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 إيضاح
  2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي
  2019ديسمبر  31 

 لاير سعودي

      الموجودات 

 14,622  5,633,083  7 نقدية وشبة نقدية 

 9,536,997  -  8 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 34,838,278  34,679,063  9 صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي 

 19,242,894  32,891,266  10 أخرى  موجوداتوا ممصاريف مدفوعة مقد

 471,871,480  560,839,660  11 استثمارات عقارية

 535,504,271  634,043,072   إجمالي الموجودات

      المطلوبات

 2,881,849  1,105,702  13 أتعاب إدارية مستحقة

 245,526  3,162,053  12 مطلوبات أخرى مصاريف مستحقة و

 1,529,806  1,748,511  18 مخصص الزكاة 

 -  94,318,624  15 قروض بنكية
  

  
  

 4,657,181  100,334,890   إجمالي المطلوبات 

 530,847,090  533,708,182   لوحدات في األصول العائدة لحاملين اصا
  

  
  

  
  

  

 51,000,000  51,000,000  14 أرقام - الوحدات المصدرة

 10,4088  10.4649   الدفتريةالقيمة  -لكل وحدة  االصول صافي قيمة 

 10,5654  10,6701  20 القيمة العادلة -صافي قيمة األصول لكل وحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية. 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ايضاح 

للسنة المنتهية في  
  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 للسنة المنتهية في 
  2019ديسمبر  31 

 لاير سعودي

      الدخل 

 43,074,265  46,286,681  16 دخل من استثمارات عقارية  

 2,423,724  2,419,729  9 دخل عقود إيجار تمويلي 

 بالقيمة العادلة منمقاسة الربح من االستثمارات 
  خالل الربح أو الخسارة  

 
72,415 

 
221,156 

 5,000  7,388   ايرادات اخرى 

 45,724,145  48,786,213   إجمالي الدخل 

      المصاريف

 (3,824,999)  (3,825,000)   13 أتعاب إدارة الصندوق

 (136,876)  (188,175)   أتعاب حفظ

 (857,022)  (955,791)   مصاريف أخرى

 -  (1,195,348)   تمويلتكاليف 

 (4,818,897)  (6,164,314)   إجمالي المصاريف 

 (2,502,816)  (3,180,314)  11 مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 -  (2,191,982)  11 في العقارات االستثماريه هبوط

 38,402,432  37,249,603   قبل الزكاة  صافي دخل السنة

      

 (1,529,806)  (1,748,511)  18 مخصص الزكاة 

 36,872,626            35,501,092   بعد الزكاة  صافي دخل السنة

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 36,872,626  35,501,092   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      

      ربح الوحدة

 51,000,000  51,000,000  14 المتوسط المرجح للوحدات المصدرة

 0.7230  0.6961   الوحدةربح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية. 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 للسنة المنتهية في

 2020ديسبمر  31
 لاير سعودي

 للسنة المنتهية في  

 2019ديسبمر  31 
 لاير سعودي

    

 526,614,464  530,847,090 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية السنة 

    

    التغيرات من العمليات 

 36,872,626  35,501,092 السنةصافي دخل 

 36,872,626  35,501,092 الدخل الشامل اآلخر

    

    

 (32,640,000)  (32,640,000) (17توزيعات األرباح خالل السنة )إيضاح 

 (32,640,000)  (32,640,000) 

 530,847,090  533,708,182 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية السنة 

    

  معامالت الوحدات
 

 

  فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات خالل السنة: 
 

 

  
 

 

 للسنة المنتهية في  
 2020ديسبمر  31

 وحـــدات

 للسنة المنتهية في  
 2019ديسبمر  31

 وحـــدات

 51,000,000  51,000,000  السنةو نهاية الوحدات في بداية 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءاً ال يتجزأ من القوائم الماليةتشكل جز 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية
 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 إيضاح 

 
للسنة المنتهية في 

 2020ديسبمر  31
 لاير سعودي

 للسنة المنتهية في 
 2019ديسبمر  31 

 لاير سعودي

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 38,402,432  37,249,603   صافي دخل السنة قبل الزكاة

      التعديالت لـ:

خسارة / )ربح( غير محقق من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 
 8 الربح أو الخسارة من خالل 

 

-  (166,310) 

 2,502,816  3,180,314  11 مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 -  2,191,982  11 في العقارا ت االستثماريه هبوط

 -  1,195,348   تكاليف تمويل

 40,738,938  43,817,247   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (10,396,925)  (10,938,959)    موجودات أخرى  

 1,894,623  (1,776,147)   أتعاب إدارة مستحقة      

 (5,227,858)  2,896,946   مطلوبات أخرى     

 -  (1,529,806)   زكاة مدفوعه

 27,008,778  32,469,281   األنشطة التشغيليةمن محصل صافي النقد ال

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 155,224  159,215    ، صافي استرداد صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات مقاسةشراء 
 8 الخسارة

 

(5,800,000)  (8,000,000) 

 ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مقاسةبيع 
 8 صافي 

 

12,627,584  4,495,154 

 -  (94,340,476)  11 شراء عقار استثماري

 (3,349,622)  (87,353,677)   في األنشطة االستثمارية  المستخدم صافي النقد

      التدفقات النقدية من الألنشطة التمويلية

 (32,640,000)  (32,620,419)  17 صافي األرباح غير المطالب بها، توزيعات األرباح المدفوعة

 -  98,900,000  15 قروض بنكيه

 -  (4,600,000)   سداد قروض بنكية

 -  (1,176,724)   تكالف تمويلية مدفوعة

 (32,640,000)  60,502,857   األنشطة التمويلية (في لمستخدمامن / ) المحصل صافي النقد

 (8,980,844)  5,618,461   النقدية وشبة النقدية  في (النقصالزيادة / )صافي 

 
 

    

 8,995,466  14,622   السنةالنقدية وشبة النقدية في بداية 

  السنةالنقدية وشبة النقدية في نهاية 
 

5,633,083  14,622 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية. 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الصندوق وأنشطته - 1

)"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية محتفظ به باللاير  صندوق تعليم ريت

 الوحدات(. مالكيبين السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والمستثمرين )مبرمة السعودي بناًء على اتفاقية 
 

"( والذي يعتبر أول يوم إلدراج صندوق تعليم ريت البدء)"تاريخ  (2017مايو  30) هـ 1438رمضان  4 في عملياتهبدأ الصندوق  

 إن عنوان إدارة الصندوق كما يلي: في سوق األسهم السعودية )"تداول"(.

 السعودي الفرنسي كابيتال

 23454ص ب  

 11426الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

ً تسعة وتسعين عامهي مدة الصندوق  إن وفقاً للتقدير المطلق لمدير الصندوق بعد أخذ  هذه المدةويمكن تمديد  عملياتبدء المن تاريخ  ا

 موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية.

 

االستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما يتمثل الهدف األساسي للصندوق في 

من صافي أرباح الصندوق كتوزيعات أرباح إلى مالكي الوحدات. ويمكن للصندوق أن يقترض على األقل مرة واحدة سنويًا  ٪90نسبته 

 .من إجمالي قيمة الموجودات الخاصة به ٪50متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك بحد أقصى  بشكلاألموال 

 

، تم السنة(. خالل 2017مايو  8هـ )الموافق  1438شعبان  12بتاريخ تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية 

يوليو  13هـ )الموافق  1441ذو القعدة  22( و 2020يونيو  30هـ )الموافق  1441ذو القعدة  09تحديث الشروط واألحكام في 

2020.) 

