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   والمطلوباتالموجودات ائمة ق

 8132ديسمبر  13كما في 

 )ريال سعودي(

 

 

 

 2112ديسمبر  31كما في   8132ديسمبر  13كما في   إيضاح 

      الموجودات

      

 528,838,821  271,361,368  8 االستثمارات العقارية

 22,411,523  8,172,312  2 مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 11,526,421  1,336,633  11 صافي عقود منافع

 12,121,512  82,282,327   إيجارات مدينة

 14,518,141  13,823,821  11 النقدية وشبه النقدية

 663,384,423  712,762,177   إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات

      

 6,115,823  8,382,133  13 مستحقات أخرى

 11,152.511  -          12 أرصدة دائنة أخرى

 1,825,621  231,611  16 أتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى

 21,181,121  31,611,311    إيرادات إيجار غير مكتسبة

 32,125,114  88,167,121   إجمالي المطلوبات 

      

 624,252,322  738,712,127   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

      

 61,321,111  73,161,111   وحدات مصدرة )بالعدد(

      

 11,12  1,12   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

      

 2,82  31,11  8 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المالية من هذه القوائمال يتجزأ جزءا  (23)إلى  (1)تشكل االيضاحات المرفقة من 
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   الدخل الشامل قائمة

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )ريال السعودي(

 

 

 
  8132ديسمبر  13  إيضاح

يوليو وحتى  1للفترة من 

 8136ديسمبر  13

      إيرادات

      

 21.482.261  28,111,673  14 االيجاراتإيرادات 

 12.212  133,212    دخل عموالت

 -  123   إيرادات اخرى

 21.511.628  28,731,221   التشغيلية إجمالي الدخل من العمليات

      

      مصروفات

      

 (432,265)  (3,821,678)  11 مصاريف ايجار عقود المنفعة

 (1.232.423)  (8,882,632)  16 مصاريف ادارة عقارات

 (1.488.628)  (1,783,212)  16 أتعاب ادارة الصندوق وأخرى

 (22.548)  (13,278)   أتعاب الحفظ

 (1.222.625)  (1,723,821)  15 اخرى مصروفات

 (5,161,612)  (31,263,326)   التشغيليةاجمالي المصاريف من العمليات 

      

 15,341,162  33,632,177   التشغيلية من العمليات دخلإجمالي ال

      

 -          (83,211,311)  8 العقارية هبوط في قيمة االستثمارات

 (4.346.352)  (33,611,163)  8 استهالك االستثمارات العقارية 

 (434,333)  (3,332,667)  11 اطفاءات عقود المنفعة

      

 11,552,322  3,112,216    الفترة / صافي الدخل للسنة

      

  -   -   الدخل الشامل األخر

 11.552.322  3,112,216   الفترة / للسنة الدخل الشامل إجمالي

 

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 23( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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   قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(

 
  

  8132ديسمبر  13

 8136يوليو  1للفترة من 

 8136ديسمبر  13وحتى 

/  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة

 الفترة
 

783.821.161  613.211.111 

     التغيرات من معامالت الوحدات:

 422.553.251  -  إصدار وحدات بالحصول على مقابل استثمارات عقارية عينية

 121.146.251  -  بالحصول على مقابل نقدإصدار وحدات 

 -  (32,127,811)  توزيعات أرباح

 11.552.322  3,112,216  الفترة / الدخل الشامل للسنة إجمالي

 / صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة

 الفترة
 

738,712,127  624.252.322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (23)( إلى 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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  قائمة التدفقات النقدية 

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(

 

 
  8132ديسمبر  13

 8136يوليو  1للفترة من 

 8136ديسمبر  13وحتى 

    األنشطة التشغيلية

 11.552.322  3,112,216 الفترة / صافي الدخل الشامل للسنة
    التعديالت لـ:

 4.346.352  33,611,163 استهالك االستثمارات العقارية
 434.333  3,332,667 اطفاء عقود المنفعة 

   83,211.311 هبوط في قيمة الممتلكات االستثمارية

 33,632,177  15,341,162 
    التغيرات في الموجودات التشغيلية:

 (12.121.512)  (2,213,176) ايجارات مدينة
 (22.411.523)  31,338,122 مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 (11.131.823)  - شراء عقود منافع

    

    التغيرات في المطلوبات التشغيلية:
 6,115,823  (1,227,118) مستحقات أخرى

 21.181.121  (3,336,711) ايرادات إيجار غير مكتسبة

 1,825,621  (3,173,138) أتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى

 11.152.511  (31,128,211) أرصدة دائنة أخرى

 4,113,318  17,811,321 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية

 (613.185.122)  - شراء أصول عقارية

 -  (233,312) تحسينات أصول عقارية

 (613.185.122)  (233,312)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
 

    األنشطة التمويلية

 613.211.111  - اصدار وحدات
 -  (32,127,811) توزيعات أرباح

 613.211.111  (32,127,811) األنشطة التمويلية ( / منالمستخدم في)صافي النقد 
    

 14.518.141  31,617,332 التغير في النقدية وشبه النقدية خالل السنة

 -  33,232,333 الفترة / النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

 14.518.141  13,823,821 الفترة / النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

    

    معامالت غير نقدية:

 422.553.251  - مساهمة عينية في رأس مال الصندوق

 

 

 

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (23)إلى  (1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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  ايضاحات حول القوائم المالية 

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 الصندوق وانشطته (3

مقفل تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب الئحة  صندوق استثماري عقاري متداولصندوق المعذر ريت )الصندوق( 

الصندوق  إن.المالية السوق هيئة من صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة والصادرة

رأس مال  إن .الصلة ذات واللوائح ألنظمةا مع يتماشى بما وحداته في التداول ويتم السعودي )"تداول"( المالية السوق في مدرج

تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في تداول، قابلة للتجديد  وتسعون سنة  تسعه ومدته ريال سعودي، 613,211,111هو  الصندوق

 .لمدة مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية

 1111212815لصندوق"(، شركة سعودية مساهمة مقفلة، بموجب السجل التجاري رقم شركة أصول وبخيت االستثمارية )" مدير ا

-12ومرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  22/15/2116هـ الموافق  12/15/1422وتاريخ 

 لمزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل واإلدارة والحفظ في أعمال األوراق المالية. 18126

 

