستھدفة أو توسیعھا أصولھ

 
للصندوق استثمار جزء من  مكنیللدخل.  رئیسي في األصول العقاریة المولدة سوف یستثمر الصندوق بشكل

مؤسسة  قبل سعودي مع البنوك المرخصة منقصیرة األجل باللایر ال اتمرابحالنقدي في  فائضالو موجوداتھ
للصندوق االستثمار في صنادیق أسواق  كنمیالمملكة العربیة السعودیة. كما  العاملة فيالنقد العربي السعودي 

 .المعتمدة من ھیئة السوق المالیة نقد العامةال
 

ھـ (الموافق  ۱٤۳۹ربیع األول  ۱۱مالیة  في تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق ال
. و قد م۲۰۱۷ر یسمبد ۱۹لی إ م۲۰۱۷ر یسمبد ٦ن ممدة طرح الوحدات لالكتتاب  كانت). ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۹

 لشركة التحصیلب في حسا النقدب االحتفاظتم  رة الطرح وفتل خالدوق لصندات في وحدات احولامالکي اشترك 
للصندوق في تاریخ البدء والذي تم استخدامھ لشراء ل المبالغ النقدیة إلى حساب البنك تم تحویلمالیة. الي ھألا

دیسمبر  ۲٥وق أنشطتھ في العقار االستثماري وتم إصدار الوحدات لمالكي الوحدات في وقت واحد. بدأ الصند
ملیون لایر  ۱٫۳۷٥ل وحدة مقاب ۱۳۷٫٥۰۰، أصدر الصندوق . في تاریخ البدء")("تاریخ التأسیس م۲۰۱۸
 .، والتي اعتبرت مساھمة أولیة في رأس المالسعودي

 
) سنة بعد تاریخ إدراج الوحدات في تداول. یجوز تمدید مدة الصندوق حسب ۹۹مدة الصندوق تسع وتسعین ( إن 

 .تقدیر مدیر الصندوق وفًقا لموافقة ھیئة سوق المال
 
 
 
 

 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

٦ 

 الصـندوق وأنشطتھ (تابع) -۱
دوق والوحدات وفقاً ألنظمة صنادیق االستثمار العقاري الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بموجب تم إنشاء الصن

وفقاً و("نظام صنادیق االستثمار العقاري").  ھـ۱٤۲۷اآلخر  ىجماد ۱۹بتاریخ  ۲۰۰٦-۱۹۳-۱القرار رقم 
-٦ي المتداولة بموجب القرار رقم فیما یتعلق بصنادیق االستثمار العقار ھیئة السوق المالیةللتعلیمات الصادرة من 

ة صنادیق االستثمار العقاری توجیھات(" م۲۰۱٦أكتوبر  ۲٤الموافق  ھـ۱٤۳۸محرم  ۲۳بتاریخ  ۱۳۰-۲۰۱٦
وفًقا و .داخل المملكة العربیة السعودیة المتداولة لجمیع صنادیق االستثمار العقاري یةتفصیلالمتطلبات ال )"المتداولة

 من صافي دخلھ لحاملي الوحدات. ٪۹۰سیوّزع الصندوق ما ال یقل عن لشروط وأحكام الصندوق ، 
 

مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المالیة  ال تمثل م۲۰۱۸یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥إن نتائج الفترة من 
 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إلى  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 

 
 األساس المحاسبي -۲

(معیار المحاسبة  ةوفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للتقریر المالي األولیاألولیة  یةیتم إعداد ھذه القوائم المال
للصندوق، لم یتم أولیة مالیة قوائم  أول ) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. و حیث أن ھذه ھي۳٤الدولي رقم 

 .یةة في ھذه القوائم المالیة األولعرض أي أرقام مقارن
 

 أساس القیاس -۳
 مفھوم االستحقاق المحاسبي و مبدأوفًقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام األولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة 

 .االستمراریة
 

متداولة المطلوبات الموجودات ویتم عرض الال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال 
الموجودات و المطلوبات ، یتم عرض . بدال من ذلكاألولیةالمركز المالي  قائمةفصل في متداولة بشكل منالوغیر 

 وفقاً لترتیب السیولة.
 