 

 أمين حفظ الصندوق. هي شركة كسب المالية أنكما  ،مدير الصندوق وهالسعودي الفرنسي كابيتال مدير الصندوق هو  إن

 

 اللوائح النظامية   - 2
والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقاري المتداولة )"الالئحة"( العقاري يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار 

لعقاري صناديق االستثمار االتي يتعين على جميع  المتطلباتالصادرة من قبل هيئة السوق المالية والتي تنص على )"التعليمات"( 
 في المملكة العربية السعودية اتباعها.  وصناديق االستثمار العقاري المتداولة

 

  أسس اإلعداد  - 3

 بيان االلتزام  3-1
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في الممل ة كتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

 رالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليها مجتمعة بـ "المعايي
 لدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية". ا
 

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي من حيث السيولة.
 

 شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وأكثر 12( تحليالً باالستردادات أو التسويات التي تتم في غضون 21) يبين اإليضاح
 .د القوائم المالية )غير متداولة(شهراً بعد تاريخ إعدا 12من 

 

 أسس القياس  3-2
مة يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، فيما عدا الموجودات المالية المدرجة بالق

 بالقيمة العادلة. العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم قياسها
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

ً العملة الوظيفية للصندوق. وقد تم تقريب كافة المعلومات المالية  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا

 المعروضة ألقرب لاير سعودي.



 صندوق تعليم ريت 
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)تتمه(  الماليةإيضاحات حول القوائم   
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

10 

 

 
 المحاسبية الهامةالسياسات   -4

 

مطابقة للسياسات واالفصاحات التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة  ،إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية
 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 النقدية وشبه النقدية
 

 والبنك السعودي الفرنسي. يتضمن النقد وما في حكمه أرصدة لدى السعودي الفرنسي كابيتال
 

 األدوات المالية 
 

 األدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لطرف ما وخصوم مالية أو أداة حقوق ملكية لطرف آخر.
 

 اإلثبات األولي
كام التعاقدية    ً        طرف ا في األحيقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح 

 لألداة المالية.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعامالت المتعلقة بالموجودات  وأعند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالية 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 الخسارة، فإن القيمة العادلة لها غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 .يناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ اإلثبات األول
 

 التصنيف
 يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

 خالل الربح أو الخسارة. بالقيمة العادلة من 
 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .بالتكلفة المطفأة 

 تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

لك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذ
د االتدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سد

 أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

ة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة للموجودات المقاس
وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل لإللغاء عند االثبات 

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق 

بات ويقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا المطل
 المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المركز المالي يقارب قيمها الدفترية في تاريخ التقرير بسبب قصر المدة  قائمةالمبلغ غير المخصوم للمطلوبات المالية الظاهرة في 
 باستثناء القروض من البنك ، والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 التوقف عن اثبات األدوات المالية
و جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أ

 قائمة المركز المالي للصندوق( عند:
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 
 رف آخر النقدية المستلمة بالكامل إلى ط قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات

دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو 
 لى األصل.ع)ب( لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة 

 وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه
 تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
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)تتمه(  الماليةإيضاحات حول القوائم   
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 (هالسياسات المحاسبية الهامة )تتم   -4
 

 (ه)تتماألدوات المالية 
 

 (ه)تتمالتوقف عن اثبات األدوات المالية

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على 
لوبات تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطاألًصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي 

المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى 
 عليها الصندوق.

ذي فترية األصلية لألصل والحد األقصى للمبلغ الالمستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الد المشاركةيتم قياس 
 أيهما أقل. سداده،قد يطلب من الصندوق 

 ييتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تصريف االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي حال
ذا التبادل يتم التعامل مع ه جوهري،أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل  جوهريًا،بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة اختالفًا 

ية في بالفرق في المبالغ المدرجة المعن االعترافيتم  الجديد.أو التعديل على أنه عدم االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بااللتزام 
 الربح أو الخسارة.

 

 مقاصة األدوات المالية
اصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية تتم مق

المطلوبات  يةوالموجودات وتس لتحقيقالمطلوبات على أساس الصافي أو المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع 
 في آن واحد.

 

 في قيمة الموجودات المالية  هبوط
يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة أو 

أو مدى العمر. تمثل  شهًرا 12المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
شهًرا الحصة من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما  12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

ذ قعة منشهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان المتو 12والمحتملة خالل الـ 
 نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 ال يمتلك الصندوق أي استثمارات مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

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

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

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو ● 

 الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق  ● 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم 
 يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

لية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير الما
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

قابلة لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت ال يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية
 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات
 رة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:القيمة العادلة المذكو

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ● 

و قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أ –الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ● 
 غير مباشرة.
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 )تتمه( قياس القيمة العادلة

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

ل إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم 
الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( 

 في نهاية كل فترة مالية. 

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها 
 طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. 

ان لعالقة للتأكد فيما إذا ككما يقوم الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات ا
 التغيير معقوال.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
ادلة لقيمة العالموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة با

 (. 19لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
 

 العقارات االستثمارية
 يتم عرض العقارات المحتفظ بها بغرض زيادة رأس المال و / أو عائدات اإليجار كعقار استثماري.

ريقة ، إن وجد. يتم حساب االستهالك باستخدام طك المتراكم واالنخفاض في القيمةت االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالتظهر العقارا
ً القيمة المتبقية لالستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يتم استهالك أي  القسط الثابت. يتم استهالك التكلفة ناقصا

 كبدة بعد االستحواذ على العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر.مصروفات رأسمالية مت

تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن 
، ابل لالستردادالمبلغ المقدر الق ترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث تتجاوز القيم الدفتريةالقيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالس

 ، والتي تكون أعلى من قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمتها قيد االستخدام.ول إلى قيمتها القابلة لالسترداديتم تخفيض األص
 

 التمويليصافي االستثمار في عقود اإليجار 
 يشمل صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي والدخل غير المكتسب.

، اإليجار( اإليجار التمويلي )ذمم يتضمن إجمالي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي إجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية على عقود
 المتبقية المقدرة المستحقة القبض. يتم تسجيل الفرق بين ذمم اإليجار المدينة وتكلفة األصل المؤجر كإيرادات تمويلباإلضافة إلى المبالغ 

 ، يتم خصمها من إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي.إيجار غير مكتسبة وألغراض العرض
 

 في األصول غير المالية  هبوط
ي خفض قيمته. في حالة وجود أمالي ، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن أحد األصول قد تن ، في تاريخ كل تقريريقوم الصندوق

، أو عندما يكون اختبار هبوط القيمة مطلوبا سنويا لألصل، يقوم الصندوق بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. المبلغ القابل مؤشر
ا أعلى. يتم ، أيهماالستبعاد وقيمتها عند االستخدامحدة المنتجة للنقد ناقًصا تكاليف لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الو

، ما لم يولد األصل تدفقات نقدية متصله إلى حد كبير مع تلك الموجودات من أصول لقابل لالسترداد لكل أصل على حدهتحديد المبلغ ا
صل ، يعتبر األد النقد قيمته القابلة لالستردادلألصل أو وحدة تولي أخرى أو مجموعات من األصول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية

 منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
 

، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس عند تقييم القيمة عند االستخدام
ً تكاليف االستبعادلحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة تقييمات السوق ا تؤخذ  ،العادلة ناقصا

 ، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت المعامالت السوقية األخيرة في االعتبار. إذا
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 أتعاب إدارة الصندوق

من صافي  ٪0,75يتم دفع أتعاب إدارة الصندوق بسعر متفق عليه مع مدير الصندوق. يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 
، قرر مجلس إدارة الصندوق تحميل أتعاب  2018ويتم خصمها كل نصف سنة. خالل عام  شهرياالقيمة الدفترية السنوية المتراكمة 

مليون لاير سعودي( بدالً من صافي أصول الصندوق طالما أن صافي أصول  510ى أساس القاعدة الرأسمالية للصندوق )اإلدارة عل
 الصندوق أعلى من قاعدة رأس المال.