أصــول عقاريــة قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري داخل المملكة العربية السعودية وبما يتوافق يهدف الصندوق إلى االستثمار في 

 %21" و " من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق، وتوزيع ما ال يقل عن مع استراتيجية الصندوق االستثمارية الواردة في المادة 

دوق سنوياً. ويستثمر الصندوق بشكل ثـانوي أصوله فـي مشـاريع التطـوير العقارية وذلك وفقاً للقيود المحددة من صافي أرباح الصن

 .واألحكام الخاصة بالصندوق " و " من الشروطفي استراتيجية الصندوق الواردة في المادة 

ملكية االستثمارات العقارية وعقود المنفعة في  هـ(, وانتقلت1438شوال  15الموافق ) 2112يوليو  2وقد بدأ الصندوق نشاطه في 

  .، ومنذ هذا التاريخ استحقت االيجارات للصندوقمن نفس العام شهر أغسطس

 

 اللوائح النظامية (8

يق اإلستثمار العقاري المتداول يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( و التعليمات الخاصة بصناد

هـ 1438محرم  23( و 2116يوليو  15هـ )الموافق 1422جمادى اآلخرة  12قبل هيئة السوق المالية بتاريخ المنشورة من و

مملكة ال المتداولة فيين على جميع الصناديق العقارية ووالتي تبين المتطلبات التي يتع( على التوالي 2116أكتوبر  24فق )الموا

 العربية السعودية إتباعها.

 

 أسس اإلعداد  (1

 

 المعايير المحاسبية المطبقة -أ

 تم إعدداد هدذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السددددددعودية والمعايير واإلصدددددددارات

ين"( في هذه القانونياألخرى المعتمدة من الهيئة السددعودية للمحاسددبين القانونيين. إن مصددطلح )"معايير الهيئة السددعودية للمحاسددبين 

للفترات المالية التي  .القوائم المالية تعود لمعايير الهيئة السددددعودية للمحاسددددبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

ة المعتمدة قارير الماليبإعداد وعرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للت صددندوق، تلزم اللوائح المطبقة ال2112يناير  1تبدأ في 

الية من وفقا لتعميم هيئة السددوق الم قانونيين.في المملكة العربية السدعودية واإلصددارات الصددادرة من الهيئة السدعودية للمحاسددبين ال

تطبيق نموذج التكلفددة لقيدداس الممتلكددات واآلالت والمعدددات  صددددددندددوقينبغي على ال 2116أكتوبر  16خالل قرارهددا بتدداريخ 

ن تاريخ لثالث سددنوات التي تبدأ ملثمارات العقارية والموجودات غير الملموسددة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية واالسددت

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

 

  أساس القياس -ب

 وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي. على أساس مبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد هذه القوائم المالية 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج

 .صندوقتم عرض القوائم  المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية لل
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 ايضاحات حول القوائم المالية  

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة (3

 

المالية من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم 

ومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات المقيدة. يتم تقييم مثل هذه التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناء على الخبرة 

تى بضمنها توقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات ونتيجة السابقة وبعض العوامل األخرى وال

ذلك تشكل األساس لعمل األحكام حول المبالغ المرحلة للموجودات والمطلوبات الغير ظاهرة للعيان من مصادر أخرى. وقد تختلف 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التى يتم  نةسإلفتراضات األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات المحاسبية فى اليتم فحص التقديرات وا

ر على الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤث سنةأو فى  سنةفيها فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك ال

 كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 : ، قامت االدارة بعمل األحكام والتقديرات التالية والتى تمثل أهمية للقوائم الماليةصندوقق السياسات المحاسبية للعند تطبي

 

 االستمرارية( 3-3

قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة 

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة ستمرار إل

 الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 األصول غير الماليةانخفاض قيمة  (3-8

الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل أكثر تكرارا لتحديد ما إذا كان هناك أي تتم مراجعة القيم 

 .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل .مؤشر على انخفاض القيمة

المبلغ القابل لالسترداد  .لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية

عند تقييم القيمة المستخدمة  .ألصل أو لوحدة توليد النقد هو القيمة األكبر من القيمة في االستخدام أوقيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع

قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى 

لقابلة للمالحظة ق السور اسعاأتعتمد على تكلفة البيع لة ناقصاً دلعاالقيمة إن ا .الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل

تقديرية ر سعاهناك ألم تكن أو إذا لمماثلة دات اللموجورة لمقدر األسعا، أو اقابلة للمالحظة ق لسوافي ر سعاهناك  ألم تكن أو ، إذا 

 لمخصومة.المستقبلية النقدية ت التدفقات الك على حساباذفيعتمد ، لمماثلة متاحة دات اللموجو

 

 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات  (3-1

األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ  صندوقالتحدد ادارة 

تقوم االدارة بمراجعة القيمة التخريدية  فى االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو باالستهالك الذى تتعرض له هذه الموجودات.

ديل مصروفات االستهالك السنوية عندما ترى االدارة أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات واألعمار االنتاجية سنويا ويتم تع

 السابقة.

 

 خسائر ائتمانية متوقعة  (3-3   

إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة 

 هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.وافتراضات 

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 

  تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

  الخسائر االئتمانية المتوقعةاختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس 

 /ة.األسواق وما يرتبط بها من خسائرائتمانية متوقع إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات 

 .إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
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 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

  الهامة  السياسات المحاسبية    (2

 

 االستثمارات العقارية  (أ

أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية". تدرج االستثمارات العقارية  /يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و

بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم 

 اري على مدى العمر اإلنتاجي أو مدة الصندوق أيهما أقصر.استهالك التكلفة مخصوماً منها القيمة المتبقية لالستثمار العق

 

 هتخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للعقار المستثمر للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمت

صافي اد. تدرج عائدات رأس المال الناتجة عن بيع األصل بالالقابلة لالسترداد. وفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالسترد

 في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية. ويتم تسجيلها بالصافي في قائمة الدخل.

 لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك كاالتي:

 نسبة االستهالك  

 %5 - %3.3 لمبانيا ا

 %15 لمفروشاتا ا

 

 إيجارات مدينة (ب

 8132يناير  3السياسة المطبقة قبل 

لحسددابات . يتم عمل تقدير لالذمم المدينةيتم إدراج الذمم المدينة المسددتحقة الدفع بمبلغ الفاتورة األصددلي ناقصددا مخصددص االنخفاض في 

المشدددكوك في تحصددديلها عندما يكون تحصددديل المبلغ بالكامل غير ممكن. يتم شدددطب الديون المعدومة عند تكبدها. إن أي مبالغ مسدددتردة 

 الحقا للمبالغ المشطوبة سابقا تقيد في قائمة الدخل الشامل .

 8132يناير  3 منالسياسة المطبقة 

زائداً تكاليف المعامالت المباشدرة ويتم قياسدها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة   بالذمم المدينة بالقيمة العادلةيتم االعتراف األولي 

 مدى العمر.على معدل الفائدة الفعلي. يتم عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بمبلغ يساوي الخسارة المتوقعة 

 

 نقدية وشبه النقديةال (ج

دية وشددددددبه النقدية من النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية  من النقد في الحسددددددابات الجارية لدى البنوك واالسددددددتثمارات يمثل النق

 األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي لثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للصندوق دون أي قيود.

 

 عقود المنفعة (د

يتم تسدجيل عقود المنفعة بالتكلفة مخصدوماً منها اإلطفاء المتراكم وأي خسدائر انخفاض في القيمة. يتم احتسداب اإلطفاء باستخدام طريقة 

 العقد. سنةالقسط الثابت على 
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 تتمة -سياسات المحاسبية الهامة ال  ( 2

 

 االعتراف باإليراد (ه

 فيما يلى معايير إعتراف محددة يجب أيضا الوفاء بها قبل االعتراف باإليرادات:

 إيرادات إيجار -

تتكون إيرادات الصندوق بشكل رئيسى من إيجارالعقارات االستثمارية وايجار عقود المنفعة. ويتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذي 

يتم فيه الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بعقود العمالء من قبل الصندوق. يتم قياس اإليرادات على أساس الشروط المحددة في العقد 

ستبعد المبالغ المحصلة نيابة عن طرف ثالث. ويقوم الصندوق باالعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة على السلعة مع العميل وت

 أو المنتج أو الخدمة إلى عميل، باإلضافة إن الشروط الخاصة لالعتراف باإليراد يجب تحققها قبل عملية االعتراف باإليراد. 

 دخل عموالت  -

 العموالت من الودائع ألجل على أساس االستحقاق في قائمة الدخل الشامل.يتم اإلعتراف بدخل 

 

 المصاريف (و

معدل  ةيتم االعتراف األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق

 الفائدة الفعلي.

يكون على الصدددددندوق إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( ناشدددددئة عن أحداث سدددددابقة وأن تسدددددديد يتم االعتراف بالمخصدددددصدددددات عندما 

اإللتزامات محتمل أن ينشدددأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصدددادية ويمكن قياس قيمتها بشدددكل يعتمد عليه. يتم تحديد المخصدددصدددات عن 

دة لذلك لسددوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحدطريق خصددم التدفقات النقدية المسددتقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات ا

 االلتزام.

 

 توزيعات األرباح (ز

 من صافي الدخل كتوزيعات سنوية %21سياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما اليقل عن 

 

 مقاصةال (ح

ط عندما فق  الموجودات والمطلوباتبين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة  المقاصةيتم إجراء 

تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسددويتها على أسدداس التقا  أو أن يكون تحقق الموجودات وتسددوية المطلوبات في 

 نفس الوقت.

 

 الزكاة (ط

 الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات ولم يتم تحميلها على هذه القوائم المالية.

 
 قيمة الموجودات االنخفاض في (ي

يتم إعادة قياس الموجودات فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف 

ها يتشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز ف

 القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.
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 األدوات المالية  (ك

 
 التغير في السياسات المحاسبية -

 
( في يوليو IASB"األدوات المالية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 2المالي رقم اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقرير 

، والذي أدى الى تغيرات في نتائج السياسات المحاسبية والتعديالت على المبالغ المعترف بها 2118يناير  1مع تاريخ انتقال في  2114
 سابقا في القوائم المالية.

 
على الصندوق. باإلضافة الى تفاصيل حول السياسات  2متعلقة بتأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم فيما يلي اإليضاحات ال

الحالية )باإلضافة  سنةالمطبقة في ال 2المحاسبية الدولية المحددة إلعداد التقارير المالية الدولية بالتحديد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

محاسبية المتوافقة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين المطبقة في الفترات المقارنة( موضحة بالمزيد من التفصيل الى السياسات ال

 في المالحظات أدناه.

 
 التصنيف والقياس لألدوات المالية 

الهيئة  المحاسبية السابقة بموجب معاييرالمالية وفقا للسياسات والمطلوبات القيمة الدفترية للموجودات ويتم مقارنة تصنيف القياس 

 :في الجدول التالي 2118يناير  1في  2السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 

 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  معايير المحاسبة السعودية 

 الدفتريةالقيمة  فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 

     الموجودات المالية

 النقدية وشبه النقدية
 التكلفة المطفأة

 )القروض والمدينين(
 14,518,141 التكلفة المطفأة 14,518,141

 ايجارات مدينة
 التكلفة المطفأة

 )القروض والمدينين(
 12,121,512 التكلفة المطفأة 12,121,512

 31,538,661  31,538,661  إجمالي الموجودات المالية

     

     المطلوبات  المالية

 1,825,621 التكلفة المطفأة 1,825,621 التكلفة المطفأة اتعاب ادارة الصندوق

 6,115,823 التكلفة المطفأة 6,115,823 التكلفة المطفأة مصاريف مستحقة 

 6,213,313  6,213,313  إجمالي المطلوبات المالية
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 تتمة –األدوات المالية   (ك
 

 تتمة –التغير في السياسات المحاسبية  -

 1التقرير المالي الدولي تسوية ارصدة قائمة الموجودات والمطلوبات من معايير المحاسبة  السعودية الى معيار 

إلى  ةيوضح الجدول التالي التسويات للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، من فئة القياس السابقة وفقا للمعايير المحاسبة السعودي
 .2118يناير  1في  2فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 
معايير المحاسبة 

ديسمبر  13السعودية 
8136 

 إعادة قياس إعادة تصنيف
المعيار الدولي 
   1للتقرير المالي رقم 

 8132يناير  3

     
     الموجودات 

 14,518,141 - - 14,518,141 النقدية وشبه النقدية
 12,121,512 - - 12,121,512 ايجارات مدينة

