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 تقرير المراجع المستقل
  مالكي الوحدات/  إلي السـادة

 صندوق تعليم ريت 

المملكة العربية السعودية –الرياض   

 

الرأي  

لصندوق تعليم ريت ("الصندوق") المدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير الصندوق") لقد راجعنا القوائم المالية 
صافي الموجودات التغيرات في وائم الدخل والتدفقات النقدية ووق م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في

من  المكونة ،يضاحات، واإلم٢٠١٧ديسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من  التدفقات النقديةو العائدة لمالكي الوحدات
 .األخرىالتفسيرية  المعلوماتملخص للسياسات المحاسبية الهامة و

  
ديسمبر  ٣١للصندوق كما في وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي 

 المتعارف المحاسبة لمعاييروفقاً ، م٢٠١٧ديسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من النقدية  المالي وتدفقاته وأداءه ،م٢٠١٧
  .الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السعودية العربية المملكة في عليها

 أساس الرأي 

الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير 
ً الصندوق " في تقريرنا. ونحن مستقلون عن  توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية لقواعد  وفقا

لبات سلوك كما وفينا أيضاً بمتط ،الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات
ً وآداب المهنة األ ً  مناسبةالتي حصلنا عليها كافية و لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة خرى وفقا في  رأينال لتوفير أساسا

 المراجعة.

 األمور الرئيسية للمراجعة  

ية مراجعتنا للقوائم المال عندبالغة الهمية األلمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها ل الرئيسيةمور األ
 م رأياً منفصالً نقد م، ولفيهاالحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا  للفترة

  تلك األمور. في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي
الحقوق محفوظة. سويسرية. جميع تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في
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  تعليم ريت صندوق
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  ) الفرنسي كابيتال السعودي(ُمدار من شركة  
  قائمة المركز المالي 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 
   (بالريال السعودي) 

   
  

 م٢٠١٧   إيضاح 
    الموجودات 

     
  ٥٫٩٢٢٫٧٢٤  ٥ نقد وما في حكمه

 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧  استثمارات عقارية
 ٣٥٫١٣٨٫٣٩٩   ٨  صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي 

 ٢٩١٫٠٦١٫١٢٣     الموجودات  إجمالي
     

      المطلوبات 

 ١٫٢٥٣٫٢١٨   ٦  أتعاب إدارة الصندوق المستحقة
 ١٠٨٫٥٨٤    مطلوبات أخرى

 ١٫٣٦١٫٨٠٢     المطلوبات  إجمالي
    

 ٢٨٥٫٨٩٧٫٤٣٢  الوحدات  مالكيالموجودات العائدة لقيمة صافي 
  ٣٫٨٠١٫٨٨٩   ١  المستحق للتوزيع

  ٢٨٩٫٦٩٩٫٣٢١   الوحدات  مالكيالموجودات العائدة لقيمة صافي إجمالي 
 ٢٨٫٥٠٠٫٠٠٠    وحدات مصدرة (بالعدد)

    
 ١٠٫١٦٤٩    بالوحدة –صافي قيمة الموجودات 

  
  

  

 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءً  ١٣ إلى ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  صندوق تعليم ريت
  (صندوق استثمار عقاري متداول مقفل)

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)  
  قائمة الدخل 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي)  

  

 م٧٢٠١    إيضاح 
     اإليرادات

 ٩٫٢١٠٫٥٢٦     إيرادات عقود تأجير من أراضي
 ١٫٤٢٧٫٨٧٤     إيرادات عقود تأجير تمويلي 

 ١٢٫٠١٤     أيرادات تجارية (صناديق استثمارية)
    ١٠٫٦٥٠٫٤١٤ 

 
  المصروفات

 
 

  

 )١٫٢٥٣٫٢١٨(    ٦ أتعاب إدارة الصندوق
 )٤٢٢٫٨٧٥(      مصروفات أخرى

 )١٫٦٧٦٫٠٩٣(    المصروفات إجمالي
       

 ٨٫٩٧٤٫٣٢١    ربح الفترةصافي 
  

  

