






 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 األولية المختصرة  قائمة المركز المالي
 2020 يونيو 30في كما 

2 

 

 
  

 إيضاح
  2020 يونيو 30

 لاير سعودي
  2019ديسمبر  31

 لاير سعودي

    الموجودات 

 14,622 1,852,017 7 نقدية وشبة نقدية 

 9,536,997 5,392,553 8 و الخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح االستثمارات المقتناة 

 34,838,278 34,753,415 9 صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي 

 19,242,894 42,913,254 10 موجودات أخرى 

 471,871,480 561,832,070 11 استثمارات عقارية
 

 
    

 535,504,271 646,743,309  إجمالي الموجودات
 

 
    

 
   

    المطلوبات

 2,881,849 1,902,046 13 أتعاب إدارية مستحقة

 245,526 13.886,622 12 مطلوبات أخرى 

 1,529,806 2,294,806 16 مخصص الزكاة 

 - 98,900,000 17 االقتراض من البنك
 

 
    

 4,657,181 116,983,474  إجمالي المطلوبات 
 

 
    

  
  

 
 

 530,847,090 529,759,835  صافي األصول / وحقوق الملكية العائدة لحاملين األسهم
 

 
    

 
 

  

 51,000,000 51,000,000  الوحدات المصدرة
 

 
    

 
   

 10.4088 10.3874  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة 
 

 
    

 10.5654 10.5749 19 القيمة العادلة -صافي قيمة األصول لكل وحدة 

  
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .األولية المختصرة تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية 24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة(ختصرة مة الدخل الشامل األولية المقائ
 2020يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

3 

 

    

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2020يونيو
 لاير سعودي  

لفترة الستة أشهر 
 يونيو 30المنتهية في 

2019   
 لاير سعودي

    دخل ال

 21,537,132 21,537,134 14   من استثمارات عقاريةدخل 

 1,203,185 1,204,611 9 د إيجار تمويلي ودخل عق

 ربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
 115,891 55,556  خالل الربح أو الخسارة  

  ───────── ───────── 

 22,856,208 22,797,301  إجمالي الدخل 

  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (1,896,780) (1,902,046) 13 أتعاب إدارة الصندوق

 (94,839) (102,112)  أتعاب حفظ

 (343,398) (402,018)  مصاريف أخرى

 - (13,494)  تكاليف التمويل

  ───────── ───────── 

 (2,335,017) (2,419,670)  إجمالي المصاريف 

  ───────── ───────── 

 (1,251,408) (1,258,960) 11 مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 - (3,120,926) 11 هبوط في االستثمارات العقارية 

  ───────── ───────── 

 19,269,783 15,997,745  الفترة  قبل الزكاة صافي دخل 

    

 - (765,000) 16 مخصص الزكاة 

  ───────── ───────── 

 19,269,783 15,232,745  الفترة بعد الزكاة صافي دخل 

    

 - -  الدخل الشامل اآلخر 

  ───────── ───────── 

 19,269,783 15,232,745  للفترة إجمالي الدخل الشامل 

  ═════════ ═════════ 

 51,000,000 51,000,000  ربح الوحدة

 ═════════ ═════════  المتوسط المرجح للوحدات المصدرة

  0.2987 0.3778 

 ═════════ ═════════  الوحدةربح 

    

 
 
 
 

  .األولية المختصرة تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية 24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 الموجودات قائمة التغيرات في صافي
 )غير مراجعة( ختصرةي صافي الموجودات األولية المقائمة التغيرات ف

 2020يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

4 

 

    
 
 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2020يونيو
 لاير سعودي  

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2019يونيو
 لاير سعودي

    

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

    التغيرات من العمليات 

 19,269,783  15,232,745 صافي دخل الفترة 

 -  - الدخل الشامل اآلخر
 

  
 

  

 19,269,783  15,232,745 إجمالي الدخل الشامل

 التغيرات من عمليات الوحدات
 عائدات الوحدات المباعة

-  - 

 -  - قيمة الوحدات المستردة

  
 

 

 - صافي التغيرات من عمليات الوحدات
 

- 

  
 

 