     
     المطلوبات 

 1,825,621 - - 1,825,621 اتعاب ادارة الصندوق 
 6,115,823 - - 6,115,823 مصاريف مستحقة

 . 2118يناير  1لم يتم االعتراف بخسارة إعادة القياس المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة في المخصصات االفتتاحية في 
 
 ، لم يكن هناك أي أدوات مالية تم إعادة تصنيفها من القياس بالتكلفة المطفأة الى القياس بالقيمة العادلة أو العكس. 2118يناير  1في 
 

 1من معايير المحاسبة  السعودية الى معيار التقرير المالي الدولي   الذمم المدينة تسوية رصيد االنخفاض في قيمة مخصص
 

السابقة والتي تم قياسه وفقًا لنموذج الخسارة المتكبدة  إلى  سنةي التسوية في مخصص انخفاض الذمم المدينة  لليوضح الجدول التال

 .2118يناير  1في  2مخصص انخفاض الذمم المدينة الجديد المقاس وفقًا لنموذج الخسارة المتوقعة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 

معايير المحاسبة 
ديسمبر  13السعودية 

8136 
 إعادة قياس إعادة تصنيف

المعيار الدولي 
   1للتقرير المالي رقم 

 8132يناير  3

     
 - - - - مدينة ايجاراتمخصص 
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 األدوات المالية )تتمة(   (ك
 

 طرق القياس -
 2118يناير  1السياسة المطبقة من 

 االعتراف األولي والقياس
 يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

 
 مالية أوالموجودات العند االعتراف األولي، يقيس الصندوق الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا  في حالة 

تكاليف المعامالت المدرجة والتي تنسب بشكل مباشر إلى  و بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ةغير مدرجالمالية المطلوبات ال
 و إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية، مثل الرسوم والعموالت.اكتساب أ

الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الغير مباشرة بمعامالت اليتم إدراج تكاليف 
 في قائمة الدخل الشامل.

إثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، والتي ينتج عنها بعد االعتراف االولي مباشرة، يتم 
 تسجيل خسارة محاسبية في قائمة الدخل الشامل عندما تكون الموجودات نشأت حديثا.

 2118يناير  1السياسة المطبقة قبل 
للموجودات المالية بالطرق المنتظمة في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يلتزم يتم االعتراف والغاء االعتراف بعمليات الشراء او البيع 

فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات. تتطلب عمليات الشراء أو البيع للموجودات المالية بالطرق المنتظمة تسليم تلك الموجودات خالل 
تم االعتراف االولي لجميع الموجودات والمطلوبات المالية االخرى في اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية السوق. ي

 تاريخ المتاجرة والذي يصبح فيه الصندوق طرفا في االلتزام التعاقدي لألدوات المالية.

 
 االنخفاض في الموجودات المالية  -

 
 2118يناير  1السياسة المطبقة من 

 
سة بالقيمة ايقوم الصندوق بأخذ النظرة المستقبلية في تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة والمق

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك عقود الضمان المالي. يعترف الصندوق بمخصص خسارة في تاريخ كل تقرير مالي. 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:يمثل 

 .مبلغاً غير متحيز تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتمة 

  للنقودالقيمة الزمنية. 

  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية
 اث المستقبلية والظروف االقتصادية.والتوقعات لألحد

 على مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة. أ -18يحتوي االيضاح رقم 
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 2118يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد انخفاض القيمة عندما تثبت وجود دليل موضوعي على أن الصندوق قد ال يكون قادًرا على جمع كافة 
ترداد والمبلغ المقدر لالسترداد. إن القيمة المقدرة القابلة لالسالمبالغ المستحقة. مقدار االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية 

 تمتل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بناًء على معدل العائد الفعلي األصلي.
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية -
الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات قد انتهت يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تكون 

صالحيتها، أو عندما تم نقلها وإما )أ( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو )ب( ال يقوم الصندوق بنقل 
 بالسيطرة. أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزيا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق

 
 المطلوبات المالية -

 يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 القروض والتسهيالت -

فعلي. يتم المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة البعد االثبات األولي، يتم بعد ذلك قياس القروض والتسهيالت التي تحمل فائدة بالتكلفة 
 االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل عندما يتم استبعاد المطلوبات كذلك يتم من خالل عملية إطفاء التكلفة.

 
 الغاء االعتراف بالمطلوبات -

 
بموجب االلتزام أو الغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام  يتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية، عندما يتم الوفاء بااللتزام

مالي قائم بواحد آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل 

عتراف بمسؤولية جديدة ويتم إثبات الفرق في المبالغ المدرجة في مع مثل هذا التبادل أو التعديل على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واال

 قائمة الدخل الشامل.

 

 اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة (    7

ية للتقارير المالأول قوائم مالية للصندوق والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية  2118ديسمبر  31تعد القوائم المالية للسنة المنتهية في 
، أعد الصندوق قوائمه المالية وفقاً 2112ديسمبر  31المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية. بالنسبة للفترات حتى السنة المنتهية في 

 .نلمعايير المحاسبة المقبولة بشكل عام في المملكة العربية السعودية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

، إلى جانب 2118ديسمبر  31وبناء على ذلك، أعد الصندوق قوائمه المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة حتى 
 قائمة. ويوضح هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قام بها الصندوق في إعادة صياغة 2112ديسمبر  31الفترات المقارنة في 

 والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات المعايير السعودية للمحاسبة. 2112ديسمبر  31الموجودات والمطلوبات كما في  
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 المطبقةاإلعفاءات 

لتطبيق من ا بإعفاءات معينة "اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" يتيح للمستخدمين 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

 الصندوق طبق اإلعفاءات التالية:
مع تاريخ  2114كما هو صادر من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في يوليو  2الدولي للتقرير المالي رقم  الصندوق اعتمد المعيار

 ، والذي نتج عنه تعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية.2118يناير  1التحول في 
 

 سنةول الأ صافي الموجوداتطلوبات المالية في تاريخ التحول في بند تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية والم
الحالية. وبناًء على ذلك، تعكس المعلومات المقدمة في الفترات المقارنة المتطلبات بموجب  سنة( واالحتياطيات االخرى لل2118يناير  1)