 .ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزًء  ١٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  تعليم ريت صندوق
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال) 
  قائمة التدفقات النقدية 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي) 

  
 م٧٢٠١  إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ٨٫٩٧٤٫٣٢١     الفترةربح صافي 
      

     الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ١٫٢٥٣٫٢١٨    أتعاب إدارة الصندوق المستحقة
 ١٠٨٫٥٨٤    مطلوبات أخرى

     

 ١٠٫٣٣٦٫١٢٣    األنشطة التشغيلية  من الناتجصافي النقد 

     

      االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 )٢٨٥٬١٣٨٬٣٩٩(     شراء أراضي ومباني

 )٢٨٥٬١٣٨٬٣٩٩(    صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية 

     

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 ٢٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠    متحصالت من إصدار وحدات

 )٤٫٢٧٥٫٠٠٠(     توزيعات أرباح

       

  ٢٨٠٫٧٢٥٫٠٠٠    األنشطة التمويلية  من الناتجصافي النقد 

       

 ٥٫٩٢٢٫٧٢٤    في النقد وما في حكمه  التغيرصافي 

 ٥٫٩٢٢٫٧٢٤     الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 
  

  
  

 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءً  ١٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  تعليم ريت صندوق
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال) 
  الوحدات  مالكيلقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي) 

   

  
 معامالت الوحدات للفترة:بفيما يلي ملخصاً 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 
 م٧٢٠١    إيضاح

      

 ٨٫٩٧٤٫٣٢١       الفترة ربحصافي 

        

        معامالت الوحدات خالل الفترة

  ٢٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠       متحصالت من إصدار وحدات

  )٤٫٢٧٥٫٠٠٠(       توزيعات االرباح

         

 ٢٨٩٫٦٩٩٫٣٢١      الوحدات في نهاية الفترة مالكيصافي قيمة الموجودات العائدة ل

 
  

  
 (بالعدد)

 ٢٨٫٥٠٠٫٠٠٠    في نهاية الفترة المصدرة الوحدات

  

 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءً  ١٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  تعليم ريت صندوق
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 
  كابيتال)(ُمدار من شركة السعودي الفرنسي 

  حول القوائم المالية  إيضاحات
  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 

  (بالريال السعودي) 
 

 عـام .١

مع أحكام الشريعة  متوافق مقفل عقاري متداول ("الصندوق") هو صندوق استثمار تعليم ريت صندوق
السعودي بناًء على اتفاقية بين شركة السعودي الفرنسي كابيتال ("مدير اإلسالمية محتفظ به بالريال 

 )"تاريخ التأسيس"( م٢٠١٧مايو  ٣٠الوحدات). بدأ الصندوق نشاطه في  مالكيالصندوق") والمستثمرين (
  والذي يعتبر أول يوم إلدراج صندوق تعليم ريت في سوق األسهم السعودية ("تداول").

  

ً وف مدة الصندوقويمكن تمديد الصندوق  تأسيستاريخ من  تسعة وتسعين عامالصندوق  مدةستكون  للتقدير  قا
  وهيئة السوق المالية. موافقة مجلس إدارة الصندوقأخذ المطلق لمدير الصندوق بعد 

يتمثل الهدف األساسي للصندوق في االستثمار تطوير العقارات المؤهلة لتحقيق عوائد وإيرادات تأجيرية 
ياً. الوحدات على األقل سنو مالكيزيع تسعين بالمئة من صافي ربح الصندوق كتوزيعات أرباح لوتودورية 

  .من إجمالي قيمة موجوداته ٪٥٠يمكن للصندوق أن يقترض من الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة حتى 

مايو  ٨هـ (الموافق ١٤٣٨شعبان  ١٢تم اعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
م) وانتهت ٢٠١٧مايو  ١٠هـ (الموافق ١٤٣٨شعبان  ١٤بدأت أيام االكتتاب في الصندوق بتاريخ  م).٢٠١٧
هـ ١٤٣٨رمضان  ٤بدء الصندوق انشطته في  م).٢٠١٧مايو  ١٦هـ (الموافق ١٤٣٨شعبان  ٢٠بتاريخ 