 (16,320,000)  (16,320,000) (15)إيضاح  الفترةتوزيعات األرباح خالل 

 (16,320,000)  (16,320,000) 

   
 

  

 529,564,247  529,759,835  الفترة صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية 

 

 معامالت الوحدات
 

  : فترةخصاً لمعامالت الوحدات خالل الفيما يلي مل
 
 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2020يونيو
 وحـــدات  

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2019يونيو
 وحـــدات

    
 51,000,000  51,000,000 الفترةالوحدات في بداية 

    الوحدات المباعة

 -  - وحدات مستردة

 -  - 

    

 -  - صافي التغييرات في الوحدات

    

 51,000,000  51,000,000 الفترةالوحدات في نهاية 

    
  

 
.األولية المختصرة تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية 24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 )غير مراجعة( ختصرةالمالتدفقات النقدية األولية قائمة 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

5 

 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2020يونيو
 لاير سعودي  

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2019يونيو
 لاير سعودي

       

    النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

 19,269,783 15,232,745  للفترة دخل صافي 

    التعديالت لـ:

من من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  ة( غير محققارباح/ ) خسائر

 الربح أو الخسارة خالل

 

64,856 (115,891) 

 - 765,000 16 مخصص الزكاة 

 1,251,408 1,258,960 11 االستثماريةمصروف االستهالك على العقارات 

 - 3,120,926 11 في االستثمارات العقارية هبوط

 - 13,494  تكاليف التمويل

 
 

───────── ───────── 

 20,405,300 20,455,981  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

    التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 (4,808,884) (23,670,360)   موجودات أخرى  

 (33,596) (979,803)  أتعاب إدارة مستحقة      

 2,087,862 13,627.602  مطلوبات أخرى     
 

 
───────── ───────── 

 17,650,682 9,433,420  من األنشطة التشغيلية محصلصافي النقد ال
 

 
───────── ───────── 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 86,288 84,863  استرداد صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي 

 (8,000,000) -  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 3,500,000 4,079,588 8 بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - (94,340,476) 11 استثمارات عقارية  شراء
 

 
───────── ───────── 

 (4,413,712) (90,176,025)  األنشطة االستثمارية  (في المستخدم) صافي النقد
 

 
───────── ───────── 

    التدفقات النقدية من الألنشطة التمويلية

 (16,320,000) (16,320,000) 15 توزيعات أرباح مدفوعة 

 - 98,900,000 17 االقتراض من البنك
 

 
───────── ───────── 

 (16,320,000) 82,580,000  األنشطة التمويلية (في المستخدم) /من محصلال صافي النقد
 

 
───────── ───────── 

 (3,083,030) 1,837,395  النقدية وشبة النقدية  صافي النقص في

    

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

───────── ───────── 

 5,912,436 1,852,017      النقدية وشبة النقدية في نهاية الفترة
  

═══════════ ═════════ 

.األولية المختصرة تشكل جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية 24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

)تتمة( األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية  
 2020 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 الصندوق وأنشطته - 1

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

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

 "( والذي يعتبر أول يوم إلدراج صندوق تعليم ريت في سوق األسهم السعودية )"تداول"(.البدء)"تاريخ  2017مايو  30في  عملياته

 إن عنوان إدارة الصندوق كما يلي:

 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  بدء العملياتاريخ من ت 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 

 

(. بدأت أيام االكتتاب 2017مايو  8هـ )الموافق 1438شعبان  12بتاريخ  لمالوط وأحكام الصندوق من قبل هيئة سوق اتم اعتماد شر

 (.2017مايو  16هـ )الموافق 1438شعبان  20( وانتهت بتاريخ 2017مايو  10هـ )الموافق 1438شعبان  14في الصندوق بتاريخ 

ذو  24ديث شروط وأحكام الصندوق بتاريخ تم تح (.2017مايو  30هـ )الموافق 1438رمضان  4وقد بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 

ً ( 2018أغسطس  6هـ )الموافق 1439القعدة  تم اخر تحديث لشروط وأحكام  وحدات جديدة.هيئة السوق المالية إلصدار  موافقةل وفقا