 2ة رقم ومات المقدمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وبالتالي ال يمكن مقارنتها بالمعل
 .2118ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

قد تم تطبيقها فقط على  2وبالتالي، بالنسبة إلفصاحات القوائم، فإن التعديالت الالحقة على إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 الحالية. سنةال

 : 2ييم التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تم إجراء التق

 .تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية 

 والخسائر. تعيين وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

 سنةم وبنود قائمة الدخل الشامل لل2112ديسمبر  31كما في  الموجودات والمطلوباتالجدول ادناه يوضح التسويات المتعلقة ببنود قائمة 

م في معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والقانونيين عنها في المعايير الدولية 2112ديسمبر  31منذ التاسيس ولغاية 

 للتقرير المالي وتم عرض اآلثر كالتالي:
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 8136ديسمبر  13كما في  الموجودات والمطلوباتتأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة   7-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األرصدة كما تم عرضها 

سابقا بالمعايير 

السعودية للتقارير 

 المالية

  

آثر اعتماد المعايير 

 الدولية للتقارير المالية

 

 
الموجودات أرصدة قائمة 

بعد تطبيق المعايير  والمطلوبات

 الدولية للتقارير المالية

      الموجودات 

 528.838.821  -  528.838.821 االستثمارات العقارية

 22.411.523  -  22.411.523 مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى

 11.526.421  -  11.526.421 صافي عقود منافع

 12.121.512  -  12.121.512 إيجارات مدينة

 14.518.141  -  14.518.141 النقدية وشبه النقدية

 771.123.311  -  771.123.311 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات 

 6.115.823  -  6.115.823 مستحقات أخرى

 11.152.511  -  11.152.511 اخرىأرصدة دائنة 

 1.825.621  -  1.825.621 أتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى

 21.181.121  -  21.181.121  إيرادات إيجار غير مكتسبة

 11.382.333  -  11.382.333 إجمالي المطلوبات 

      

 783.821.161  -  783.821.161 صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 73.161.111  -  73.161.111 وحدات مصدرة )بالعدد(

 31.36  -  31.36 القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

 1.28  -  1.28 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة
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 8136ديسمبر  13منذ التأسيس ولغاية  سنةتأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أرصدة قائمة الدخل الشامل لل   7-8

 

 

األرصدة كما تم 

عرضها سابقا 

بالمعايير السعودية 

 المالية للتقارير

 

معايير آثر اعتماد ال

الدولية للتقارير 

 المالية

أرصدة قائمة الدخل 

الشامل بعد تطبيق 

المعايير الدولية 

 للتقارير المالية

    إيرادات

 21.482.261 - 21.482.261 إيرادات االيجارات

 12.212 - 12.212 دخل عموالت

 81.211.762 - 81.211.762 إجمالي االيرادات

    

    مصاريف

 (4.346.352) - (4.346.352) استهالك االستثمارات العقارية

 (823.528) - (823.528) مصاريف ايجار واطفاء عقود منفعة

 (1.232.423) - (1.232.423) مصاريف ادارة عقارات

 (1.488.628) - (1.488.628) أتعاب ادارة الصندوق وأخرى

 (22.548) - (22.548) أتعاب الحفظ

 (1.222.625) - (1.222.625) مصروفات اخرى

 (1.133.811) - (1.133.811) إجمالي المصاريف

 31.221.161 - 31.221.161 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة (6

فسيرات اعتماد جميع المعايير والت لقد تم إصدار عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة ولكنها غير فعالة حتى اآلن. ويعتزم الصندوق

المطبقة عندما تصدددبح هذه المعايير نافذة المفعول. قام مدير الصدددندوق بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسددديرات الجديدة ، ويعتقد أنه لن 

 يكون ألي من هذه التأثيرات أي تأثير على القوائم المالية المستقبلية للصندوق باستثناء ما يلي:
 

 ير الجديدةالمعاي
 

 (.8131( عقود االيجار )يطبق في األول من يناير 37المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

يقدم هذا المعيار للمسدددتأجرين نموذج وحيد للمحاسدددبة عن عقود االيجار فى قائمة المركز المالى ، حيث يقوم المسدددتأجر باالعتراف 

التزام االيجار الذى يمثل التزامه بسداد دفعات االيجار وذلك لجميع عقود االيجار ما  باألصدل المتعلق بحق االسدتخدام باالضدافة إلى

شدهرا أو اقل أو يكون األصدل االساسى ذو قيمة منخفضة .يستمر المؤجرون فى تصنيف عقود االيجار إلى  12لم تكن سدنة االيجار 

 لى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر.عقود ايجار تمويلى وعقود ايجار تشغيلى، حيث لم يطرأ تغيير كبير ع
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 االستثمارات العقارية (2

 عقارات كاألتي: 8االستثمارات العقارية   تشتمل

 عبدالعزيز االول بحي المعذر. يقع هذا العقار في الرياضالمعذر: يمثل عقار تجاري وسكني ومكتبي يقع في طريق االمير تركي بن  -

 الربيع: يمثل عقار تجاري " وحدات فندقية" يقع في طريق االمير سعود بن محمد بن مقرن بحي الربيع . يقع هذا العقار في الرياض. -

 هذا العقار قي مدينة الرياض.المحمدية: يمثل عقار تجاري ومكتبي يقع في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بحي العليا. يقع  -

 شارع التخصصي بحي المعذر. يقع هذا العقار في مدينة الرياض.في التخصصي: يمثل عقار تجاري يقع   -

 : يمثل عقار تجاري مكتبي يقع في شارع العليا بحي الصحافة ، يقع العقار في مدينة الرياض.1الصحافة  -

 ا بحي الصحافة. ويقع العقار في مدينة الرياض.: يمثل عقار مكتبي يقع في شارع العلي2الصحافة  -

 مستودع الحائر: يمثل مستودعات ويقع في حي المصانع في مدينة الرياض. -

 مستودع السلي: يمثل مستودعات ويقع في شارع الخطاب بحي السلي في مدينة الرياض. -

 
 

 المجموع اثاث ومفروشات المباني األراضي 

     التكلفة

 711,322,366 8,626,668 311,222,141 222,622,368 سنةالالرصيد في بداية 

 233,312 112,262 423,866 - اإلضافات

 (83,211,311) - (6,232,183) (18.261.226) هبوط في القيمة

 261,882,111 2,631,116 817,331,283 863,172,338 الرصيد في نهاية السنة

     