  م).٢٠١٧مايو  ٣٠(الموافق 

  ندوق.كسب المالية أمين حفظ الصتعتبر شركة  تال مدير الصندوق كماتعتبر شركة السعودي الفرنسي كابي

  
 اللوائح النظامية .٢

 
صناديق االستثمار العقاري  وتوجيهاتلوائح") ال("العقاري يخضع الصندوق للوائح صناديق االستثمار 

ى جميع يتعين علوالتي تنص على المتطلبات التي الصادرة عن هيئة السوق المالية ("التوجيهات") المتداول 
  في المملكة العربية السعودية اتباعها. العقارية وصناديق االستثمار العقاري المتداول الصناديق

  
 أسس اإلعداد .٣

 المعايير المحاسبية المطبقة ١-٣
  

المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة  تم إعداد القوائم المالية
  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

  
 أسس القياس  ٢-٣

  
  تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.

 عملة العرض والنشاط ٣-٣
  

ذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. تم تقريب كافة تم عرض ه
  المعلومات المعروضة ألقرب لایر سعودي. 
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  تعليم ريت صندوق
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 
  كابيتال)(ُمدار من شركة السعودي الفرنسي 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 

  (بالريال السعودي) 
  

 (يتبع) أسس اإلعداد .٣
  

 والتقديرات األحكاماستخدام  ٤-٣
  

والتقديرات  األحكامستخدام امن اإلدارة  القوائم الماليةخالل السياق االعتيادي لألعمال، يتطلب إعداد 
التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  واالفتراضات

  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. قد تختلف والمصروفات. 
ة . يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبيا على أساس مستمرالمتعلقة به واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 

  ر رجعي.بأث المراجعة سنةفي 
  

  مجال التقدير
  

ديسمبر  ٣١ المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة كما في معالعقاري ستثمار اللإن تحديد القيمة العادلة 
  .١٢المفصح عنها في إيضاح  م٢٠١٧

  
  السياسات المحاسبية الهامة .٤

   .المالية المعروضة في هذه القوائمتم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات 

 االستثمارات العقارية ١-٤
  

وائد إيجاريه و/أو الحصول على ع قيمتها الرأسماليةالعقارات التي يتم اقتناءها بهدف رفع  عرضيتم 
  قام الصندوق باالعتراف باألراضي كاستثمارات عقارية حالياً.  كاستثمارات عقارية.

  
   .، إن وجدتخسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمةوتظهر االستثمارات العقارية بسعر التكلفة 

  
يتم مراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث 

في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد. وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما  تأو التغيرا
تتجاوز القيمة الدفترية قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد 

  م أيهما أعلى. أي القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدا

 صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي ٢-٤
  

إلى  ألصلاالتي يقوم فيها الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية  التأجيريتم تصنيف عقود 
 اإليجارقود عمديني مدينة بمبلغ يعادل القيمة الحالية لذمم ذمم عقود تأجير تمويلي. يتم إثبات كالمستأجرين 

يتم ويلي". التم التأجيرفي عقود  االستثمارالمالية على أنها "صافي  القوائم، والتي يتم إدراجها في التمويلي
تسجيل الفرق بين ذمم مديني عقود التأجير التمويلي وتكلفة األصل المؤجر كدخل غير محقق من عقد التأجير 

  .التمويلي
  

   تمويلي حيث انه يستوفي المعيار التالي:قام الصندوق بتصنيف المبنى كعقد تأجير 
  

) القيمة الحالية لمبالغ ذمم مديني عقود التأجير التمويلي مع جميع القيم العادلة لألصل المؤجر عند بداية عقد ١
 .التأجير

  .) مدة عقد التأجير تشمل الجزء الرئيسي للعمر االقتصادي لألصل المؤجر٢
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تعليم ريت ندوقص  
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي)  

  
 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٤

  
 غير المالية االنخفاض في قيمة الموجودات ٣-٤

  

خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها يتم إثبات 
  القابلة لالسترداد.