 
  اتعاب امين الحفظ

األصول تحت على  ٪0,0375رسوم الحفظ المحسوبة بمعدل سنوي يصل إلى  امين الحفظ، يتقاضى وفقًا لشروط وأحكام الصندوق
 الحفظ. يتم استحقاقها شهريًا ويتم دفعها على أساس نصف سنوي.

 
 المخصصات

ومن المحتمل  ،بناًء يمكن تقديره بشكل موثوق به، قد قدم التزاًما قانونيًا أو يُعترف بالمخصص إذا كان الصندوق، نتيجة ألحداث سابقة
 أنه سيلزم تدفق منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 قيمة األصول لكل وحدةصافي 

المركز المالي بقسمة إجمالي حقوق الملكية للصندوق على عدد  قائمةيتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة كما هو موضح في 
 .السنةالوحدات المصدرة في نهاية 

 
 الزكاة 

باستخدام األساس المحدد بموجب نظام الزكاة. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل 
 تحمل الزكاة على أساس ربع سنوي على قائمة الدخل الشامل.

  
 االعتراف بااليراد

 
 العقارات االستثمارية

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت.
 

 إيرادات من عقود ايجار تمويلي

، أي إجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار الزائدة باإلضافة إجمالي دخل التمويل غير المكتسب عقد اإليجار، يتم إطفاء عند بداية
م ، والتمويل يت، على تكلفة األصول المؤجرة، على مدى فترة اإليجاروجدت، إن متبقية )المضمونة وغير المضمونة(إلى القيمة ال

للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الصندوق القائم فيما يتعلق تخصيص إيرادات اإليجار 
 باإليجار.
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 رأس المال
 

 يتم تصنيف الوحدات في الصندوق كأدوات حقوق ملكية عندما:
 ؛الة تصفية الصندوقالصندوق في حتخول الوحدات حاملها حصة من صافي أصول • 
 ؛تابعة لجميع فئات األدوات األخرىالوحدات ال• 
 ؛األدوات األخرى لها سمات متطابقةجميع الوحدات التابعة لجميع فئات • 
ول صال تتضمن الوحدات أي التزام تعاقدي بتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر بخالف حق حامل الوحدة في حصة تناسبية من صافي أ• 

 ؛ ووقالصند
يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الوحدات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في • 

صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر 
 االداة المالية.

 
، يجب أال يكون لدى الصندوق أي أداة أو عقد مالي آخر يحتوي على جميع الميزات المذكورة أعالهباإلضافة إلى الوحدات التي تحتوي 

 على:
لقيمة ا إجمالي التدفقات النقدية القائمة بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في• 

 ؛ ورف بها وغير المعترف بها للصندوقالعادلة لصافي األصول المعت
 أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على مالكي الوحدات في الصندوق.• 
 

شروط ، أو استوفت جميع الت الوحدات عن تصنيف جميع الميزاتيقوم الصندوق بتقييم تصنيف الوحدات بشكل مستمر. إذا توقف
مع أي  ،العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمةة، كحقوق ملكيةلمحددا

فروق عن السابق القيمة الدفترية المعترف بها في حقوق الملكية. إذا كان للوحدات بعد ذلك جميع الميزات واستوفت الشروط لتصنيفها 
 سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية لاللتزامات في تاريخ إعادة التصنيف.كحقوق ملكية ، ف

 
 يتم احتساب إصدار وحيازة وإلغاء وحدات الصندوق كمعامالت حقوق ملكية.

 

دار أو لمعامالت التي يتكبدها الصندوق في إص، يتم إدراج المقابل المستلم في حقوق الملكية. يتم احتساب تكاليف اعند إصدار الوحدات
الحصول على أدوات حقوق الملكية الخاصة به كخصم من حقوق الملكية إلى الحد الذي تكون فيه تكاليف إضافية تعزى مباشرة إلى 

 معاملة حقوق الملكية التي كان يمكن تجنبها لوال ذلك.
 

 ربح الوحدة
 

 الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة خالل السنة.يتم احتساب ربح الوحدة بقسمة صافي 
 

 توزيع األرباح
 

( من صافي أرباح الصندوق السنوية. وعليه ، يقوم الصندوق ٪90، يجب أال تقل األرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن )وفقًا للوائح
 بتوزيع أرباح على أساس ربع سنوي.

 
 المركز المالي. قائمةاألرباح غير المطالب بها ضمن المطلوبات األخرى في  يتم اإلفصاح عن توزيعات

 
 االقتراض

                           ً                           ً                              يتم االعتراف باالقتراض مبدئي ا بالقيمة العادلة. يتم الحقا  قياس القروض بالتكلفة المطفأة.
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 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة -5

 

المالية للصندوق بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، يتطلب إعداد القوائم 
استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ األصول والخصوم المبلغ عنها واإلفصاح عن األصول والخصوم المحتملة في 

عنها لإليرادات والمصروفات خالل الفترة المشمولة بالتقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر  تاريخ اإلبالغ و المبالغ المبلغ
، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. يقوم لى الخبرة التاريخية وعوامل أخرىوتستند إ

تائج الفعلية ذات ، بحكم تعريفها، عن النتلف التقديرات المحاسبية الناتجةلق بالمستقبل. قد تخالصندوق بعمل تقديرات وافتراضات تتع
 الصلة

 

 النطاق الهام التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو األحكام التي تم ممارستها هي كما يلي:

 

 مبدأ االستمرارية

 

الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الصندوق  قامت إدارة الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة

لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري 

عمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، يتم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في ال

 االستمرارية.

 

 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق بشأن صافي االستثمار في عقد اإليجار 

 مويلي والتي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية:الت

 لألصل المؤجر عند بدء اإليجار و القيمة الحالية لمبالغ عقود اإليجار التمويلي المستحقة القبض إلى جميع القيمة العادلة. 

 .مدة عقد االيجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي لألصل المؤجر 

 

 االستثمارات العقاريةتقييم 

 

هذان  .شركة فالوسترات لالستشاراتو  شركة أوالت للتقييم العقارىيتم تقييم العقارات االستثمارية )"العقارات"( من قبل شركة 

 المثمنان مرخصان من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(.
 

ة ميحدث الهبوط في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القي

فرة من توماألعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات ال

معامالت البيع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً 

التكاليف العرضية الستبعاد األصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية 

نة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشاريع وال تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات من مواز

م صالمستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء الوحدة المدرة للنقدية التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل الخ

التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية الواردة المستقبلية المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات المستخدم بشأن 

 التدفقات النقدية. 
 

                           ً                                                                                             تم تطبيق نماذج التقييم وفقا  لتوصيات لجنة معايير التقييم الدولية. خلص مدير الصندوق إلى أن نماذج التقييم المستخدمة من قبل 
. وتشمل هذه النماذج طريقة األرض زائد التكلفة وطريقة القيمة 13تتفق مع مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الصندوق 

 المتبقية وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
 

وائد والتزامات الملكية فيما يتعلق بف، يتم تقدير القيمة العادلة للعقار باستخدام افتراضات صريحة طريقة التدفقات النقدية المخصومة   ً   وفق ا ل
على مدى عمر األصل بما في ذلك دخل اإليجار التقديري والمخرج أو القيمة النهائية. يتضمن ذلك توقع سلسلة من التدفقات النقدية 

 التي يتم فيها تطبيق معدل خصم مناسب مشتق من السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفق الدخل.
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 ()تتمه الفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامةاألحكام وا   -5
 

 القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية
 

القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية لحساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد  الريتتحدد إدارة 
                                                                                                             ً        النظر في االستخدام المتوقع لألصول أو االستهالك المادي. ستقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوي ا وسيتم 

 المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.تعديل رسوم االستهالك 
ة. عالوة سن 55إلى  40، من ضي )العمر اإلنتاجي غير المحدود(يتراوح العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات االستثمارية ، باستثناء األرا

 قارية )بناء( بمبلغ ال شيء في نهاية العمر اإلنتاجي.، تقدر القيمة المتبقية المقدرة لالستثمارات الععلى ذلك
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -6

 

 الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يتم اعتمادها مسبقاً المالي للتقرير المعايير الدولية 

 

ي رأي مجلس ية للصندوق. ف، حتى تاريخ القوائم المالالتي تم إصدارها، ولكنها لم تدخل حيز النفاذايير والتفسيرات هناك العديد من المع

ندما ع ، لن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد هذه المعايير، إن وجدت.اإلدارة

 تصبح سارية.
 