 (.2019نوفمبر  7هـ )الموافق  1441ربيع األول  10الصندوق في 

 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 
صناديق االستثمار العقاري التي 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
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة  األولية المختصرة تم إعداد هذه القوائم المالية

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليها مجتمعة 
 رير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية". بـ "المعايير الدولية للتق

 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، وبالتالي ، ينبغي قراءتها  ختصرةالمالية الم القوائمال تتضمن هذه 
 .2019ديسمبر  31المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المنتهية في  القوائمباالقتران مع 

 

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

المالية )متداولة( وأكثر شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم  12( تحليالً باالستردادات أو التسويات التي تتم في غضون 20) يبين اإليضاح
 شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية )غير متداولة(. 12من 

 
 أسس القياس  3-2

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات  على أساس التكلفة التاريخية ختصرةالقوائم المالية األولية الم تم إعداد

 لربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا

 

 



 صندوق تعليم ريت 
 )ُمدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

)تتمة( األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية  
 2020 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 أساس االعداد )تتمة(  -3

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

ً العملة الوظيفية للصندوق. وقد تم تقريب كافة  ولية المختصرةالمالية األ القوائمتم عرض هذه  باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا

 المعروضة ألقرب لاير سعودي.المعلومات المالية 
 

 وسياسات إدارة المخاطر السياسات المحاسبية الهامة -4
 

مع تلك المستخدمة  ولية المختصرةاألالمالية  القوائمتتوافق السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر الهامة المستخدمة في إعداد هذه 
 .2019ديسمبر  31والمفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة -5

      ً                                                                       ، طبقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، للصناديق المختصرةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية 
التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح استخدام بعض األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة 

ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل ختصرة القوائم المالية األولية الم عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد
ً                                 الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى                                                                                            

لتقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة                                                                 ً                     تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا  للظروف. يتم مراجعة ا
 قد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن النتائج الفعلية ذات الصلة. مستمرة، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات مستقبال. 

 وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:
 

 مبدأ االستمرارية

على قناعة بأن الصندوق  ي                                                              ً                     الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية، وه إدارة تقام
لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري 

 ختصرةاألولية المالقوائم المالية               ً                                             ً                                 قد يثير شكوكا  حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد
 على أساس مبدأ 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 

 :األولية المختصرة ة في القوائم الماليةالتمويلي والتي لها أثر جوهري على المبالغ المثبت

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

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

 

 تقييم االستثمارات العقارية

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

فرة من متواألعلى 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

صم المستقبلية 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. 
. هذان المثمنان و شركة فاليو ستار لألستشارات يتم تقييم العقارات االستثمارية )"العقارات"( من قبل شركة أوالت للتقييم العقارى

 ن قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(.مرخصان م
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 وغير سارية المفعول بعدالمعايير الصادرة  - 6

 

 يذ ولم يتم اعتمادها مسبقاً المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم تدخل بعد حيز التنف
 

 األولية المختصرة والتفسيرات التي تم إصدارها ، ولكنها لم تدخل حيز النفاذ، حتى تاريخ القوائم المالية هناك العديد من المعايير

للصندوق. يعتزم  األولية المختصرة للصندوق. في رأي مجلس اإلدارة ، لن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على القوائم المالية

 الصندوق اعتماد هذه المعايير، إن وجدت.
 

 نقدية وشبه النقدية  -7

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 14,622  1,852,017  رصيد لدى البنوك

 

يودع مدير الصندوق النقدية في حساب  مدير الصندوق )السعودي الفرنسي كابيتال(. لدىأرصدة البنوك النقدية التي يحتفظ بها  تشمل

جاري يحتفظ به لدى البنك السعودي الفرنسي تحت اسم مدير الصندوق )السعودي الفرنسي كابيتال(. ال يوجد عمولة خاصة مستحقة 

 على هذا الرصيد.
 