 عملة العرض و النشاط -٤
یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق 

وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض   باللایر السعوديم المالیة األولیة ). یتم عرض ھذه القوائ("العملة الوظیفیة"
 .للصندوق

 
 تقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةوال األحكام -٥

من مدیر الصندوق إصدار األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة
السیاسات المحاسبیة والمبالغ المبلغ عنھا للموجودات و المطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف  تطبیق

النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة على أساس مستمر. یتم االعتراف 
عة التقدیرات وفي أي سنوات مستقبلیة متأثرة. فیما یلي بتعدیالت التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراج

 :ة األولیةاألحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالی
 
 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۷ 

 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع)      -٥
 

 العقاریة لالستثمارات األعمار اإلنتاجیة
لحساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد  االستثماریةار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات یحدد مدیر الصندوق األعم

ر ألعماوالمتبقیة القیمة اجعة رابمدوق لصنر ایدموم یقالنظر في االستخدام المتوقع للموجودات والتلف الطبیعي. 
 .لمستقبلیةوالحالیة رات الفتافي دت، ج، إن وتكلفة اإلستھالكفي ر لتغیل ایدتعم یتویاً وإلنتاجیة سنا
 

 اإلستثمارات العقاریةانخفاض قیمة 
یتم مراجعة اإلستثمارات العقاریة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا كلما كانت األحداث أو 

االنخفاض التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. ویتم إثبات خسارة 
بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة الدفتریة لإلستثمار العقاري قیمتھا القابلة لالسترداد، والتي تمثل القیمة العادلة 

 .ناقصاً تكلفة البیع أو قیمة استخدامھ أیھما أكبر
بھا تدفقات نقدیة  لغرض تقییم االنخفاض في القیمة ، یتم تجمیع العقارات االستثماریة ألدنى المستویات التي توجد

محددة بشكل منفصل (وحدات تولید النقد). وعندما یتم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة 
الدفتریة لإلستثمار العقاري إلى القیمة المعدلة المقدرة لقیمتھا القابلة لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت 

القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لم یتم تسجیل  زیادتھا یجب أن ال تتجاوز
أي خسارة لإلنخفاض في قیمة اإلستثمار العقاري في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في 

 كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.القیمة 
 

 انخفاض قیمة األصول المالیة
ة. یتم قیاس فأطلماجة بالتکلفة درلمن ایدلول أدوات اة بأصطتبرلما قعةولمتن االئتمار اخسائم بتقییدوق لصنوم ایق

خسائر االئتمان على أنھا القیمة الحالیة لجمیع حاالت النقص النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة 
صندوق استالمھا). یعترف الصندوق بمخصص خسارة لمثل ھذه للجھة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع ال

 الخسائر في تاریخ كل تقریر. یعكس قیاس خسارة االئتمان المتوقعة:
 
 كمیة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة ؛  •

 القیمة الزمنیة للموارد ؛ و  •
ول حر یرلتقایخ رفي تاروري ضر غید جھغیر مستحقة أو تکلفة دون مة متاحة وعدمو لة ومعقت ماومعل  •
 .لمستقبلیةایة دالقتصاظروف المستقبلیة للت اقعاولتو الحالیة والظروف السابقة داث األحا

 الھامة السـیاسـات المحاسـبیة -٦
 :ھي كما یلياألولیة المالیة تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت عند إعداد ھذه القوائم 

 
 ما في حكمھالنقد و -أ

یشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن 
تحویلھا بسھولة إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد 

 صدة بنكیة.وما في حكمھ أر
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۸ 

 السـیاسـات المحاسـبیة الھامة (تابع) -٦
 

 األدوات المالیة -ب
 و المستحق من طرف ذو عالقة اإلیجار المستحقو  االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن

الدائنة  األصول المالیة الرئیسیة. تشمل المطلوبات المالیة بشكل أساسي المصروفات المستحقة والذمم یمثل
 .األخرى

 
 اإلثبات المبدئي

بدون مكون تمویل  ذمم مدینة أخرى/  یجار مستحقإیتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي (ما لم یكن 
) مبدئًیا بالقیمة العادلة مضاًفا إلیھا ، بالنسبة إلى بند غیر مصرح بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو مھم

المستحقة بدون  اإلیراداتمباشرة إلى اكتسابھا أو إصدارھا. یتم قیاس  العائدةالیف المعاملة الخسارة ، وھي تك
 .مبدئًیا بسعر المعاملة مھممكون تمویل 

 
 ثباتإلاإلغاء 

یقوم الصندوق بإلغاء إثبات ألصل مالي عندما تنتھي حقوقھ المتعاقد علیھا في استالم التدفقات النقدیة لألصل 
تم استبعاد الموجودات ، عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة. ال یمكن یالمالي. 

إطفاءه ، أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه ) إال عند تبعاد االلتزام المالي (أو جزء منھاس
 .أو انتھاء صالحیتھ

 
 القیاس الالحق

، لمالیة المقاسة بالتكلفة المطفأةالمتوقع  للموجودات ا االئتمانلمبدئي ، یتم إثبات مخصص خسائر ا اإلثباتبعد 
والتي ینتج عنھا إثبات خسارة محاسبیة في بیان الدخل الشامل عند إنشاء أصل جدید. یعترف الصندوق 

ذات عالقة بمبلغ مساو لـ ن أطراف والمستحق م من اإلیجار المستحق بمخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ن المتوقعة مدى الحیاة.سارة االئتماخ
 

یتم قیاس االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر. یتم 
 إثبات الحركة في القیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل األولیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۹ 

 لمحاسـبیة الھامة (تابع)السـیاسـات ا -٦
 

 اإلستثمارات العقاریة -ج
اإلستثمارات العقاریة ھي موجودات غیر متداولة والتي یتم االحتفاظ بھا لغرض رفع قیمتھا الرأسمالیة و/ أو 
الحصول على عوائد إیجاریة، ولكن لیس بغرض بیعھا في سیاق العمل المعتاد أو لغرض إستخدامھا إلنتاج أو 

خدمات ألغراض إداریة. وتدرج اإلستثمارات العقاریة بسعر التكلفة عند اإلعتراف المبدئي  توفیر بضائع أو
 م وأیة خسائر لإلنخفاض، إن وجدت.ویتم تقییمھ الحقاً بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراك

 
اریة المنشأة ذاتیاً تتضمن التكلفة النفقات المباشرة إلقتناء اإلستثمارات العقاریة. تتضمن تكلفة اإلستثمارات العق

تكلفة المواد والعمالة المباشرة والنفقات األخرى المباشرة لتجھیز اإلستثمارات العقاریة لحالة التشغیل المعد لھا 
وتكالیف اإلقتراض التي یتم رسملتھا. یتم إدراج األرباح أو الخسائر من إستبعاد اإلستثمارات العقاریة 

الشامل  ت من اإلستبعاد والقیمة الدفتریة للعقار) ضمن قائمة الدخل(المحتسبة كفرق بین صافي المتحصال
. في حال تغیر غرض إستخدام عقار یتم إعادة تصنیفھ ضمن الممتلكات والمعدات، ویتم إستخدام الموجزة

 القیمة العادلة كتكلفة في تاریخ إعادة التبویب في الفترات المحاسبیة الالحقة.
 
 ھي كما یلي:لمختلفة لالستثمارات العقاریة لعمر اإلنتاجي للمكونات اا
 

 العمر اإلنتاجي أصناف
 ٤۰ – ۲۰ المباني

 ۱۰ – ٥ األثاث والتجھیزات
 ٥ – ۳ واألجھزة الحاسب اآللي
 ۱۰ – ٤ معدات مكتبیة

 
 المطلوبات المالیة -د

الدفع والمطلوبات یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة غیر المشتقة، والتي تتكون من المدفوعات المستحقة 
المبدئي ، یتم  بعد اإلثباتمباشرة للمعاملة.  عائدةأي تكالیف  مخصوماً منھااألخرى مبدئًیا بالقیمة العادلة 

 قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.
 