 نقدية وشبه النقدية  -7

 2020 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 14,622  5,607,971  أرصدة لدى السعودي الفرنسي كابيتال

 -  25,112  أرصدة بنكية

  5,633,083  14,622 

     

 (.13ال توجد عمولة خاصة مستحقة على هذا الرصيد )إيضاح 

 

وبناًء على مثل هذا التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد  9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 كبيرة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية. هبوطحاجة ألي خسارة 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةالمقاسة  االستثمارات  -8

 :من االستثمارات في الصناديق االستثماريةالتقرير تاريخ في تكون االستثمارات كمات
 

 2020ر ديسمب 31   

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

     :مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 9,536,997  -  صندوق البدر للمرابحة  
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 :سنةالالحركة في االستثمارات خالل فيما يلي بيان ب

 2020 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

     القيمة الدفترية:
 5,865,841  9,536,997  في بداية السنة 

 8,000,000  5,800,000  السنةإضافات خالل 
 (4,495,154)  (15,336,997)  مباع خالل السنة

 9,370,687  -  في نهاية السنة

     التغير في القيمة العادلة:
 166,310  -  التغير في القيمة العادلة خالل السنة

 
    

 9,536,997  -  صافي االستثمارات في نهاية السنة

     

 اإليجار التمويلي عقد صافي االستثمارات في  -9

 2020 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

  اإليجار التمويلي مما يلي:عقد أ (  يتكون صافي االستثمار في 
 

 
 

 74,770,116  72,191,169  اإليجار التمويلي )أنظر )ب( أدناه( عقد إجمالي االستثمار في 

 (39,931,838)  )37,512,106)  إيرادات تمويلية غير مكتسبة )أنظر )ج( أدناه(ناقصاً: 

  34,679,063  34,838,278 

ما م ب( يتكون الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المقرر استالمها
 يلي:

 
 

 
 

 2,578,947  2,707,895  خالل سنة 
 10,966,974  11,102,368  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  

 61,224,195  58,380,906  خمس سنوات فأكثر

  72,191,169  74,770,116 

  ج ( فيما يلي فترة استحقاق اإليرادات التمويلية غير المكتسبة:
 

 
 

 (2,419,729)  (2,397,921)  خالل سنة 
 (9,456,068)  (9,344,883)  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  

 (28,056,041)  (25,769,302)  خمس سنوات فأكثر

  (37,512,106)  (39,931,838) 

     

 (.11ربية اإلسالمية )راجع المالحظة تاإليجار التمويلي بناء مدرسة ال يمثل عقد
 

لاير مليون  2,42: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2,42بلغ الدخل التمويلي المكتسب من عقد اإليجار التمويلي خالل العام 

 سعودي(.

 2.42 :2019 ديسمبر 31)لاير سعودي  مليون 2,42 السنةخالل  اإليجار التمويليعقد عن الناتجة بلغت اإليرادات التمويلية المكتسبة 

 مليون لاير سعودي(.
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 )تتمه( اإليجار التمويليعقد صافي االستثمارات في  -9
 

على  ، وبناءوالتي تضمنت مراعاة العديد من المتغيرات (9المعيار الدولي للتقرير المالي )قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفقاً لمتطلبات 

ت في القيمة لقاء القيمة الدفترية لصافي االستثماراجوهرية انخفاض خسارة تعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك حاجة إلثبات أي  ،هذه المراجعة

 لمالية.اإليجار التمويلي بتاريخ إعداد القوائم اعقد في 

 

 اخرى جوداتموصاريف مدفوعه مقدما م     -10

 2020 ديسمبر 31  

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي
    

 18,712,295  29,058,471 *إيراد ايجارات مستحقة
 525,000  - ايجارات مستحقة من المستأجر

 -  2,709,413 الخسارةخالل الربح أو  ربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
 5,599  402,353 مدينة -ضريبة القيمة المضافة 

 -  458,529 المصاريف المدفوعه مقدما
 -  262,500 موجودات اخرى

 32,891,266  19,242,894 

ه تعاقديًا( المتفق علييمثل هذا الفرق بين إيرادات اإليجار المتراكمة في تاريخ التقرير )بعد مراعاة تصاعد اإليجار المستقبلي  (أ)

 .والمبلغ المتراكم لإليجار المستحق بموجب العقد كما في تاريخ التقرير

، والذي كان من المقرر أن يكون مستحقًا في عام د )تصعيد( اإليجار لمدة عام واحد، قام مدير الصندوق بتعليق تصعيالسنةبعد نهاية 

 .25بالتفصيل في اإليضاح كما هو موضح  2022وسيتأثر اآلن في عام  2021

. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم 2019و  2018، خضع الصندوق لتدقيق ضريبة القيمة المضافة لعامي  السنة)ب( خالل 

قدم مدير الصندوق  السنة، وبعد نهاية  2020لاير سعودي. سدد الصندوق مبلغ الربط المذكور خالل شهر ديسمبر  262،500مبلغ 

 ئنافًا بهذا الشأن.است
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 االستثمارات العقارية -11

 2020ديسمبر  31   
 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 
 لاير سعودي

     التكلفة:

 475,000,000  475,000,000   السنةفي بداية 

 -  94,340,476  اإلضافات

     

 475,000,000  569,340,476  السنةفي نهاية 

     

     االستهالك المتراكم:

 625,704  (3,128,520)   السنةفي بداية 

 2,502,816  (3,180,314)  محمل خالل السنة 

     

 3,128,520  (6,308,834)  السنةفي نهاية 

 -  (2,191,982)  في القيمة خالل السنه  هبوط

 471,871,480  560,839,660  صافي القيمة الدفترية

     
 

: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2,2في القيمة بلغت  هبوط، سجل الصندوق خسارة 2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 ,(20قيمة هذا العقار االستثماري على أساس التقييم من قبل اثنين من المقيمين المستقلين )راجع إيضاح  هبوطال شيء(. يتم تحديد 

 تمثل العقارات االستثمارية العقارات المقتناة التالية:
 

مليون لاير سعودي )باستثناء تكلفة  92)أ( استحوذ الصندوق خالل العام على األرض والمبنى المؤجر لمدرسة الغد الوطنية مقابل 
ربوة تعليم العقارية" المملوكة لكسب  . هذا العقار مملوك باسم "شركة1441ذو القعدة  08الموافق  2020يونيو  29المعاملة( بتاريخ 

كابيتال )"أمين الصندوق"(. تحتفظ شركة ربوة تعليم العقارية بالعقار باسمها لملكية االنتفاع للصندوق وال تمتلك أي حصة مسيطرة أو 
لغ ساحة إجمالية تبأي حصة في العقار. تقع مدرسة الغد الوطنية في حي الملك عبدهللا بمدينة الرياض على شارع العروبة على م

متًرا مربعًا. قام الصندوق بتصنيف األرض والمباني كعقار  17,908,28متًرا مربعًا ، بمساحة بناء إجمالية قدرها  11282,58
 استثماري. يتم تمويل عملية االستحواذ من خالل تسهيالت تمويلية من البنك السعودي الفرنسي )طرف ذو عالقة(.