     اإلستهالك المتراكم

 3,137,126 428,221 3,842,632 - بداية السنةالرصيد في 

 33,611,163 1,314,526 11,325,428 - اإلضافات

 37,137,313 3,211,137 33,831,332 - الرصيد في نهاية السنة

     

     القيمة الدفترية :

 271,361,368 7,131,783 823,261,611 863,172,338  8132ديسمبر  13الرصيد في 

 528,838,821 8,122,248 228,181,514 222,622,368  2112ديسمبر  31الرصيد في 
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 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة 

 

من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق  22وفقاً للمادة 

اسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بو

، ةصافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودي

المتراكم و اإلنخفاض الجوهري إن وجد في هذه القوائم المالية. وعليه يتم  ناقص اإلستهالك االستثمارات العقارية بالتكلفة يتم إدراج 

 اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق. 

يما يلي تقييم قاري وشركة فاليوستار. فيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين معينين هما شركة أريب للتقييم الع

 :االستثمارات العقارية 

8132 
شركة أريب للتقييم 

 العقاري
 المتوسط  شركة فاليوستار 

 273,377,211  561,558,111  562,225,111 االستثمارات العقارية

 33,213,183  14,228,111  8,111,642 عقود المنفعة

 262,761,283  262,227,111  262,622,736 اإلجمالي

 

 و عقود المنفعة. ات العقاريةاستخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار

 

مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم  وعقود المنفعة, تم تقييم االستثمارات العقارية

 باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التدفقات النقدية المخصومة وطريقة الدخل.

 

 2112ديسمبر  31  8132ديسمبر  13 

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناء على متوسط التقيمين 

 المستخدمين 
262,761,283  588.115.314 

    يخصم: القيمة الدفترية 

 (528.838.821)  (271,361,368) االستثمارات العقارية

 (11.526.421)  (1,336,633) عقود منفعة 

 (21.412.226)  1,131,712 القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية * (نقصالزيادة )

 61.321.111  73.161.111 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 (1.35)  1,12 للوحدة من القيمة العادلة المقدرة ( الناقصة) الزائدة الحصة
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 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :

 2112ديسمبر  31 8132ديسمبر  13 

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم 

 المالية قبل تعديل القيمة العادلة
738,712,127 624.252.322 

 (21.412.226) 1,131,712 )النقص( في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفتريةالزيادة 

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة 

 العادلة لإلستثمارت العقارية
732,638,783 612.832.383 

 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 2112ديسمبر  31 8132ديسمبر  13 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية 

 11.12 1,12 قبل تعديل القيمة العادلة

 (1.35) 1,12 للوحدة على أساس القيمة العادلة (الناقصةالزائدة )القيمة 

 2.82 31.11 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة

جميع العقارات مسجلة باسم شركة بيتك الحفظ للعقارات )"الشركة"(.تحتفظ الشركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال  *

 يملك أي حصص مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات.

  

 مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخرى (1
 

 مما يلي: األخرى المدينةواالرصدة تتكون المصاريف المدفوعة مقدمأ 

 8132ديسمبر  13  2112ديسمبر  31
 

 مبالغ مستلمة مع مالك سابقين 116,723  12.621.224

 تأمينات مستحقة 232,318  1.522.864

 إيجارات مدفوعة مقدما 613,813  215.212

 ضريبة قيمة مضافة مستردة 213,213  - -

 دخل عموالت مستحقة 31,782  4.513

 أخرى 362,268  251.251

22.411.523  8,172,312  
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 صافي عقود المنفعة (31
 
 مما يلي: صافي عقود المنفعة يتكون
 

  8132ديسمبر  13  2112ديسمبر  31
 تكلفة شراء عقود المنفعة 31.217.311  11.131.823

 مجمع إطفاء (3,332,667)  (434.333)

11.526.421  1,336,633  
 
 
 

ريال سعودي  432,265:  2112سعودي ) ريال 1,281,262 مبلغم  2118قيمة إيجارات عقود المنفعة والتي بلغت قيمتها بعام 
) 

 
اغسطس  15بحيث يبدأ سريانها بتاريخ  2112مارس  15لدى الصندوق اتفاقية تحويل عقود منفعة مبرمة مع شركة زاوية المعذر بتاريخ 

 -تتكون عقود المنفعة من االتي : 2112

 1,483,652الربيع بمدينة الرياض وتبلغ تكلفة شراء المنفعة مبلغ منفعة الربيع: يمثل عقار تجاري يقع في طريق الملك عبدالعزيز بحي  -

 سنوات. 5ريال سعودي ويتم اطفاءها على 

منفعة القدس: يمثل عقار تجاري مكتبي ويقع في طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي القدس بمدينة الرياض وتبلغ تكلفة شراء المنفعة  -

 سنوات.   11فاءها على  ريال سعودي ويتم اط 2,243,623مبلغ 

 1,325,228منفعة وادي لبن: يمثل عقار تجاري سكني يقع في طريق الشفا بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض وتبلغ تكلفة شراء المنفعة مبلغ  -

 سنوات.   11ريال سعودي ويتم اطفاءها على 

المنفعة  بحي المربع بمدينة الرياض وتبلغ تكلفة شراءمنفعة الضباب: يمثل عقار تجاري مكتبي يقع في طريق االمام عبدالله بن فيصل  -

 سنة.   15ريال سعودي ويتم اطفاءها على  5,222,423مبلغ 

 

 النقدية وشبه النقدية  (33

 
 تتكون النقدية وشبه النقدية مما يلي:

 2112ديسمبر  31  8132ديسمبر  13  

  أرصدة لدى البنوك 
3,823,821  6.426.253 

 8.141.888  11,111,111  *وديعة ألجل

  13,823,821  14.518.141 

 

يمثل المبلغ وديعة مرابحة اسددالمية لدى بنك سدددامبا، إن الودائع ألجل لفترات تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشدددهر ويتحقق عنها دخل *

 سنوياً. %3.25عموالت خاصة بنسبة 

 

 أرصدة دائنة أخرى (38

 