 
 الغاء اثبات -ه

عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من المالیة أو جزء منھا،  الموجودات الغاء اثباتیتم 
الملكیة إلى حد كبیر،  نافع) یقوم الصندوق بتحویل جمیع مخاطر وم۱الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وإما (

الملكیة إلى حد كبیر، ولم یحتفظ  منافع أو االحتفاظ بجمیع مخاطر و ) ال یقوم الصندوق بتحویل۲(أو 
 ق بالسیطرة.الصندو

 
 المخصصات  -و

یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن 
، تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام 

 لخسارة التشغیل المستقبلیة. ثبات مخصصإ ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ للمبلغ. ال یتم
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۱۰ 

 السـیاسـات المحاسـبیة الھامة (تابع) -٦
 

 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى -ز
یتم المصروفات المستحقة و الذمم الدائنة األخرى مبدئًیا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة 

 .باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي
 

 قق إیراداتتح -ح
. یتم یتم إثبات إیرادات التأجیر من العقارات االستثماریة على أساس القسط الثابت وفًقا لشروط عقد اإلیجار

 حوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي إیرادات اإلیجار، على مدى فترة اإلیجار.إثبات 
 

 ضریبة دخلزكاة و -ط
في  االلتزاماتتعد الزكاة والضریبة إلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه 

 ھذه القوائم المالیة األولیة.
 

 توزیعات أرباح مستحقة -ي
یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة والنھائیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مدیر 

 الصندوق.
 

 مقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة 

في آن واحد. ال یتم إجراء مقاصة بین  لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات
اإلیرادات والمصروفات في قائمة الدخل إال إذا تطلب ذلك أو تم التصریح بھ بموجب أحد المعاییر المحاسبیة 

 .أو تفسیراتھا، كما ھو منصوص علیھ في السیاسات المحاسبیة للصندوق
 

 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ل
لكل وحدة عن طریق قسمة صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات  یتم احتساب صافي قیمة الموجودات

 الفترة./السنة المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 
 

 معامالت العمالت األجنبیةال -م
تاریخ تلك یتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة ب

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیتم تحویلھا لللایر 
السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاریخ كما بتاریخ المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل 

 .الشامل الموجزة العمالت األجنبیة في قائمة الدخل
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 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل
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۱۱ 

 االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -۷
 یتكون االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما یلي:

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
 القیمة التكلفة 

   التي یدیرھا مدیر الصندوق المشتركة االستثمار في الصنادیق
 صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي

 وحدة)(طرف ذو عالقة) ۱٥۷،۲۱،۱٥٤(
 

۳۸٫٥٥٦ 
 

۳۸٫۸۱٦ 
 

 إستثمارات عقاریة -۸
ملیون لایر سعودي (یمثل  ٤۰٥مقابل مبلغ  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥استحوذ الصندوق على العقارات التالیة بتاریخ 

شركة ملیون لایر ل ۹٤٥ملیون لایر سعودي) وإصدار وحدات بقیمة  ۱،۳٥۰من إجمالي قیمة الشراء بقیمة  ۳۰٪
 ۱٥٫٥۳برسملة تكلفة الصفقة البالغة  اً ، قام الصندوق أیضالمالك السابق. باإلضافة إلى ذلك -األندلس العقاریة 

 ملیون لایر سعودي عند االستحواذ.
 سعر الشراء طبیعة العقار العقار

   
 ۱,۱٥۰,۰۰۰ مركز تجاري جدة ,مول األندلس

 ۲۰۰,۰۰۰ فندق خمس نجوم جدة ,ستایبریدج سویتسفندق 
 

لتعامل لوقد تم تكلیف شركة ھامات العقاریة، وھي شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة، كمشغل ومدیر للتأجیر  
 .مع جمیع عقود اإلیجار وتخصیص الغرف نیابة عن الصندوق