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

 حاجة ألي خسارة انخفاض قيمة كبيرة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة المقتناة االستثمارات - 8
 

 :االستثماريةتاريخ إعداد القوائم المالية من االستثمارات في الصناديق في تتكون االستثمارات كما
 

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

     :مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 9,536,997  5,392,553  صندوق البدر للمرابحة  

 

 :سنةالالحركة في االستثمارات خالل فيما يلي بيان ب

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

     القيمة الدفترية:

 5,865,841  9,370,687  الفترةفي بداية 

 8,000,000  -  الفترةإضافات خالل 
 (4,495,154)  (4,079,588)  الفترةمباع خالل 

 
    

 9,370,687  5,291,099  فترةفي نهاية ال

     

     التغير في القيمة العادلة:

 166,310  101,454  الفترةالتغير في القيمة العادلة خالل 
 

    

 9,536,997  5,392,553  الفترةصافي االستثمارات في نهاية 
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  اإليجار التمويليعقد صافي االستثمارات في  - 9

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

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

 
 

 74,770,116  73,480,642  اإليجار التمويلي )أنظر )ب( أدناه( عقد إجمالي االستثمار في  •

 (39,931,838)  (38,727,227)  ناقصاً: إيرادات تمويلية غير مكتسبة )أنظر )ج( أدناه( •

  34,753,415  34,838,278 

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

 
 

 
 

 2,578,947  2,643,421  خالل سنة  •
 10,966,974  11,034,671  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات   •
 61,224,195  59,802,550  خمس سنوات فأكثر •

  73,480,642  74,770,116 

  ج ( فيما يلي فترة استحقاق اإليرادات التمويلية غير المكتسبة:
 

 
 

 (2,419,729)  (2,406,834)  خالل سنة  •
 (9,456,068)  (9,403,052)  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات   •
 (28,056,041)  (26,917,341)  خمس سنوات فأكثر •

  (38,727,227)  (39,931,838) 
 

: )معدلة(2018 ديسمبر 31لاير سعودي ) مليون 1,2 السنةخالل  اإليجار التمويليعقد عن الناتجة بلغت اإليرادات التمويلية المكتسبة 

ثابت الدوري العائد الاإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عقد مليون لاير سعودي(. تم توزيع إجمالي إيرادات  1,2

  فيما يتعلق باإليجار. صندوقصافي االستثمارات القائمة لل على

 

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

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

 اإليجار التمويلي بتاريخ إعداد القوائم المالية.عقد في 

 

 (.11رقم إيضاح المشتراه ) المبانياإليجار التمويلي عقد يمثل 

 اخرى موجودات     -10

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

     

 18,712,295  23,778,903  *ايجارات مستحقة
 -  13,135,500  إيراد ايجارات مستحقة

 525,000  525,000  ايجارات مستحقة من المستأجر
 5,599  4,778,639  مدينة –ضريبة القيمة المضافة 

 -  695,212  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  42,913,254  19,242,894 

لغ يمثل هذا الفرق بين إيرادات اإليجار المتراكمة في تاريخ التقرير )بعد مراعاة تصاعد اإليجار المستقبلي المتفق عليه تعاقديًا( والمب*

  .المتراكم لإليجار المستحق بموجب العقد كما في تاريخ التقرير
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 االستثمارات العقارية -11

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

     التكلفة:

 475,000,000  475,000,000  السنة  /فترة الفي بداية 

 -  94,340,476  اإلضافات

     

 475,000,000  569,340,476  السنة /فترة الفي نهاية 

     

     االستهالك المتراكم:

 625,704  3,128,520  / السنة الفترةفي بداية 

 2,502,816  1,258,960  / السنة الفترةمحمل خالل 

      

 3,128,520  4,387,480  فترة / السنة الفي نهاية 

 -  3,120,926  في االستثمارات العقارية هبوط

 471,871,480  561,832,070  صافي القيمة الدفترية

     
 

 لصندوق كما يلي:لي ارضين فعقارية تتمثل االستثمارات ال

 

)بإستثناء تكلفة  مليون لاير سعودي 92األرض والمبنى المؤجر لمدرسة الغد الوطنية مقابل  بشراءقام الصندوق خالل الفترة الحالية • 

. باسم "ربوع التعليم" المملوكة لكسب المالية )"أمين الصندوق"(. 1441ذو القعدة  08الموافق  2020يونيو  29بتاريخ  المعاملة(