 

لاير  مليون 225 عوض قدره " مقابل على "مدرسة الرواد العالميةمؤجر المبنى الو رضاأل بشراءقام الصندوق  2018خالل  (ب)
. إن العقار المذكور هـ1440محرم  16الموافق  2018سبتمبر  26لاير سعودي للوحدة في  10قيمة وحدات الصندوق بسعر سعودي 

ثالثة الراج  من قبل شركة كسب المالية )"أمين حفظ الصندوق"(. تحتفظ شركة" المملوكة الثالثة المحدودةراج  مسجل باسم "شركة
تقع مدارس الرواد العالمية في بالعقار باسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في العقار.  المحدودة

 دوق بتصنيف األرض والمباني كعقار استثماري.قام الصنمتر مربع.  30,000حي النزهة في مدينة الرياض وتقع على مساحة قدرها 
 

لاير  مليون 285على "مدارس التربية اإلسالمية" بعوض قدره  ةالمؤجر رض والمبنيبشراء األالصندوق قام ، 2017خالل  )ج(
إن العقار المذكور مسجل باسم شركة  (.2017مايو  25هـ )الموافق 1438شعبان  29بتاريخ وذلك  ،لاير سعودي للوحدة 10 ،سعودي

العقار بعقارية التعليم ال ربوىالتعليم العقارية والتي هي مملوكة من قبل شركة كسب المالية )أمين حفظ الصندوق(. تحتفظ شركة  ىربو
لحمام حي أم ابإسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في العقار. تقع مدارس التربية اإلسالمية في 

)شركة أحمد الرشيد وأوالده  للعقار المالك السابق متر مربع في شارع التخصصي. 45,666،94بمدينة الرياض وتبلغ مساحتها 
 من إجمالي الوحدات في الصندوق.( ٪39,11: 2018ديسمبر  31) ٪39,11تبلغ تمتلك االن حصة في الصندوق القابضة( 

 

 اخرىمطلوبات مصاريف مستحقة و  -12

 2020 ديسمبر 31   

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

     

 -  2,950,548  ؤجلة / غير مكتسبة ايجارات م
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20 

 

 245,526  211,505  مصروفات مستحقة واخرى

  3,162,053  245,526 
 
 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها     -13
 

لدى إحدى الجهات القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير هام على الجهة األخرى باتخاذ القرارات  تعتبر الجهات ذات عالقة إذا كان
 المالية أو التشغيلية. يتم األخذ باالعتبار جوهر العالقة بين الجهات ذات العالقة وليس الشكل القانوني فقط عند احتمالية وجود عالقة

 قائمة بين الجهات ذات العالقة.
 

ات ذات العالقة السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والبنك السعودي الفرنسي )البنك والمساهم في مدير تتضمن الجه
الصندوق( وشركة كسب المالية )"أمين الحفظ"( ومجلس إدارة الصندوق والشركات المنتسبة لمدير الصندوق ومالكي الوحدات في 

 الصندوق.
 

  .مل الصندوق مع جهات ذات عالقةالعادية، يتعا األعمالخالل دورة 
 

 :السنة فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل

 
 

 
 

 الرصيد  مبالغ المعاملة
 مدين )دائن(

 ديسمبر 31  

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 ديسمبر 31

 2020 

 ديسمبر 31

 2019 
الجهة ذات 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة
            

      
 (2,881,849) (1,105,702) (3,824,999) (3,825,000) أتعاب إدارة )إيضاح "أ" أدناه(  مدير الصندوق

المصروفات تم دفعها من مدير  
 (69,250) - - - الصندوق نيابة عن الصندوق

ذمم مدينة مقابل استبعاد  
استثمارات مصنفة بالقيمة 

خالل الربح أو العادلة من 
 - 2,709,413 - - الخسارة

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة 
 (15,000) - (10,000) (10,000) المستقلين

 11,039,024 14,717,963 22,099,996 22,099,996 دخل إيجار مالكي الوحدات
 - - 2,423,724 2,419,729 دخل عقد إيجار تمويلي 
 525,000 - - - مستحق من االيجارات 

البنك السعودي 
 - (94,300,00) - 98,900,000 االقتراض من البنك الفرنسي

      
 - - - (4,600,000) سداد االقتراض 
      
رسوم اإلدارة على تسهيل  

 - 458,529 - (494,500) القرض
البنك السعودي 

 الفرنسي
رسوم االقتراض / رسوم 

 - - - (4,715) التجديد على تسهيالت القرض
      
 (2,368) (3,416) - (9,338) رسوم توزيع األرباح 
      
 - (18,624) - (1,195,348) تكاليف التمويل 
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 )تتمه( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها    -13
 

من صافي القيمة  ٪0,75وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب إدارة يتم احتسابها بمعدل سنوي قدره  -أ
 الدفترية. تستحق هذه األتعاب يومياً وتدفع على أساس نصف سنوي.

 

مليون لاير سعودي( للصندوق  510، قرر مجلس إدارة الصندوق فرض رسوم اإلدارة على أساس رأس المال ) 2018خالل عام 
 بدالً من صافي أصول الصندوق طالما أن صافي األصول أعلى من قاعدة رأس المال.

 

الراعي المالك الوحيد للصندوق: شركة أحمد الرشيد وأوالده القابضة هي أيًضا مساهمون في الشركة التي تمتلك مدرسة الطربية  -ب
الدخل واألصول ذات الصلة بدالً من عقد اإليجار مع مدرسة الطربية اإلسالمية بموجب اإلسالمية. وبناًء عليه ، تم اإلفصاح عن 

 معامالت مع أطراف ذات صلة.
 
لاير سعودي(  14،622: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 5,607,971لدى السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ بالنقد الصندوق  يحتفظ

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 25,112والبنك السعودي الفرنسي بمبلغ 
 

وحدة( من االستثمارات في صندوق البدر للمرابحة الذي يديره مدير  613,991: 2019ديسمبر  31يمتلك الصندوق ال شيء )
 لاير 9,536,997: 2019ديسمبر  31الصندوق. كما في نهاية السنة ، بلغت القيمة العادلة لالستثمارات ال شيء لاير سعودي )

 سعودي(.
 

مليون لاير سعودي  5,8وحدة( من صندوق البدر للمرابحة بمبلغ  524,673: 2019وحدة ) 370،167، اكتتب الصندوق السنةخالل 
 مليون لاير سعودي( 8: 2019ديسمبر  31)
 

ليون لاير م 15,41وحدة( من صندوق البدر للمرابحة بمبلغ  296,618: 2019وحدة ) 984،158، استرد الصندوق السنةخالل 
 مليون لاير سعودي(. 4,5: 2019ديسمبر  31سعودي )

 
 رأس المال   -14 

 51مليغغغغغون لاير سغغغغغعودي( مقسغغغغغمة إلغغغغغى  510: 2018ديسغغغغغمبر  31ماليغغغغغين لاير سغغغغغعودي ) 510يبلغغغغغغ رأس مغغغغغال الصغغغغغندوق 
لاير سغغغغعودي للوحغغغغدة، ولكغغغغل منهغغغغا صغغغغوت واحغغغغد. جميغغغغع  10مليغغغغون( بقيمغغغغة اسغغغغمية  51: 2018ديسغغغغمبر  31مليغغغغون وحغغغغدة )

يغغغة السغغغعودية )تغغغداول(. يغغغتم تمثيغغغل رأس مغغغال الوحغغغدات المشغغغاركة المصغغغدرة مدفوعغغغة بالكامغغغل وهغغغي مدرجغغغة فغغغي السغغغوق المال
الصغغغندوق بواسغغغطة هغغغذه الوحغغغدات المشغغغاركة وتصغغغنف كغغغأدوات حقغغغوق ملكيغغغة. يحغغغق للوحغغغدات توزيعغغغات األربغغغاح عنغغغد اإلعغغغالن 
عنهغغا ودفغغع حصغغة متناسغغبة مغغن صغغافي قيمغغة أصغغول الصغغندوق عنغغد إنهغغاء الصغغندوق. يغغتم عغغرض تسغغوية عغغدد الوحغغدات القائمغغة 