 
لعقارات بما في ذلك اإلیرادات المؤجلة مقابل كما حصل الصندوق على بعض الموجودات والمطلوبات المتعلقة با

 .ملیون لایر سعودي ۲٥٫٤مطالبة من شركة األندلس العقاریة بمبلغ 
 

، والتي یملكھا  (كیان ذو غرض خاص" تمكین العقاریة صندوقیتم االحتفاظ بسندات ملكیة العقارات باسم شركة "
من متوسط  ٪۰٫۲٥ بما یعادل أمین الصندوقإلى  الحفظ"البلد كابیتال" (أمین الصندوق). یدفع الصندوق رسوم 

 .تقییم الممتلكات
 

التي تم إثباتھا مبدئیاً على أساس تكلفتھا ویتم قیاسھا الحقاً  ، تمثل العقارات االستثماریةم۲۰۱۸یونیو  ۳۰في كما 
 بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم:

 
 

 مباني أرض
 أثاث

 وتجھیزات
حاسب آلي 

 وأجھزة
 اتمعد

 اإلجمالي مكتبیة
       

 ۱,۳٦٥,٥۲٥ ۷,۰٥٥ ۲,۰۳۹ ۸,٦٥٥ ٥۳٥,۳٦٥ ۸۱۲,٤۱۱ تكلفة االستحواذ
 (۱۰,٦۷۳)  (٥۹۰)  (۱۱۷)  (٥۳۸)  (۹,٤۲۸)     -- االستھالك للفترة

القیمة الدفتریة كما في 
  ۱,۳٥٤,۸٥۲  ٦,٤٦٦   ۱,۹۲۲   ۸,۱۱۷  ٥۲٥,۹۳٦  ۸۱۲,٤۱۱ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۲ 

 (تابع) إستثمارات عقاریة     -۸
المملكة العربیة یة في سوق المالالمن نظام صنادیق االستثمار العقاري الصادرة عن ھیئة  ۲۲وفقاً للمادة 

مستقلون. ومع مقیمان السعودیة، یقوم مدیر الصندوق بتقییم األصول العقاریة للصندوق بناًء على تقییمین أعدھما 
في العقارات  االستثماراتفي المملكة العربیة السعودیة، فإن  المعتمدةللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ذلك، ووفًقا

 .األولیة الموجزةالمالیة  القوائمالمتراكم في ھذه  االستھالكیتم إدراجھا بالتكلفة ناقًصا 
 

فالوسترات "و "كولیرز إنترناشیونال"من قبل  م۲۰۱۸ونیو ی ۳۰كما في  االستثمار العقاريیتم تنفیذ تقییم 
). تتضمن االفتراضات الرئیسیة تقییم( للمقیمین المعتمدینمعتمدان من الھیئة السعودیة  مقیمان، وھما "كونسلتنج

 المصروفات) و٪۹٫۷٥إلى  ٪۸٫٥(عائد ) ومعدل ٪۱۲إلى  ٪۱۰٫٥خصم (معدل  االستثمارات العقاریةلتقییم 
 لقیمة الدفتریة.یساوي تقریًبا ا لإلستثمار العقاريالقیمة العادلة المقدرة إن ). ٪۲۱إلى  ٪۱۷٫٥التشغیلیة (

 
 مؤجلة إیرادات -۹

. الحركة في اإلیرادات المؤجلة للفترة تتمثل في إیرادات اإلیجار المستلمة مقدماً والمتعلقة بالعقارات االستثماریة
 كما یلي: م۲۰۱۸یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥ من

 
 ۲٥للفترة من  

م ۲۰۱۷دیسمبر 
یونیو  ۳۰إلى 

 م۲۰۱۸
  

 ۲٥٫٤۰٦ الرصید في بدایة الفترة
 ٥۸,٥۹۲ اإلیراد المستلم خالل الفترة

 )٦۲٫٥۳۰( اإلیراد المعدل مقابل اإلیراد المكتسب
 ۲۱,٦۷۸ الرصید في نھایة الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۳ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۰
تتكون المعامالت مع األطراف ذات العالقة من المعامالت مع مدیر الصندوق التي تتم في سیاق العمل المعتاد 
وفقاً لشروط متفق علیھا بموجب شروط متفق علیھا. یتم اعتماد جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من 

 قبل مدیر الصندوق. 
 