يحتفظ ربوع التعليم بالعقار باسمه لملكية االنتفاع للصندوق وال يمتلك أي حصة مسيطرة أو أي حصة في العقار. تقع مدرسة الغد 

متًرا مربعًا ، بمساحة بناء  11282.58دينة الرياض على شارع العروبة على مساحة إجمالية تبلغ الوطنية في حي الملك عبدهللا بم

متًرا مربعًا. قام الصندوق بتصنيف األرض والمباني كعقار استثماري. يتم تمويل عملية االستحواذ من خالل  17908.28إجمالية 

 ة(.تسهيالت تمويلية من البنك السعودي الفرنسي )طرف ذو عالق

 
لاير  مليون 225 عوض قدره " مقابل على "مدرسة الرواد العالميةمؤجر المبنى الو رضاأل بشراءقام الصندوق  2018 خالل •

المذكور  إن العقار. هـ1440محرم  16الموافق  2018بتمبر س 26في  لاير سعودي للوحدة 10قيمة وحدات الصندوق بسعر سعودي 
الثالثة راج  شركة" المملوكة من قبل شركة كسب المالية )"أمين حفظ الصندوق"(. تحتفظ المحدودةالثالثة راج  باسم "شركةمسجل 

ارس الرواد العالمية في تقع مد. العقارباسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في  بالعقار المحدودة
تمتلك الثالثة المحدودة(  راج شركة) للعقار المالك السابق متر مربع. 30.000في مدينة الرياض وتقع على مساحة قدرها  حي النزهة

 .من إجمالي الوحدات في الصندوق( ٪30.88: 2018ديسمبر  31) ٪30.88تبلغ حصة في الصندوق االن 
 

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

العقار بالتعليم العقارية  ربوىالتعليم العقارية والتي هي مملوكة من قبل شركة كسب المالية )أمين حفظ الصندوق(. تحتفظ شركة 
بإسمها لصالح ملكية الصندوق وال تمتلك أي حصص مسيطرة أو حصة في العقار. تقع مدارس التربية اإلسالمية في حي أم الحمام 

)شركة أحمد الرشيد وأوالده  للعقار المالك السابق متر مربع في شارع التخصصي. 45.666،94تها بمدينة الرياض وتبلغ مساح
 من إجمالي الوحدات في الصندوق.( ٪39.11: 2018ديسمبر  31) ٪39.11تبلغ تمتلك االن حصة في الصندوق القابضة( 
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 مطلوبات اخرى    -12

 2020يونيو 30   

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

     التكلفة:

 -  12,510,000  اإليجارات غير المكتسبة / المؤجلة

 245,526  751,122  مصروفات مستحقة واخرى

 -  625,500  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

  13,886,622  245,526 
 

 

 وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة      -13
 

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

 ائمة بين الجهات ذات العالقة.ق
 

تتضمن الجهات ذات العالقة السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والبنك السعودي الفرنسي )البنك والمساهم في مدير 
 الصندوق( ومجلس إدارة الصندوق والشركات المنتسبة لمدير الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق.

 

وتخضع هذه المعامالت لضوابط تحددها األنظمة الصادرة عن  .العادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة األعمالخالل دورة 
  هيئة السوق المالية. تعتمد كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 :السنة فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل

 
 

 
 المعاملةمبالغ  

 الرصيد
 مدين )دائن(

  
 2020 يونيو 30

 2019 يونيو 30
 )معدلة(

 2020يونيو 30
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

الجهة ذات 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة العالقة

            

أتعاب إدارة )إيضاح "أ"   مدير الصندوق
 (2,881,849) (1,902,046) (1,896,780) (1,902,046) أدناه(

المصروفات تم دفعها من  
مدير الصندوق نيابة عن 

 (69,250) - - (69,250) الصندوق
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

أتعاب أعضاء مجلس   مجلس اإلدارة 
 (15,000) (7,468) (4,959) (4,967) اإلدارة المستقلين

  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,712,295 23,778,903 21,537,132 21,537,134 إيرادات اإليجار مالكي الوحدات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 - 13,135,500 - - المستحق إيجارإيرادات  
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 - - 1,203,185 1,204,611 التمويليدخل التأجير  
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 525,000 525,000 - - مستحق من المستأجر 
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

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

  ───────── ───────── ───────── ───────── 

رسوم اإلدارة على تسهيل  
 - (494,500) - (387) القرض

  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (2,368) (8,290) - (5,922) رسوم توزيع األرباح 
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها     -13
 
 

افي القيمة صمن ٪0.75  وفقاً 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.