 .صافي الموجوداتالتغيرات في  قائمةكل فترة تقرير في  في بداية ونهاية
 
 

 االقتراض من البنك  -15
يمثغغل هغغذا الغغنمط اإلسغغالمي للتمويغغل الغغذي تغغم الحصغغول عليغغه مغغن بنغغك محلغغي )البنغغك السغغعودي الفرنسغغي( يسغغتخدم لتمويغغل شغغراء 
عقغغغار "مدرسغغغة الغغغغد الوطنيغغغة". يشغغغمل التمويغغغل اإلسغغغالمي بيغغغع وشغغغراء السغغغلع مغغغع البنغغغك وفقًغغغا للشغغغروط المتفغغغق عليهغغغا بشغغغكل 

باإلضغغغافة إلغغغى عمولغغغة البنغغغك. سغغغيقوم ) السغغغايبرعائغغغد لسغغغعر عغغغرض متبغغغادل. حصغغغل الصغغغندوق علغغغى تمويغغغل بمتوسغغغط معغغغدل ال
. تغغغم الحصغغغول علغغغى القغغغرض باسغغغم شغغغركة ربغغغوة تعلغغغيم 2027يونيغغغو  30الصغغغندوق بسغغغداد أصغغغل القغغغرض دفعغغغة واحغغغدة فغغغي 

 العقارية )للصندوق(.
 تم رهن صك ملكية مدرسة رواد الدولية ويتم االحتفاظ بها كضمان ضد البنك
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 من االستثمارات العقارية الدخل  -16

 للسنة المنتهية في  

 2020 ديسمبر 31

 لاير سعودي

 للسنة المنتهية في  

 2019 ديسمبر 31

 لاير سعودي

    
 43,074,265  46,286,681 استثمارات عقارية من خاللإيجار  إيرادات عقود

 
اإلسالمية وأرض ومبنى مدرسة الرواد الدولية وأرض ومبنى مدرسة الغد الوطنية  التربيةيتعلق عقد اإليجار التشغيلي بأرض مدرسة 

سنة( و  22,25: 2019ديسمبر  31سنة ) 21,25سنة( ،  24,2: 2019ديسمبر  31سنة ) 23,2المؤجرة لمدة إيجار متبقية تبلغ 
المستأجرون بدفع اإليجار األساسي ، مع  : ال شيء( على التوالي. تنص عقود اإليجار على أن يقوم2019ديسمبر  31سنة ) 9,5

 مخصصات للزيادات التعاقدية في اإليجار األساسي على مدى فترة اإليجار.
 

 بموجب عقد اإليجار التشغيلي: السنةنهاية في  )التي سيتم استالمها( فيما يلي بيان التزامات اإليجار المستقبلية
 

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

    
 32,941,053  41,264,105 أقل من سنة 

726,143,820  171,375,032 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  

 826,417,764  815,373,853 أكثر من خمس سنوات

 1,028,012,990  1,003,179,543 

 توزيعات األرباح  -17

 ديسمبر 31) صافي األرباح غير المطالب فيها مليون لاير سعودي 32,62، قام الصندوق بدفع توزيعات أرباح قدرها السنةخالل 
لاير   0,64:  2019 ديسمبر 31لاير سعودي للوحدة ) 0,64 للوحدةبلغت توزيعات األرباح مليون لاير سعودي(.  32,64 :2019

 سعودي للوحدة(. 
 

 مليون لاير سعودي 8,16ودفع توزيعات أرباح قدرها  وإعالن ،، قام مجلس إدارة الصندوق باعتمادهاية السنةبعد ن الالحقة األحداث
 .(للوحدةلاير سعودي  0,16مليون لاير سعودي ) 8,16: 2019ديسمبر 31) لاير سعودي للوحدة( 0,16)
 

 الزكاة   -18

 أ( أساس الزكاة:
 السعوديين الخاص بمالكي الوحداتمن الزيادة في قاعدة الزكاة التقريبية وصافي الدخل المعدل  ٪2,5تدفع الزكاة بنسبة 

 قام الصندوق بحساب مخصص الزكاة على أساس قاعدة الزكاة.
 

 :ب( حركة مخصص الزكاة

 
 2020ديسمبر  31

  لاير سعودي

 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي

    

 -           1,529,806 الرصيد عند افتتاح السنة 

          1,529,806           1,7,8,511 مخصص السنة 

 -  (         1,529,806)  المدفوعات خالل السنة 
    

          1,529,806           1,7,8,511 الرصيد في نهاية السنة 

 :ج( حالة العائد السنوي واالشتراكات

ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في لوائح الزكاة  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في إقرارات الزكاة يقوم الصندوق بتقديم 

 .الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة العامة للزكاة والدخل(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -19

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

 : أسعار السوق المعلنة، األسعار المعلنة الغير معدلة لألدوات المالية المماثلة المدرجة في األسواق النشطة.1 المستوى
: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى حيث تستفيد جميع المدخالت 2المستوى 

 ليب على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.المعتبرة وذات األهمية لتلك األسا
 : أساليب التقييم حيث ال تستند المدخالت المعتبرة وذات األهمية على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.3 المستوى 

 

ة، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار ةواالستثمارات المقتنا تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من الرصيد لدى البنك
 أخرى. مستحقة ومطلوبات  يةمطلوباته المالية من أتعاب إدار د اإليجار التمويلي، بينما تتكونستثمار في عقوصافي اال

 

الهرمي للقيمة  ويات التسلسللة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستمة العاديبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقي
معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة  تشتملال مالية المقاسة بالقيمة العادلة. العادلة لألدوات ال

 العادلة: قيمتهاالقيمة الدفترية تقارب بشكل معقول  ومن ثم فإنبالقيمة العادلة 

الدفتريةالقيمة   1المستوى   2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2020ديسمبر  31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 - - - - - من خالل الربح أو الخسارة 

      

 - - - - - 

 

 

    

    2019ديسمبر  31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 9,536,997 - - 9,536,997 9,536,997 من خالل الربح أو الخسارة 

      

 9,536,997 9,536,997 - - 9,536,997 
 

، مدير الصندوقعتقد ي .اإليجار التمويلي تعادل تقريباً القيمة الدفتريةعقد الصندوق بأن القيمة العادلة لصافي االستثمار في مدير يعتقد 
 .تعادل تقريباً القيمة الدفترية األخرى الماليةوالمطلوبات لموجودات لجميع ا بأن القيمة العادلة أيضا،
لم يكن هنالك أي تحويل من المستوين األول و الثاني لقياس القيمة العادلة، كما لم يكن  2020ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل 

 المستوى الثالث.هنالك تحويل الى أو خارج 
 يقوم الصندوق بمراقبة القيمة العادلة بصورة منتظمة وفقاً لألنظمة ذات العالقة.س
 

 قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ةأثر صافي قيمة الموجودات في حال -20

من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق  22وفقاً للمادة 

بتقويم موجودات الصندوق على أساس متوسط تقويمين تم إعدادهما من قبل اثنين من المقيمين المستقلين. كما هو موضح في شروط 

ً لمعيار  وأحكام الصندوق، يحدد صافي قيمة الموجودات المفصح عنها على أساس القيمة السوقية التي تم الحصول عليها. لكن وفقا

هالك المتراكم ناقصاً االستاالستثمارات العقارية بالتكلفة  اختار الصندوق استخدام طريقة التكلفة وبموجبها تقيد .(40)المحاسبة الدولي 

اسبة المعلومية ولم يتم المح ألغراضفي هذه القوائم المالية. عليه، تم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه ، واالنخفاض في القيمة، إن وجد

 عنها في دفاتر الصندوق. 
 