  
 الصندوق إدارة  أتعاب ٤-٤

  

يقوم مدير الصندوق باحتساب أتعاب إدارية سمدير الصندوق. مع عليها متفق تستحق أتعاب اإلدارة بمعدالت 
تستحق بشكل يومي وتخصم بشكل نصف سنوي. صافي والتي من صافي القيمة الدفترية سنوياً  ٪٠٫٧٥بنسبة 

المقدمة من المستثمرين أو من خالل القيمة الدفترية هي التكلفة التي يدفعها الصندوق من خالل المبالغ 
  الصندوق. داخلاو لالستثمار في مشروعات او استثمارات  القتناءاالقتراض وذلك 

  ت المخصصا ٥-٤
  

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن 
  تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

 

 تحقق اإليرادات ٦-٤
  

  االستثمارات العقارية
  مبدأ القسط الثابت.على  من عقود اإليجار التشغيلية االيجاريتم اثبات إيرادات 

  

  عقود التأجير التمويلي
ً لهذه الطريقة يتم  يتبع الصندوق طريقة الفائدة الفعلية للمحاسبة عن إيرادات عقود التأجير التمويلي. ووفقا
تأجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي أي الفائض من إجمالي إيجارات عقود التأجير والقيمة المتبقية المقدرة 

ئمة الدخل على مدى فترة اإليجار، وذلك للحصول بالزيادة عن تكلفة الموجودات المؤجرة ويتم قيدها في قا
  على عوائد منتظمة من صافي االستثمار في عقود التأجير.  

  النقد وما في حكمه  ٧-٤
  

  يوماً من تاريخ اإليداع. ٩٠تستحق خالل التي المرابحة إيداعات و يمثل النقد وما في حكمه األرصدة لدى البنك
  

 صافي قيمة الموجودات  ٨-٤
صافي قيمة الموجودات المدرجة لكل وحدة في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات  احتسابيتم 

  الصندوق على عدد الوحدات المصدرة بنهاية السنة. 
  

 ضريبة الدخل /الزكاة ٩-٤
  

  .تحميلها في هذه القوائم المالية الوحدات ولم يتم مالكيضريبة الدخل من التزامات /تعد الزكاة
  

  

 مخصص التوزيع ١٠-٤
  

من صافي على األقل  ٪٩٠قام الصندوق بقيد استحقاق مخصص التوزيع حيث أن الصندوق مطالب بتوزيع 
  ربح الصندوق.
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  تعليم ريت ندوقص
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي) 

 
 النقد وما في حكمه .٥

 ٢٠١٧م    
    
 ٥٫٩٢٢٫٧٢٤  (أ) لدى البنك النقد

النقد في الحسابات الجارية البنك السعودي الفرنسي باسم مدير الصندوق (شركة السعودي الفرنسي إيداع (أ) يتم 
  كابيتال). ال يوجد فوائد مستحقة على هذا الرصيد.

 
 خرى األ الرسوماإلدارة والحفظ وأتعاب  .٦

  األتعاب التالية: باحتسابيقوم مدير الصندوق لشروط وأحكام الصندوق وفقاً 

  من صافي القيمة الدفترية وتستحق  ٪٠٫٧٥التي تحتسب بنسبة سنوية تبلغ دارة اإليدفع الصندوق أتعاب
 يومياً وتدفع بشكل نصف سنوي.

  من صافي القيمة الدفترية سنوياً وتستحق بشكل يومي  ٪٠٫٠٣٧٥يتم تحميل الصندوق أتعاب حفظ بنسبة
  وتخصم بشكل نصف سنوي.

باإلضافة لما سبق، سيخضع الصندوق بصورة مباشرة وغير مباشرة ألتعاب أخرى، على سبيل المثال وليس 
الحصر، أتعاب مراجعة، وأتعاب أمانة، وأتعاب تسجيل في تداول، وأتعاب اشراف سنوي من هيئة السوق 

طوير تعلق بتقييم وإدارة وتوأتعاب محاماة، وأتعاب حكومية أو بلدية، وأي أتعاب ومصروفات إضافية تالمالية، 
  العقارات مثل أتعاب التقييم.