 

دوق مليون لاير سعودي( للصن 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.

 

من صافي القيمة  ٪0.0375بتحميل أتعاب حفظ يتم احتسابها بمعدل سنوي قدره  أمين الحفظوفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يقوم  -ب
 ى أساس نصف سنوي.الدفترية. تستحق هذه األتعاب يومياً وتدفع عل

 

لاير  14,622: 2019سمبر دي 31لاير سعودي ) 1,852,017 وقدرهكابيتال يحتفظ الصندوق بالنقد لدى السعودي الفرنسي 
(. يتم إيداع النقد في حساب جاري محتفظ به لدى البنك السعودي الفرنسي باسم مدير الصندوق )السعودي الفرنسي سعودي

 ل(.كابيتا
 

إن القيمة العادلة ، السنةالصندوق. كما في نهاية يحتفظ الصندوق باستثمارات في صندوق البدر للمرابحة الذي يديره مدير 
 لاير سعودي(. 9,536,997: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 5,392,553 لالستثمارات هي

كافة اإليرادات المثبتة في القوائم  فإن، وحالياً في الصندوق مالكي الوحداتمن  اثنينعقد إيجار مع  اتفاقيةقام الصندوق بإبرام 
 عقد اإليجار المشار إليه. اتفاقيةهي من األولية المختصرة المالية 
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 من االستثمارات العقارية الدخل -14

 

للفترة المنتهية 

 2020يونيو 30في

 لاير سعودي

 للفترة المنتهية في 

 2019ديسمبر 31

 (معدلة)

 لاير سعودي

134,537,21 استثمارات عقارية من خاللإيجار  إيرادات عقود   132,537,21  

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

سنة( و  22.25: 2019ديسمبر  31سنة ) 21.75سنة( ،  24.2: 2019ديسمبر  31سنة ) 23.7المؤجرة لمدة إيجار متبقية تبلغ 
: ال شيء( على التوالي. تنص عقود اإليجار على أن يقوم المستأجرون بدفع اإليجار األساسي ، مع 2019ديسمبر  31سنوات ) 10

 مخصصات للزيادات التعاقدية في اإليجار األساسي على مدى فترة اإليجار.
 

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

 2020يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 32,941,053  40,077,579 أقل من سنة 

 143,820.726  169,497.879 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 826,417,764  840,858,059 أكثر من خمس سنوات

 517,4331,050,   1,003,179,543 

 توزيعات األرباح -15

مليون لاير سعودي(.  16,32 :2019 يونيو 30)مليون لاير سعودي  16,32، قام الصندوق بدفع توزيعات أرباح قدرها الفترةخالل 
 لاير سعودي للوحدة(.   0.32:  2019 يونيو 30لاير سعودي للوحدة ) 0.32 للوحدةبلغت توزيعات األرباح 

 

 مليون لاير سعودي 8.16ودفع توزيعات أرباح قدرها  ، وإعالن، قام مجلس إدارة الصندوق باعتمادنهاية الفترةبعد  الالحقة األحداث
 .) للوحدةلاير سعودي  0.16مليون لاير سعودي ) 8.16: 2019يونيو 30) لاير سعودي للوحدة( 0.16)
 

 الزكاة -16

 أ( أساس الزكاة:
 الزيادة في قاعدة الزكاة التقريبية وصافي الدخل المعدل الخاص بمالكي الوحدات٪ من 2.5تدفع الزكاة بنسبة  

 

 قام الصندوق بحساب مخصص الزكاة على أساس قاعدة الزكاة.