 11.152.511: 2112)  2118 ريال سعودي   صفرتمثل األرصدة الدائنة األخرى مخصص إتمام مشروع عقار التخصصي بقيمة 

 ريال سعودي( وهذا المبلغ متوافق مع المبلغ المذكور في الشروط واألحكام للصندوق.
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 مستحقات أخرى (31

يوليو وحتى  2للفترة من 
 2112ديسمبر  31

 
للسنة المنتهية في 

 8132ديسمبر  13
 

 عمالء -تأمينات مستردة  8,122,117  2,252,141
 ضريبة القيمة المضافة مستحقة 81,627   -

 مستحقات أطراف ذات عالقة  -  2,285,285
 مستحقات أخرى 131,261  21,242

6,115,823  8,382,133  

 

 إيرادات االيجارات (33

يوليو وحتى  2للفترة من 
 2112ديسمبر  31

 
للسنة المنتهية في 

 8132ديسمبر  13
 

 إيرادات االيجار 31,833,313  12.252.262
 إيرادات ايجار عقود المنفعة 1,118,111  1.234.222

21.482.261  28,111,673  
 
 
 
 
 
 

 

 خرىامصروفات  (32

يوليو وحتى  2للفترة من 
 2112ديسمبر  31

 
للسنة المنتهية في 

 8132ديسمبر  13
 

 مصاريف صيانة ونظافة 8,312,631  236.562
 مصاريف تداول و مركز ايداع 733,127  348.812
 مصاريف التأسيس  -  221.221
 مصاريف أخرى 231,223  351.283

 المصروفاتاجمالي  1,723,821  1.222.625
 
 

 

 اتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى (37
 

 مما يلي: رة الصندوق المستحقة واخرىتتمثل اتعاب ادا

 أتعاب اإلدارة و المصروفات األخرى -

سنويا من صافي قيمة اصول الصندوق وتحسب على اساس   %1.51يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 

اساس ربع سنوي، كما يقوم مدير الصندوق باسترداد من الصندوق أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن يومي وتدفع على 

 .الصندوق

من إجمالي إيراد اإليجار المحصل من العقار ذات الصلة على أن يتم الدفع على أساس  %5 نسبتهارسوم إدارة العقارات والتي  

نفقات الخاصة بانشطة واستثمارات الصندوق كما يتحمل المصاريف والرسوم نصف سنوي ، كما يتحمل الصندوق كافة الرسوم وال

الناتجة عن التعامالت والخدمات المقدمة من الغير مثل الخدمات القانونية واالستشارية والمستشاريين العقاريين واية خدمات مهنية 

 اصول الصندوق سنوياً  اجمالي قيمةمن  %1او فنية او تقنية اخرى وعلى اال تزيد هذه التكاليف عن 

 رسوم تعامل -

من قيمة شراء أو بيع  لكل عقار تم شراؤه أو  %1باإلضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق  رسوم تعامل  بنسبة 

 بيعه بواسطة الصندوق.
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 والمعامالت مع االطراف ذات العالقةاألرصدة  (36
 

تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق على مدير الصندوق " شركة أصول وبخيت االستثمارية"، مدير االمالك " مؤسسة مداد 

 . اتالخير للعقارات" وشركة زاوية المعذرللعقار

معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. 

 الصادرة من هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.

 واألرصدة الناتجة عنها: سنةفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل ال

 

 تحت بند المصروفات المستحقة.  الموجودات والمطلوبات*بدالت حضور مجلس اإلدارة تم ادراجها في قائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مبلغ 

 (الدائنمدين )الرصيد  لمعاملةا

 الطرف ذو العالقة

طبيعة 

 8132 المعاملة

ديسمبر  13

 8136ديسمبر  13 8132

 شركة أصول وبخيت االستثمارية 

أتعاب إدارة الصندوق 

 (1,825,621) (231,611) 2,132,261 وأخرى

  اتشركة زاوية المعذرللعقار

وعضو مجلس ادارة  -"شريك

 الصندوق"

تطوير عقار 

 التخصصي
1,787,167 223,717 (11,152,511) 

 (1,232,423) 332,728 8,228,187 مدير االمالك مؤسسة مداد الخير للعقارات

 (18,111) (23,111) 23,111 بدل حضور* اعضاء مجلس إلدارة 
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 األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر   (32

 مخاطر االئتمان
بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر.يتعرض مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء 

الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة. يتم إيداع أرصدة البنوك في البنك السعودي الفرنسي والذي يعتبر 
 بنك ذو تصنيف مالي جيد.

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة (أ

نموذج خسارة االئتمان المتوقع من أجل استبدال نموذج الخسارة المتكبدة السابق. بموجب  2للتقارير المالية رقم يقدم المعيار الدولي 
نموذج خسارة االئتمان المتوقع، يتم االعتراف بخسائر االئتمان قبل حدوث حدث ائتماني كما كان الحال في نموذج الخسارة المتكبدة. 

الجديد مزيد من المعلومات في الوقت المناسب ومزيد من المعلومات عن النظرة المستقبلية التي من يتطلب نموذج االنخفاض في القيمة 
 شأنها أن تعكس بشكل دقيق مخاطر االئتمان الكامنة.

، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى ثالث مراحل. تشير كل مرحلة إلى 2بموجب اإلطار العام للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 الجودة االئتمانية لألصل المالي المحدد.

 
تتضمن األدوات المالية التي لم تتعرض لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي لديها مخاطر ائتمانية   :1 المرحلة

شهر ويتم احتساب  12منخفضة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة لمدة 

 ية لألصل )أي بدون خصم لمخصص االئتمان(.الربح على اجمالي القيمة الدفتر

 

تتضمن األدوات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي )ما لم يكن لديها مخاطر   :2 المرحلة

يل جائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير( ولكن ليس لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم تس

 الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة، ولكن يظل احتساب الربح على إجمالي القيمة الدفترية للموجود.

 

تتضمن األدوات المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير. هذه المرحلة لديها الملتزمون   :3 المرحلة

 الذين يعانون من انخفاض ائتماني )متعثرين(.
 

 تعريف التعثر (ب
 يعرف الصندوق أن الموجود المالي متعثر عندما: 

  يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للصندوق بالكامل، دون الرجوع من جانب الصندوق إلى إجراءات
 الضمان )إن وجدت(.