  

  استثمارات عقارية .٧

 ٢٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠"لمدارس التربية اإلسالمية" مقابل  ةمؤجر أراضي ومبانيباالستحواذ على قام الصندوق 
تم م). ٢٠١٧مايو  ٢٥هـ (الموافق ١٤٣٨شعبان  ٢٩لایر سعودي بتاريخ  "مائتان وخمسة وثمانون مليون

التعليم العقارية" المملوكة من قبل شركة كسب المالية ("أمين حفظ  ةتسجيل العقار المذكور باسم "شركة ربو
  الصندوق"). 

التعليم العقارية بالعقار باسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو  تحتفظ شركة ربوة
  حصة في العقار. 

تمثل االستثمارات العقارية جزئية االرض المستحوذة. تقع األرض في حي أم الحمام بمدينة الرياض وتبلغ 
  متر مربع في شارع التخصصي.  ٤٥٫٦٦٦٫٩٤مساحتها 

  

  
  
  

م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   مشتراة خالل الفترة

  --   تكلفة انخفاض القيمة
  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   استثمارات عقاريه في نهاية الفترة 
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  تعليم ريت ندوقص

  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 
  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)

  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 

  (بالريال السعودي) 
 

  في عقود تأجير تمويليستثمارات صافي اال .٨
م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
  

  أقل من سنة
 أكثر من سنة وأقل
  من خمس سنوات

 أكثر من خمس
 سنوات

 
 اإلجمالي

 ٧٩٫٩٢٨٫٠١١  ٦٦٫٧٧٥٫٣٧٩ ١٠٫٥٧٣٫٦٨٤ ٢٫٥٧٨٫٩٤٧  ذمم مديني عقود اإليجار التمويلي
غير عقود إيجار تمويليإيرادات 

  محققة 
)٣٢٫٧٣٨٫٣٣٨(   )٩٫٦١٧٫٢٢٤(   )٢٫٤٣٤٫٠٤٩(  

)٤٤٫٧٨٩٫٦١١( 

  ٣٥٫١٣٨٫٣٩٩  ٣٤٫٠٣٧٫٠٤١   ٩٥٦٫٤٦٠   ١٤٤٫٨٩٨ 
  --   --   --   --  مخصص خسائر عقود التأجير

صافي االستثمارات في عقود التأجير
 ٣٥٫١٣٨٫٣٩٩  ٣٤٬٠٣٧٬٠٤٧   ٩٥٦٫٤٦٠  ١٤٤٫٨٩٨  التمويلي

  ). ٧تمثل عقود اإليجار التمويلي جزء من المباني من الممتلكات المملوكة (إيضاح 
  العالقة وأرصدتهامعامالت األطراف ذات  .٩

  

إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر باتخاذ القرارات المالية 
أو التشغيلية يتم اعتبار ذلك كأطراف ذات عالقة. يتم األخذ باالعتبار جوهر العالقة بين األطراف ذات العالقة 

  احتمالية وجود عالقة قائمة بين األطراف ذات العالقة.وليس الشكل القانوني فقط عند 

سي ) والبنك السعودي الفرن"مدير الصندوق"تتضمن األطراف ذات العالقة شركة السعودي الفرنسي كابيتال (
وشركة كسب المالية ("أمين الحفظ") ومجلس إدارة الصندوق والشركات  البنك والمساهم في مدير الصندوق)(

  الوحدات. مالكيلصندوق والشقيقة لمدير ا

خالل النشاط االعتيادي لألعمال، يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة وتخضع هذه المعامالت لضوابط 
موضوعة بواسطة أنظمة صادرة عن هيئة السوق المالية. ويتم الموافقة على كافة المعامالت مع األطراف ذات 

  العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 ي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة/الفترة:وفيما يل
 م٢٠١٧    

 )١٫٢٥٣٫٢١٨(   دارة اإلأتعاب 
 )٦٢٫٦٦٢(  أتعاب حفظ

  )١٠٫٠٠٠(   أتعاب مجلس إدارة الصندوق
  ١٢٫٠١٤   ايرادات تجارية 

  :ديسمبر ٣١نتج عن المعامالت أعاله األرصدة التالية كما في 
 م٢٠١٧    

      (ذمم دائنة)/ذمم مدينة 

 )١٫٢٥٣٫٢١٨(    أتعاب إدارة الصندوق واتعاب إدارية مستحقة
 )٥٣٫٥٨٤(   أتعاب حفظ مستحقة

 )٥٫٠٠٠(   مجلس إدارة الصندوق المستحقةأتعاب 
  ٥٫٩٢٢٫٧٢٤   نقد لدى البنك
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ية بكافة اإليرادات في القوائم المالاالعتراف حالياً الوحدات ويتم  مالكيأبرم الصندوق اتفاقية تأجير مع أحد 
  من االتفاقية المذكورة.