 :ب( حركة مخصص الزكاة

 

 2020يونيو 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي

    

 -           628,925,1 السنة /الفترة  الرصيد عند افتتاح 

          6252925,1         ,,,0182 السنة/مخصص الفترة 

 -  - السنة/المدفوعات خالل الفترة 
    

          6252925,1           2,9425,1, السنة/الرصيد في نهاية الفترة 
 

 :ج( حالة العائد السنوي واالشتراكات

ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في لوائح الزكاة  2,69ديسمبر  36يقوم الصندوق بتقديم العائد السنوي للسنة المنتهية في 

 .الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة العامة للزكاة والدخل(
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 . االقتراض من البنك17

راء شراء العقار يمثل هذا األسلوب اإلسالمي للتمويل الذي تم الحصول عليه من بنك محلي )البنك السعودي الفرنسي( يستخدم لتمويل ش
وط المتفق عليها بشكل الذي تم تأجيره الحقًا إلى "مدرسة الغد الوطنية". يشمل التمويل اإلسالمي بيع وشراء السلع مع البنك وفقًا للشر

ى باإلضافة إل السايبورصل صندوق الشركة على تمويل بمتوسط معدل عائد عرض سعر العرض بين البنوك السعودي متبادل. ح
 .2027يونيو  30٪ سنويًا. سيقوم صندوق الشركة بسداد الرصيد المستحق الرئيسي دفعة واحدة في 1.50عمولة البنك بنسبة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -18

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

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

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

 

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

 

لة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة مة العادلقييبين الجدول التالي القيمة الدفترية وا
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 )غير مراجعة( لاير سعودي 2020 يونيو 30

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 5,392,553 - - 5,392,553 5,392,553 خالل الربح أو الخسارة 

      

 5,392,553 5,392,553 - - 5,392,553 

 

 

    

    )مراجعة( لاير سعودي 2019 ديسمبر  31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

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

      

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

، يعتقد مدير الصندوق .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 هنالك  2020 يونيو 30في  الستة فترة خالل 

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

 

 يميتقال طرق
 طرقمن  عددباستخدام تحدد قيمتها العادلة فإن ،  المركز الماليالقيم العادلة للبنود المسجلة في  يوضح كون هناك سوق نشط عندما ال ي

هذه النماذج من األسواق القابلة للرصد حيثما أمكن ذلك، ولكن  ىالمدخلة عل المعلوماتوتؤخذ  .تقويمالتي تشمل استخدام نماذج ال تقويمال
المدخالت المتصلة ببنود ، نموذج وتشمل التقديرات اعتبارات السيولة التقدير لتحديد القيم العادلة. فالبد منعندما ال يكون ذلك ممكنا، 

 ىتؤثر التغييرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل علويمكن ان  ، واالرتباط والتقلب.اطر االئتمان )الخاصة والمقابلة(مثل مخ
يتم اختبار النماذج لصحتها  في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.الذي يتم فيه اإلفصاح  ىالمركز المالي والمستو في المسجلةالقيمة العادلة 

( عندما تكون تهيئةنفس البند )دون تعديل أو أعاده يمكن مالحظتها في والتي معامالت السوق الحالية في من خالل معايرة األسعار 
  .االهميةمدخل معين في القياس، يقوم الصندوق بتحليل الحساسية أو تقنيات اختبار  ةهميأ تقويمول .ةمتاح
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 قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ةأثر صافي قيمة الموجودات في حال -19
 

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

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

المعلومية  ألغراض. عليه، تم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه األولية المختصرة في هذه القوائم المالية، واالنخفاض في القيمة، إن وجد

 ولم يتم المحاسبة عنها في دفاتر الصندوق. 
 

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

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

مساحة ونوع من 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،  تقويموأساليب ال اتقارالع

 وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
 

 فيما يلي تحليل العقارات بالقيمة العادلة مقابل التكلفة:

 2020يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي
    

 479,858,209  571,394,209 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية
(561,832,070)  القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية   (471,871,480)  

    

 7,986,729  9,562,139 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
 0.1875 لالستثمارات العقارية الدفترية

 
0.1566 

 

 2020يونيو 30 صافي قيمة الموجودات

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي
    

 530,847,090  529,759,835 صافي قيمة الموجودات وفقاً للقوائم المالية 
 7,986,729  9,562,139 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