شخاص بعض األإن العقاري.  تقويماالستثمارات العقارية )"العقارات"( من قبل أوالت إلدارة العقارات وفاليو سترات لل تقويميتم 

متوسط تقويمين  وقمديرالصند . استخدم)تقييم( من جانب المقيم مرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقويمالمعنيين بال

ع مساحة ونومن العوامل، بما في ذلك  االعقارات بعد االخذ باالعتبار عددً  تقويماإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات. تم  لغرض

باستخدام مدخالت هامة غير قابلة للمالحظة، منها طريقة األرض زائًدا التكلفة، وطريقة القيمة المتبقية،  متقويوأساليب ال اتالعقار

 وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
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 )تتمه( أثر صافي قيمة الموجودات في حالة قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة -20

 

 العادلة مقابل التكلفة:فيما يلي تحليل العقارات بالقيمة 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 لاير سعودي
 

   

 479,858,209  571,303,116 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية

(560,839,660)  القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية   (471,871,480)  
 

   

 7,986,729  56,,63,,10 القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 
 

   

 51,000,000  51,000,000 الوحدات المصدرة )عدد(
 

   

في القيمة العادلة المقدرة التي تزيد عن القيمة المتعلقة بالزيادة الوحدة  قيمة
 0.1566  0.2052 لالستثمارات العقارية الدفترية

 

 2020ديسمبر  31 صافي قيمة الموجودات

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 530,847,090  533,708,182 صافي قيمة الموجودات وفقاً للقوائم المالية 

 7,986,729  56,,63,,10 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

 538,833,819  171,638,,,5 لالستثمارات العقارية الموجودات على أساس القيمة العادلةصافي قيمة 

    صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

4088,10  6,9,,10 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة وفقاً للقوائم المالية  

 0.1566  0.2052 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

لالستثمارات  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على أساس القيمة العادلة
5654,10  10,6701 العقارية  

 

م تتم تصنيف استثمار الصندوق في المبنى كإيجار تمويلي وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

لصافي االستثمارات في عقد اإليجار التمويلي على أساس معدالت العمولة السائدة في السوق. كما بتاريخ إعداد  تحديد القيمة العادلة

 القوائم المالية، فإن القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي تقارب القيمة العادلة.
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 الموجودات والمطلوبات  إستحقاق تواريختحليل  -21

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:

 

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر 12خالل  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2020 ديسمبر 31كما في 

      الموجودات

 5,633,083  -  5,633,083 نقدية وشبة نقدية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو درجة موجودات مالية م

 -  -  - الخسارة

 679,063,,3  369,089,,3  ,309,97 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي 

 32,891,266  71,,29,058  3,832,795 مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى 

 560,839,660  560,839,660  - عقاريةاستثمارات 

 0,3,072,,63  267,220,,62  9,775,852 إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات 

 1,105,702  -  1,105,702 أتعاب إدارية مستحقة 

 3,162,053  -  3,162,053  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,7,8,511  -  1,7,8,511 مخصص الزكاة 

 ,318,62,,9  300,000,,9  ,18,62 قروض بنكيه

 890,,100,33  300,000,,9  890,,6,03 إجمالي المطلوبات 

      

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر 12خالل  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2019ديسمبر  31كما في 

      الموجودات

 14,622   -  14,622 نقدية وشبة نقدية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  درجةموجودات مالية م

 9,536,997   -  9,536,997 الخسارة

 34,838,278  34,679,060  159,218 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي 

 19,242,894  18,712,295  530,599  مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى 

 471,871,480  471,871,480  - استثمارات عقارية

 535,504,271  525,262,835  10,241,436 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات 

 2,881,849  -  2,881,849 أتعاب إدارية مستحقة 

 245,526  -  245,526 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,529,806  -  1,529,806 مخصص زكاة

 4,657,181  -  4,657,181 إجمالي المطلوبات 
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 المعلومات القطاعية  -22
 

يستثمر الصندوق في عقارين استثماريين في المملكة العربية السعودية. بما أن الصندوق يستثمر في قطاع واحد وفي دولة واحدة، لم 
 .ة يكن هناك عرض للمعلومات القطاعي

  
 المخاطرإدارة سياسات المالية والهداف واأل -23
 

 ادارة المخاطر 
 يعتبر مدير االستثمار في الصندوق مسؤوالً بشكل أساسي عن تحديد المخاطر والسيطرة عليها.

 
 والتقارير قياس المخاطر ومنظومة

باإلضافة إلى ذلك ، تراقب إدارة االمتثال  تم إعداد مراقبة المخاطر والتحكم فيها بشكل أساسي على أساس الحدود المحددة في اللوائح.
 في مدير الصندوق التعرضات مقابل الحدود المحددة في اللوائح.

 
 المخاطر تقليل

تحدد المبادئ التوجيهية لالستثمار للصندوق على النحو المحدد في الشروط واألحكام وبيان الحقائق استراتيجيات العمل الشاملة ، 
 .لعامة إلدارة المخاطروتحمله للمخاطر وفلسفته ا

 
 تركيز مفرط للمخاطر

يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين. تنشأ تركيزات 
المقابلة في ، أو عندما يشارك عدد من األطراف ود المالية مع نفس الطرف المقابلالمخاطر عندما يتم إبرام عدد من األدوات أو العق

، أو يكون لها ميزات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في القدرة على لمنطقة الجغرافية، أو أنشطة في نفس اأنشطة تجارية مماثلة
نشأ تركيزات أو الظروف األخرى. قد تالوفاء بااللتزامات التعاقدية بحيث تتأثر بالمثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية 

مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت االقتراض أو االعتماد على سوق معين لتحقيق األصول 
إجمالي  أو ،ف مفتوح كبير بعملة أجنبية واحدةالسائلة. قد تنشأ تركيزات مخاطر صرف العمالت األجنبية إذا كان للصندوق مركز صا
، تتضمن سياسات الصندوق لمفرط للمخاطرصافي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى التحرك معًا. من أجل تجنب التركيز ا

وإجراءاته إرشادات محددة للتركيز على الحفاظ على محفظة متنوعة. يتم توجيه مدير الصندوق للحد من التعرض إلدارة تركيزات 
 ة.، هناك تركيز من المخاطر الجغرافيرات في المملكة العربية السعودية. نظًرا الستثمار الصندوق في العقاالمخاطر الزائدة عند ظهورها

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي إمكانية عدم الدفع من قبل األطراف المقابلة والمؤسسات المالية التي يتعامل من خاللها الصندوق. يتعرض 

ى رصيده المصرفي وصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي. يتم االحتفاظ برصيد البنك مع بنك الصندوق لمخاطر االئتمان عل

محلي مرموق في المملكة العربية السعودية. يتم إجراء صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مع اثنين من حاملي وحدات الصندوق 

لتدفقات النقدية من المستأجرين وفقًا لعقد اإليجار مع عدم وجود مشاكل التخلف عن الذين ال يتوفر لديهم تصنيف ائتماني. يتم تلقي ا

 السداد. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالية هو قيمتها الدفترية.
 