  تعليم ريت ندوقص
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي)                                       

  

  
 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم .١٠

  
ادي بين أطراف راغبة في ذلك بشكل اعتي التزامالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد 

في السوق األساسي (أو السوق األكثر فائدة) في تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية (مثل السعر الحالي) 
وذلك بغض النظر عن وجود سعر يمكن مالحظته بشكل مباشر او تقديره باستخدام وسائل تقييم اخرى. تتكون 

  جودات والمطلوبات المالية. األدوات المالية من المو
صافي االستثمارات في عقود التأجير التمويلي تتكون الموجودات المالية للصندوق من ارصدة لدى البنوك و

والمطلوبات األخرى. القيمة العادلة  المستحقة اإلدارةوموجودات أخرى وتتكون المطلوبات المالية من اتعاب 
تي تتكون من ال االستثمارية يتم إدراج العقارات  لألدوات المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

من التكلفة. سيقوم الصندوق  بشكل جوهريبالتكلفة ومن المتوقع أن تكون القيمة العادلة أعلى  األراضي
   لى أساس منتظم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة.القيمة العادلة ع بمراقبة

  
 دارة المخاطر إ .١١

  
  مخاطر االئتمان

  
مخاطر االئتمان هي احتمالية عدم السداد من قبل األطراف األخرى والمؤسسات المالية التي يتعامل معها 

عقود  االستثمارات فيوصافي الصندوق. ويتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بخصوص ارصدته لدى البنك 
كة العربية سمعة طيبة في الممل اتذ ةك محليو، إال أن األرصدة البنكية يتم االحتفاظ بها لدى بنالتأجير التمويلي

ثمارات . تتم صافي االستوتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية السعودية.
  الك وحدات بالصندوق وليس لديه أي تصنيف ائتماني.في عقود التأجير التمويلي مع م

  
 مخاطر السيولة 

  
مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض الصندوق لصعوبة توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات 

. إن الصندوق هو والمطلوبات األخرى ومخصص التوزيعالمالية التي تتكون من أتعاب إدارة الصندوق 
، وباإلضافة إلى االكتتاب في وحدات الصندوق خالل فترة االكتتاب لن يكون هناك مقفلصندوق استثماري 

   .أي مبيعات او مشتريات للوحدات المصرح بها
  

  المحتملة عند استالم المبالغ من إيجارات عقود التأجير.يتوقع مدير الصندوق تسوية التزاماته المالية 
  

 مخاطر العمالت  
  

مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. األدوات المالية للصندوق كالنقد والذمم الدائنة يتم ادراجها بالريال السعودي وعليه ال 

  يتعرض الصندوق ألي مخاطر عمالت.
  

  مخاطر السوق
  

يتعرض الصندوق للظروف العامة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية والتي تتأثر بمجموعة من 
العوامل، على سبيل المثال وليس الحصر، النمو االقتصادي الكلي الشامل للمملكة ومعدالت الفائدة والعرض 

 قوانين وأسعار الصرف األجنبيفر التمويل واتجاهات المستثمرين والسيولة والوتو على األراضي والطلب
  والبيئة التنظيمية.
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تعليم ريت صندوق  
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  (بالريال السعودي)                                       

 
االستثمارات العقارية وصافي االستثمارات في في حال تم قياس موجودات الأثر صافي قيمة  .١٢

 العادلة بالقيمة عقود التأجير التمويلي
  

من لوائح الصناديق العقارية الصادرة بواسطة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية  ٢٢وفقاً للمادة 
ساس متوسط القيمة العادلة المعدة بواسطة اثنين من أيقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق على 