    

 538,833,819  539,321,974 العقاريةلالستثمارات  صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة
    

    صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
    

 10.4088  10.3874 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة وفقاً للقوائم المالية
 0.1566  0.1875 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

    

لالستثمارات  الموجودات لكل وحدة على أساس القيمة العادلةصافي قيمة 
 10.5749 العقارية

 
10.5654 

 

ة تم تصنيف استثمار الصندوق في بناء مدرسة طربية اإلسالمية على أنه عقد إيجار تمويلي وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

القيمة العادلة لصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي بناًء على معدالت العموالت  المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تم تحديد

 الخاصة بالسوق. كما في تاريخ التقرير ، القيمة الدفترية لصافي االستثمار في التأجير التمويلي تقارب قيمتها العادلة.
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 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -20

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

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر 12خالل  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )غير مراجعة( 2020 يونيو 30كما في 

      الموجودات

 1.852.017  -  1.852.017 نقدية وشبة نقدية 

بالقيمة العادلة من خالل  قتناهموجودات مالية م

 5.392.553  -  5.392.553 الربح أو الخسارة

 34,753,415  34,516,828  236.587 صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي 

 42.913.254  23.778.903  19.134.351 موجودات أخرى 

 561.832.070  561.832.070  - استثمارات عقارية
      

 646,743,309  620,127,801  26,615,508 إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات 

 1.902.046  -  1.902.046 مستحقة  داريةأتعاب إ

 13.886.622  -  13.886.622 مطلوبات أخرى 

 2.294.806  -  2.294.806 مخصص الزكاة 

 98.900.000  98.900.000  - االقتراض من البنك
      

 116.983.474  98.900.000  18.083.474 إجمالي المطلوبات 

      

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر 12خالل  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )مراجعة( 2019ديسمبر  31كما في 

      الموجودات

 14,622  -  14,622 نقدية وشبة نقدية 

بالقيمة العادلة من خالل  قتناهموجودات مالية م

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

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

 19,242,894  18,712,295  530,599 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 مستحقة  اريةأتعاب إد

 245,526  -  245,526 مطلوبات أخرى 
 1.529,806  -  1,529,806 

      إجمالي المطلوبات 
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   القطاعية المعلومات -21
 

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

 
   إعادة تصنيف  -22

 

التي تم شراؤها  (،)مدرسة الرواد الدولية العقارية،حدد مدير الصندوق أن الممتلكات  ،2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
كان جزء المبنى من العقار قد تم بشكل  ذلك،وبناًء على  األولي،لم يتم تقييمها بشكل مناسب في وقت االعتراف  ،2018خالل عام 

خاطئ تصنف على أنها إيجار تمويلي. أخذ مدير الصندوق في االعتبار اآلن جميع العوامل المتعلقة بترتيبات الشراء واإليجار التي 
قام مدير الصندوق اآلن بتصحيح خطأ التصنيف وأعاد صياغة البيانات  ذلك،موجودة في تاريخ االعتراف المبدئي. وبناء على  كانت

 .8المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 
 

 .2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في فيما يلي تسوية تأثير التعديالت على بيان الدخل الشامل 
 

 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )معدلة(  التعديالت  )سبق االفصاح عنها( 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودى 

      الدخل

 21,537,132  6,416,028  15,121,104 دخل من استثمارات عقارية  

 1,203,185  (4,535,921)  5,739,106 دخل عقود إيجار تمويلي 

 22,740,317  1,880,107  20,860,210 التأثير الصافي على إجمالي الدخل

 (1,251,408)  (1,251,408)  - مصروف االستهالك على العقارات االستثمارية

 21,488,909  628,699  20,860,210 التأثير الصافي على الدخل الشامل

 

  آخر يوم تقويم  -23

 
 (.2019 ديسمبر 31) 2020 يونيو 30هو  للفترةكان آخر يوم تقويم 

 

  األولية المختصرة  القوائم الماليةعتماد ا -24

 

 .(2020 اغسطس 19) هـ1441 ذو الحجة 29 من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ األولية المختصرة القوائم الماليةهذه عتماد اتم 
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