 

 العالقة الطرف ذو
 

 طبیعة العالقة

 مدیر الصندوق وحملة وحدات شركة األھلي المالیة
 حملة وحدات عقارات األندلس

 
 رسوم إدارة الصندوق

 
 ٪۱إدارة بنسبة  أتعاب مدیر الصندوقل یحقیتم دفع رسوم إدارة الصندوق بسعر متفق علیھ مع مدیر الصندوق. 

بعد خصم تكالیف الصندوق بناًء على آخر تقییم ویتم دفعھ على سنویاً من إجمالي أصول الصندوق بالصافي 
 أساس نصف سنوي.

 
 العقارات رسوم إدارة

 
كمدیر  األندلس العقاریةبتعیین شركة  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥قام الصندوق من خالل اتفاقیة تحویل رئیسیة بتاریخ 

ة عملیات الصندوق والتي سیدفع الصندوق بإداراالندلس العقاریة ، ستقوم شركة للممتلكات. وبموجب االتفاقیة
 .األندلس العقاریةشركة للایر سعودي سنویاً  ٥۰۰٫۰۰۰بموجبھا مبلغاً ثابتاً قدره 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة

  ، دخل الصندوق في المعامالت التالیة مع األطرافم۲۰۱۸یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥خالل الفترة من 
. تم تنفیذ ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتادةفي سیاق األعمال ) ۷إیضاح (ذات العالقة 

 المعتمدة.
 

ة مبلغ المعامل طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 م۲۰۱۸

 ۳۰الرصید في 
 م۲۰۱۸یونیو 

    مستحق ألطراف ذات عالقة
 ۷,۰٥۹ ۷,۰٥۹ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة (مدیر الصندوق)

    
 

 (حملة وحدات) العقاریة شركة األندلس
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
 ۸,۱٦٤ ۸,۱٦٤ عن الصندوق

    
 ۱٥,۲۲۳   مستحق من أطراف ذات عالقة

 
 (حملة وحدات)شركة األندلس العقاریة 

اإلیجارات 
المستلمة من 
 ٤۸,٥۰٥ ٤۸,٥۰٥ المستأجرین

 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱٤ 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة ۱۱-۱
 

لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق ، ومخاطر االئتمان ، ومخاطر  ةعرضمإن أنشطة الصندوق 
 .السیولة ومخاطر التشغیل

 
یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 

 .في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوقمسؤول 
 

یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
یحتوي الصندوق على وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة ، و تحملھ 

المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات  للمخاطر وفلسفة إدارة
 .االستثمار

 
یستخدم الصندوق أسالیب مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا ؛ یتم شرح ھذه األسالیب 

 أدناه.
 

 مخاطر السوق
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة
 

ت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر العمال
 .صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة

 
 . السعوديال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوھریة متعلقة بالعمالت األجنبیة حیث أن معظم معامالتھ تتم اللایر

 
 العموالتمخاطر أسعار 

 
في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة  العموالتتتمثل مخاطر أسعار 

 .لألدوات المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار العمولة في السوق
 

 أي أدوات مالیة محملة بعموالت.ت، حیث أنھ لیس لدى الصندوق ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموال
 
 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱۱
 

 مخاطر السوق (تابع)
 

 مخاطر األسعار
تتمثل في مخاطر تذبذب قیمة اداة مالیة  نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مرتبطة 

 .عار صرف العمالت و أسعار العموالتبالتغیرات في أس
 
تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي یمتلكھا الصندوق.  