 مالي:يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها الصندوق بشأن بنود قائمة المركز ال
 

 2020 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 
 لاير سعودي

    

 14,622  5,633,083 شبه النقدية
 34,838,278  34,679,063 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي

 19,237,295  32,030,384 موجودات اخرى
 72,342,530  54,090,195 
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 ()تتمهالمخاطر إدارة المالية وسياسات الهداف وألا -23
 

 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي قد يواجه الصندوق صعوبة في توليد األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية والتي 

وحدات  يإلضافة إلى االشتراك ف، بارى. الصندوق عبارة عن صندوق مغلقتتكون من رسوم اإلدارة المستحقة الدفع والمطلوبات األخ

 ، ما لم يوافق على ذلك بشكل محدد من قبل هيئة السوق المالية.وشراء الوحدات، ال يُسمح بالمبيعات الصندوق خالل فترة العرض

 

ع لاللتزامات المالية للصندوق التي تتكون من رسوم اإلدارة المستحقة الدف التقريرتستحق االستحقاقات التعاقدية المتبقية في تاريخ 

 شهًرا. إن القيمة غير المخصومة لهذه الخصوم المالية تقارب قيمها الدفترية في تاريخ التقرير. 12والمطلوبات األخرى خالل 
 

 مخاطر السوق

 ، والتي تتأثر هي نفسها بمجموعة متنوعة من العواملالعربية السعوديةرات في المملكة يخضع الصندوق للظروف العامة لقطاع العقا

الطلب األراضي، وتوافر  ، وعرضمثل، على سبيل المثال ال الحصر، نمو االقتصاد الكلي في المملكة، وأسعار العموالت الخاصة

 التنظيمية.، وسعر الصرف األجنبي والبيئة القانونية وت المستثمرين، والسيولة، ومعنوياالتمويل

 
 مخاطر العمالت

بية. إن األدوات المالية للصندوق، أي مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجن

 ،ة الدفعلعادلة من خالل الربح أو الخسارة، ورسوم اإلدارة المستحق، واألصول المالية المحتفظ بها بالقيمة ااألرصدة المصرفية

 ، فإن الصندوق غير معرض ألي مخاطر تتعلق بالعمالت.رى مقومة باللاير السعودي. وعليهوالمطلوبات األخ
 

 مخاطر أسعار العقارات االستثمارية
مخاطر أسعار العقارات االستثمارية هي مخاطر أن يصبح المستأجر معسًرا مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في دخل اإليجار وانخفاض 

قيمة الممتلكات المرتبطة. يدير مدير الصندوق هذه المخاطر من خالل مراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين ويقرر المستوى في 
 المناسب من األمان المطلوب عبر ودائع اإليجار أو الضمان.

 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة

المالية بسبب التغيرات في أسعار العموالت الخاصة في السوق. مخاطر أسعار العموالت الخاصة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات 
يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة الخاصة أو المخاطر المستقبلية على األصول التي تحمل عموالت خاصة بما في ذلك صافي 

 االستثمار في عقد اإليجار التمويلي.
، لن يكون للتغيير في أسعار صوالً مالية بالقيمة العادلة، وبالتاليمل أال يراعي الصندوق أي عموالت خاصة ذات معدل ثابت تح

 العموالت الخاصة في تاريخ التقرير أي تأثير على البيانات المالية.
 

  آخر يوم تقويم  -24
 (.2019 ديسمبر 31) 2020ديسمبر  31هو  للسنةكان آخر يوم تقويم 
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 التقرير فترةنهاية  االحداث بعد -25

 ، وقعت األحداث التالية:المركز المالي قائمةبعد تاريخ 
 
، والذي كان من د )تصغغغعيد( اإليجار لمدة عام واحد، قام مدير الصغغغندوق بتعليق تصغغغعي19-كوفيد مع مراعاة التأثير المحتمل لوباء  -

 ؛ و2022وسيتأثر اآلن في عام  2021م المقرر أن يكون مستحقًا في عا
 
 19-وفيد ك، سغغيقوم مدير الصغغندوق بتعيين مسغغتشغغار مالي مسغغتقل لتقييم الضغغغط المالي الناجم عن جائحة بقبول المسغغتأجر مشغغروط  -

على مسغغغتأجري الصغغغندوق. أي تمديد لتدابير الدعم المالي للمسغغغتأجرين من قبل الصغغغندوق سغغغوف يسغغغتند إلى تقرير المسغغغتشغغغار المالي 
 المستقل.

 
 .19-وفيدكن المستأجرين استعداًدا للتعاون مع مستشار مالي مستقل لتقييم األثر المالي الناجم عن جائحة ، أبدى اثنان مفي هذا الصدد

 
والتفاوض بشغغأن اإليجار للسغغنة  2020قام المسغغتأجر الثالث واألخير بإرسغغال طلب إلى مدير الصغغندوق لتعديل اإليجار للسغغنة المالية 

هـ  1442/08/08/ م بتاريخ  45لمملكة العربية السعودية. )القرار رقم في المحكمة العليا ابدالً من القرار الصادر من  2021المالية 
م(. يحتوي هذا القرار على مبادئ توجيهية ومبادئ قضغغغغائية تطبقها المحاكم السغغغغعودية للبت في األمور  2020ديسغغغغمبر  23الموافق 
شار المالي المستقل ، أبدى هذا المستأج. عالوة على ذلك19-بوباء كوفيد  المتعلقة ر تحفًظا في تقديم المعلومات المالية المطلوبة للمست

 إلجراء تقييم دقيق بالكامل.
 

ستكون في  شات مستمرة مع جميع المستأجرين من أجل الحفاظ على العالقات التعاقدية االستراتيجية التي  يجري مدير الصندوق مناق
 مصلحة جميع أصحاب المصلحة.

 
ظم. عالوة بط به بشغغكل منتق حاليًا بتقييم تأثير األحداث المذكورة أعاله وسغغيواصغغل إعادة تقييم وضغغعه واألثر المرتيقوم مدير الصغغندو

 ، سيتابع مدير الصندوق األحداث ويرصد أي تطورات جوهرية مستقبلية.على ذلك
 

 (19-تأثير جائحة كارونا )كوفيد -26
باعتباره وباًء تقديراً النتشغغاره  (19-)كوفيدتفشغغي فيروس كورونا  "(WHO)"، أعلنت منظمة الصغغحة العالمية 2020مارس  11في 

ا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السغغغعودية.  اهذ السغغغريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر الفاشغغغي أيضغغغً
دية على وجه الخصغغغغغوص نفذت المملكة العربية السغغغغغعو اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشغغغغغار الفيروس.

، جميع أنحاء البالد. في وقت الحق في مبادى التوجيهية للمسغغغغغغغافة االجتماعية واالغالق وحظر التجوال، وأصغغغغغغغدرت إغالق الحدود
 تحسن الوضع مع تخفيف قيود اإلغالق.

 
ذ سغغغغلسغغغغلة من ابتقييم آثاره على عمليات الصغغغغندوق واتخ، قام مدير الصغغغغندوق بشغغغغكل اسغغغغتباقي 19-كوفيداسغغغغتجابة النتشغغغغار فيروس 

 ية واالستباقية لضمان صحة وسالمة موظفيه.ئاإلجراءات الوقا
 

، تم ى عمليات الصغغندوق. عالوة على ذلكعل 19-كوفيد لفيروس، ال يوجد تأثير كبير  2020ديسغغمبر  31بالنسغغبة للسغغنة المنتهية في 
 .25تحت المالحظة  19-كوفيد فيروسبيان المركز المالي فيما يتعلق باإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ 

 
اع تبأ، سغغيواصغغل الصغغندوق على ذلكيواصغغل مدير الصغغندوق مراقبة تطورات الوضغغع بعناية وسغغيتخذ اإلجراءات المطلوبة. عالوة 

بأفضل وأسلم طريقة ممكنة دون ، سيبذل قصارى جهده لمواصلة عمليات الصندوق سياسات الحكومة ونصائحها، وبالتوازي مع ذلك
 تعريض صحة الموظفين للخطر.

 
  القوائم الماليةعتماد ا -27

    (.     2021     مارس     28    هـ )      1442      شعبان     15  بتاريخمن قبل مجلس إدارة الصندوق  القوائم الماليةهذه عتماد اتم 
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