  يوم. يعتبر السحب على المكشوف مستحق الدفع  31يكون المقترض متأخر في سداد أي التزامات ائتمانية للصندوق ألكثر من
 بمجرد أن ينتهك العميل حداً محدداً أو تم إخطاره بحدود أصغر من المبلغ الحالي غير المسدد.

 بافتراض ما إذا كان المقترض متعثر. ينظر الصندوق للمؤشرات التالية:

  على سبيل المثال عدم االلتزام بتعهد ما –النوعية; 

  على سبيل المثال التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر إلى الصندوق –الكمـيـة; 

 .بحسب البيانات التي يتم تطويرها داخليا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية 

التغيرات  ور الوقت لتعكسقد تختلف المدخالت في تقييم ما إذا كان أحد األدوات المالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير مع مر
 في الظروف.

 ويتفق تعريف المتعثر إلى حد كبير مع التعريف الذي يطبقه الصندوق ألغراض رأسمالية تنظيمية.
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 تتمة -ألدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر ا  (32

 
 (PDاحتمالية التعثر )

من خالل المراجعة السنوية لالستثمارات في أدوات الدين يجب على الصندوق إعداد نماذج التصنيف اإلحصائية المستندة على حساب 

احتمالية التعثر على مدى سدددنة واحدة للخمس سدددنوات الماضدددية سددديتم تجميع نماذج التصدددنيف اإلحصدددائية وفقا لتصدددنيفات المخاطر 

ترحيل التقييمات يجب أن يرصددد حركة الملتزمين إلى المتعثرين على فترات سددنوية توفر نماذج التصددنيف اإلحصددائية معدل  الداخلية

استخدام برنامج احتمالية التعثر  2التعثر المتوسط عن الخمس سنوات سنويا من خالل دورة احتمالية التعثر يتطلب المعيار الدولي رقم 

(PD والذي يعبر عن تقدير ) نقطة زمنية الذي يعكس التنبؤات الحالية للظروف االقتصدددادية المسدددتقبلية السدددتخراج احتمالية التعثر في

 نقطة زمنية، سيقوم الصندوق سنويا بتصدير بيانات التنبؤ باالقتصاد الكلي للمتغيرات المختارة من المصادر المناسبة. 

 
 (LGDالخسارة الناتجة عن التعثر )

الخسارة الناتجة عن التعثر هي حجم الخسارة االقتصادية المحتملة في حال وجود تعثر. ويعتمد حساب الخسارة الناتجة عن التعثر إلى 

أيضا تقديراته للنظرة المستقبلية  2خسائر الصندوق في الحسابات المتعثرة بعد النظر في نسب االسترداد. يتطلب المعيار الدولي رقم 

على عوامل االقتصاد الكلي. إن حساب الخسارة الناتجة عن التعثر مستقل عن تقييم جودة االئتمان وبالتالي يتم تطبيقه  للضمانات بناءً 

 بشكل موحد في جميع المراحل. 

التعثر  نبالنسبة لتقدير الخسارة الناتجة عن التعثر على محفظة األوراق المالية الغير مضمونة، يقوم الصندوق بحساب الخسارة الناتجة ع

 سنوات قبل تاريخ التقييم. 5ال تقل عن  سنةعلى أساس المبالغ المستردة الفعلية على المحفظة المتعثرة عن السداد على مدى 

 
 (EADالتعرض الناتج عند التعثر )

جب أن يأخذ السداد. يالتعرض الناتج عند التخلف عن السداد هو تقدير للمدى الذي قد يتعرض له الصندوق للملتزم في حالة التعثر عن 

 2تقييم التعرض الناتج عند التعثر أي تغيرات متوقعة في التعرض بعد تاريخ التقييم. وهذا أمر مهم في حالة الموجودات في المرحلة 

 حيث قد تكون نقطة التعثر عدة سنوات في المستقبل.

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة

احتمالية تأثير تغير معدالت عمولة السوق على الربحية المستقبلية أو على القيمة العادلة تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة من 

 لألدوات المالية.

يتعرض الصندوق لمخاطر معدالت العمولة الخاصة بالودائع ألجل حيث أن الصندوق المستثمر يستثمر في إيداعات المرابحة. 

 معدالت العمولة بشكل منتظم.وإلدراة هذه المخاطر يراقب الصندوق التغيرات في 

 مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية 

 ند حدوثها.ع لوفاء بأي التزاماتويراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر ل

 مخاطر السوق 

يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على 

سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطروفرة 

جنبية والمخاطر ويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية ومخاطر معدالت أسعار الصرف األالتم

 التنظيمية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  (31

 

 يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بين أطراف راغبة في ظروف متكافئة.القيمة العادلة هي القيمة التي 

تتكون األدوات المالية للصندوق من الموجودات المالية و المطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من النقد وشبه 

ون المطلوبات المالية من المصروفات المستحقة النقد و ايجارات مدينة و صافي عقود منافع واألرصدة المدينة األخرى وتتك

 واألرصدة الدائنة األخرى و إيرادات االيجار الغير مكتسبة.

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار المضاربة في األسواق المدرجة. ال 

 وبات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية. تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطل

 

 الالحقة األحداث (81

أن مدير الصندوق ال يتولى إخراج زكاة الوحدات االستثمارية عن المستثمرين  بالرغم من أن شروط و أحكام الصندوق تشير إلى 

قرر مجلس  2112مارس  4بتاريخ وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية الزكاة، إال أنه  

تعديل الشروط واألحكام واستكمال االجراءات  وذلك بعد 2118إدارة الصندوق العمل على تقديم اإلقرار الزكوي للصندوق عن عام 

 2118النظامية الالزمة لتطبيق هذا التغيير وفي حال استكمال جميع الموافقات / االشعارات المطلوبة سيتم سداد زكاة عن العام 

 علما بأنه لم يتم إدراج مخصص زكاة في هذه القوائم المالية.

 

 المقارنةأرقام  (83
  

 كي تتماشى مع عرض السنة الحالية.  2112ديسمبر  31المنتهية كما في  الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام 

  

 آخر يوم تقييم (88

 

 . 2118ديسمبر  31  هو سنةآخر يوم للتقييم لل

  

 اعتماد القوائم المالية (81

 

 . 2112مارس  2الموافق  1441جمادى األخرة  31 تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس ادارة الصندوق بتاريخ 

 