ائمة المركز المالي ات المالیة. و كما في تاریخ قیراقب الصندوق عن قرب حركة أسعار استثماراتھ في األدو
 غیر معرض لمخاطر األسعار. ، فإن الصندوقاألولیة

 
 مخاطر االئتمان

یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة، وھي مخاطر أن یتسبب أحد أطراف أداة مالیة في خسارة مالیة للطرف اآلخر 
 .بسبب عدم الوفاء بالتزام. یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة لمحفظة استثماراتھ، و الذمم المدینة، وأرصدة البنك

الصندوق ھي إبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. تم وضع سیاسات إدارة المخاطر إن سیاسة 
 في الصندوق لتحدید حدود المخاطر المناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود.

المالیة وكما في تاریخ التقریر ، فإن أقصى تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان یتمثل في القیمة الدفتریة ألصولھ 
 المعرضة لمخاطر االئتمان.

 
 مخاطر السیولة

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 
 .عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة جوھریاً 

 
سیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات ال

 نشوئھا، إما من خالل ا تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل من البنوك.
 

 مخاطر التشغیل
 

ألسباب إن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من ا
المرتبطة بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلًیا أو خارجًیا لدى مقدم خدمة 
الصندوق ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن 

 .المتطلبات القانونیة والتنظیمیة
 

ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار  یتمثل
 .التي لحقت بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي الوحدات

 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱۱
 

 تقدیر القیمة العادلة  ۱۱-۲
 

لة ھو السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو مدفوع لتحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في القیمة العاد
 :السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما

 
 في السوق الرئیسي لألصل أو لاللتزام ، أو -
 ب السوق الرئیسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزامفي غیا -
 

التي سیستخدمھا المشاركون في  االفتراضاتالمالي باستخدام  االلتزامالمالي أو  لألصلیتم قیاس القیمة العادلة 
السوق عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات ، بافتراض أن المشاركین في السوق یعملون وفًقا لمصالحھم 

 .االقتصادیة
 

تستخدم الشركة أسالیب التقییم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة ، مما یزید 
جمیع ف تصنیم یتمن استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. 

لقیمة ل اتسلسن لمالیة ضمم ائوالقاعنھا في  اإلفصاحأو لة دلعااقیمتھا س قیام یت لتيالمالیة ت اباولطلمودات واجولما
ھذا ، على النحو التالي ، على أساس أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة  توضیحیتم لة. دلعاا

 :ككل
 
 .المتطابقةلمطلوبات لألصول أو اأسعار السوق (غیر المعدلة) في األسواق النشطة  - ۱المستوى  -
 
أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشر أو  مالحظة التي یمكن عندھا تقنیات التقییم  - ۲المستوى  -

 .غیر مباشر
 
 .أھمیة لقیاس القیمة العادلة عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ذوتقنیات التقییم التي ال یمكن  - ۳المستوى  -
 

 .۲لایر السعودي كمستوى اللصندوق في صندوق األھلي للمتاجرة بیصنف استثمار ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۷ 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا -۱۲
مع  م۲۰۱۹ینایر  ۱على المعاییر المطبقة على السنوات ابتدأً  بعد فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت 

عند إعداد ھذه القوائم المالیة إمكانیة التطبیق الحقا او المبكر ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر لھا 
 . األولیة

 
 االیجار عقود ۱٦ المالیة للتقریر الدولي المعیار -أ

 
للمستأجرین نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز  ۱٦لمالي یقدم المعیار الدولي للتقریر ا

المالي. یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة 
یاریة لعقود اإلیجار قصیرة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار .توجد إعفاءات اخت

أي  –األجل وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي 
 یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلي او تشغیلي.

 
یة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي محل التوجیھات الحال ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد  ٤عقود االیجار، وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ۱۷
 ۲۷الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  -عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥إیجار، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 

 تقییم  جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار.
 