ن صافي قيمة الموجودات المفصح عنها المقيمين المستقلين. كما هو موضح في احكام وشروط الصندوق فإ
على أساس القيمة السوقية. إال أنه، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، فإن 

  يتم قيدها بالتكلفة في هذه القوائم المالية.االستثمارات العقارية العقارات المطورة و
  

. لعقاريوفاليو سترات للتقييم ا("العقارات") بواسطة أوالت إلدارة العقارات االستثمارات العقارية يتم تقييم 
ام متوسط قامت اإلدارة باستخد. ("تقييم") تم ترخيص بعض المقيمين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

م العقارات ت. تم تقيية العادلة المعدة بواسطة اثنين من المقيمين بهدف اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقاراالقيم
بعد االخذ باالعتبار عدد من العوامل، بما في ذلك المساحة ونوع العقارات وأساليب التقييم باستخدام مدخالت 

 ةالنقدي القيمة المتبقية، وطريقة التدفقات وطريقة، وطريقة التكلفة، األرضمالحظة هامة، يشمل  غير
  المخصومة.

  
 ٢٠١٧م   

 ٢٥٠٫٤٣٢٫٥٢٩   المقدرة لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة 
  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لالستثمارات العقاريةالقيمة الدفترية 

     

  ٣٫٩٦٢٫٧٣٥   عن القيمة الدفترية العادلة المقدرة التي تزيدالقيمة 

  ٢٨٫٥٠٠٫٠٠٠   الوحدات قيد اإلصدار (بالعدد)

عن القيمة  حصة كل وحدة في القيمة العادلة المقدرة التي تزيد
  الدفترية

 
٠٫٠١٥٢  

  :ديسمبر ٣١في  مقابل التكلفة كما للعقاراتفيما يلي تحليل للقيمة العادلة 
  

  :الموجوداتصافي قيمة 
 ٢٠١٧م   

 ٢٨٩٫٦٩٩٫٣٢١   صافي قيمة األصول وفقاً للقوائم المالية
 ٤٣٢٫٥٢٩   عن القيمة الدفترية القيمة العادلة المقدرة التي تزيد

  ٢٩٠٫١٣١٫٨٥٠   على أساس التقييم العادل الموجوداتصافي قيمة 
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تعليم ريت صندوق  
  )مقفل(صندوق استثمار عقاري متداول 

  (ُمدار من شركة السعودي الفرنسي كابيتال)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ إلى م٢٠١٧مايو  ٣٠للفترة من 
  ريال سعودي)بال(

 
  

بالقيمة  أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس تطوير العقارات والعقارات المحتفظ بها للبيع  .١٢
 (يتبع) العادلة

  
  لكل وحدة: الموجوداتصافي قيمة 

 ٢٠١٧م   
 ١٠٫١٦٤٩   وفقاً للقوائم المالية للوحدة صافي قيمة األصول

 ٠٫٠١٥٢   عن القيمة الدفترية القيمة العادلة المقدرة التي تزيد

  ١٠٫١٨٠١   على أساس التقييم العادلللوحدة صافي قيمة األصول 

  
لصادرة لمعايير المحاسبة المتعارف عليها اتم تصنيف استثمار الصندوق في المبنى كعقود ايجار تمويلي وفقاً 

 تم تحديد القيمة العادلة لصافي االستثمار لعقود االيجار التمويلي عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
عقود في  تثماراالسكما في تاريخ التقرير، تقارب القيمة الدفترية لصافي بناء على أسعار الفائدة في السوق. 

  التمويلي القيمة العادلة. االيجار
 

قييم أعلى الفائدة، فقد يكون الت معدالتمن  بدالية لو تم تحديد القيمة العادلة للمبنى بالرجوع إلى قيمته السوق
  .لعقد االيجارمن القيمة العادلة 

  
  الموافقة على القوائم المالية .١٣

  
 ٦م الموافق ٢٠١٨فبراير  ٢٢ بواسطة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ تمت الموافقة على هذه القوائم المالية

 هـ. ١٤٣٩جمادى األخرة 
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