م مع السماح بالتبني المبكر ۲۰۱۹ینایر  ۱إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 
تاریخ التطبیق  االیراد من العقود مع العمالء في أو قبل ۱٥للمنشات التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .۱٦األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار
 

 ، إختیار إما: ۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي  یجوز للصندوق
 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 یق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار.تطب -

 
 التحول

 كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام: یجوز للصندوق
 منھج األثر الرجعي، أو  -
 منھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة إختیاریة. -
 

حالیا  تطبیق المعیار الدولي  میع عقود اإلیجار. وتخطط الصندوقجیقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على 
 م. لم تحدد المجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ. ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦للتقریر المالي 

 
كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود االجار التي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط في  ال یتطلب من الصندوق

 د تأجیر بالباطن.عق
 
 
 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۸ 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع)   -۱۲
 

 م) ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر ت التعدیالا -ب
 

 -لمشتركة ت الترتیباا ۱۱لمالي الي للتقریر ولدر المعیال واألعمااندماج ا ۳لمالي الي للتقریر ولدر المعیاا -
ل ألعماالتي تستوفي تعریف المشتركة ت العملیااحصصھا في دة یازلشركة عن اة محاسبة ریقطیوضح 

 یة.رلتجاا
 

 لمحتفظ بھا سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال یعاة حصل على) سیطر(أو ما ف رطحتفظ إذا ا •
م یقووحل امرل علیھا من خالل لحصوایتم ل عماأمج دي ھلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا  •

 لة.دلعاالمحتفظ بھا سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوف الطرا
 

ح بات أریعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن یبین  -لدخل ائب اضر ۱۲لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
عامالت المبھا بشكل ثابت ضمن اف العتراملكیة) یتم ق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا(بما فیھا 

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر الشامل الدخل المكسب أو الخسارة، ایع في زقابلة للتوح باأرلتي نتج عنھا ا
 
ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكالیف  ۲۳لي ولدالمحاسبة ر امعیا -

لت تحت زالتي الالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض القرالة یستثني فقط ھلمؤاض االقتراتكالیف 
د أو لمحدام الالستخدن آلة ازھلجاالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض القراما ء. أإلنشاأو التطویر ا
تكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجھا في تلك إدرالة  فیتم ھغیر مؤدات موجوأو أي لبیع ا

یخ ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترار مستقبلي على تكالیف بأثات لتغیرایا فیتم تطبیق المزق اجعي قد یفور
 ت. للتعدیالة لمنشأاتطبیق 

 
 ى ألخرت التعدیالا -ب

ي رھلھا تأثیر جون یكوأن ال یتوقع ن وآلالم یتم تطبیقھا حتى ه ناأدلمعاییر اعلى ت لتعدیالة والجدیدالمعاییر ا
 المالیة األولیة الموجزة:ئم القواعلى 

 
 -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد ۲۳لمالي الیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -

 یوضح المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد.
 ). ۹لمالي الي للتقریر ولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -
لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة ( تعدیالایع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اویلة طلحصص ا -

۲۸ .( 
 ). ۱۹لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -

 
 حدث الحق  -۱۳

 ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥اعتمد مجلس إدارة الصندوق توزیعات أرباح للفترة من م، ۲۰۱۸یولیو  ۳۱في 
. سیتم دفع توزیعات األرباح بعد نھایة ملیون لایر ٤٤٫٦مجوع  لایر سعودي للوحدة ۰٫۳۲٥بمبلغ  م۲۰۱۸یونیو 
 الفترة.

 



 )۱(صندوق األھلي ریت 
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰م الى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فترة من لل

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

۱۹ 

 آخـر یوم للتقییـم    -۱٤
 م.۲۰۱۸یونیو  ۳۰آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٥

 ۱ھـ الموافق ۱٤۳۹ذو القعدة  ۱۹من قبل مدیر الصندوق بتاریخ  الموجزة تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة
 م.۲۰۱۸أغسطس 
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