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  م9132 ديسمبر 13المنتهية في لسنة ل 

 

  



















 

 صندوق الراجحي ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول

 )مدار من قبل الراجحي المالية(

  ايضاحات حول القوائم المالية

 م9132ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
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 نشطتهأالصندوق و (3

 

إن .  متوافق مع ضوابط الشريعة االسالمية مغلق هو صندوق استثمار عقاري متداول"( أو الريت )"الصندوقصندوق الراجحي ريت 

  .م2038مارس  20عملياته في  تاريخ إدراج الصندوق

 

كـ  و مرخصة 3030243683رقم  تجاري سجل ، بموجبمقفلة شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"( شركة مساهمة سعودية

  .م2007يونيو  25بتاريخ  17-07068م رقهيئة السوق المالية " بموجب ترخيص "شخص مرخص

 

في مختلف القطاعات مثل التجزئة، التعليم،  (34م:2038ديسمبر 13) عقار 38محفظة استثمارية متنوعة تتكون من حالياً يملك الصندوق 

كجزء من عملية  م2039خالل عام  عقارات 4على حواذ تعقار تم االس 38من بين هذه  المكاتب التجارية، المساندة و الرعاية الصحية.

 أصول الصندوق قيمة جماليإزيادة 

 

 .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته تداوليتم و السعودي )"تداول"( المالية السوق في دراج صندوق الراجحي ريتإتم 

ريال سعودي لكل وحدة ، وقد بلغ  30سمية قدرها أوحدة بقيمة  32212001609المكتتب بها في الصندوق  األولية  بلغ إجمالي الوحدات

الصندوق أصدر  أصولقيمة كجزء من زيادة إجمالي  م2039 ذلك، خالل العامباإلضافة لريال سعودي.  3122210061090رأس المال 

وفقاً ريال سعودي لكل وحدة.  8.8ريال سعودي لكل وحدة بسعر إصدار قدره  30 قيمتها األسميةوحدة جديدة  1916561248 الصندوق 

سنة قابلة  99 تبلغ مدة الصندوق وحدة. 36318561857، بلغ إجمالي الوحدات المكتتب بها في الصندوق م2039ديسمبر  13 لذلك في

  ة.صندوق وهيئة السوق الماليللتجديد لفترة مماثلة وفقا لتقدير مدير الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة ال

 

ريال سعودي حيث يتضمن ذلك المبلغ قروض بقيمة  3139512331190العقارية  قيمة اإلستثمارات بلغت م2038في عام 

ريال سعودي من صندوق الراجحي للدخل العقاري وصندوق الراجحي العقاري الخليجي إلى الصندوق في تاريخ  19919061600

 وصندوق العقاري لللدخ الراجحي صندوقالصندوق من قبل مالكي وحدات  اتوحد فيباإلشتراك  المذكورة المعامالت تنفيذ تماإلدراج. 

 .التوالي على سعودي لريا 39010001000 و سعودي لريا 60511041790 بقيمةالخليجي  العقاري الراجحي

 

للدخل  مدرة عقارية أصول في االستثمار خالل من وذلك الوحدات لمالكي دوري دخل توفير هو للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن

  .السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل متواجدة

 

 .(م2037ديسمبر  38 الموافق)هـ 3419ربيع األول  10ق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ وتمت الموافقة على شروط وأحكام الصند

أكتوبر  2هـ )الموافق 3443صفر  1معدلة للصندوق لزيادة اجمالي أصول الصندوق في تاريخ تمت الموافقة الشروط واألحكام ال

 (.م2039

 

 اللوائح النظامية (9

 

التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول )"التعليمات"( االستثمار العقاري )"اللوائح"( ويخضع الصندوق لالئحة صناديق 

المتداولة في المملكة العربية ين على جميع الصناديق العقارية ومن قبل هيئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتع و المنشورة

 السعودية إتباعها.

 

 أسس اإلعداد  (1

 

 لتزامبيان اإل  1-3

ً تم إعداد القوائم المالية   المعتمدةوالمعايير و اإلصدارات األخرى العربية السعودية  المملكةب المعتمدة  لتقرير الماليللدولية للمعايير ا وفقا

 .في المملكة العربية السعودية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من
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 أسس اإلعداد )تتمة( (1

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض أساس القياس و  1-9
ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بإعادة تقييم االستثمار القوائم تم إعداد هذه   والخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربح  المدرجةالمالية وفقا

وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  بالريال السعودييتم عرض هذه القوائم المالية حيث المحاسبي باستخدام أساس االستحقاق 

 .بالصندوق

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 1-1

من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثرعلى مبالغ اإليرادات والمصروفات  يتطلب إعداد القوائم المالية

عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات  اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. قد يؤديالموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وو

إن عدم التأكد من  إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

ل يدتعداث حإفي ر کبيطر ها خلتي لالتقرير، وايخ رفي تارى للتقدير ألخائيسية رلدر المصال والمتعلقة بالمستقبائيسية رلت اضاراالفتا

تراضاته و تقديراته فوصفها أدناه. اعتمد الصندوق في ال الفترة المالية الالحقة تم خالت باولطلموا لموجوداتية لرفتدلاللقيمة ري هوج

تطرأ نتيجة حيث أنها قد  إن الحاالت و اإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبالكما .  على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية

 ق مثل هذه التغيرات تنعكس على اإلفتراضات عندما تحدث. والحاالت الناتجة خارج سيطرة الصند لتغيرات السوق أو

 

 االستمراريةمبدأ 

بأن الصندوق لديه قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، وهو على قناعة  

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

ً لمبدأ االستمرارية. وعليه، تم إعداد القوائم المالية ً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ساس مبدأ على أ قد تثير شكوكا

 االستمرارية.

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  دوريأو بشكل  تقرير ماليتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ 

 .استرداده لألصل، يتم تقدير المبلغ الممكن في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،ألصولا قيمةالنخفاض 

 ةلقابلوتتمثل القيمة ا. المبلغ القابل لالسترداد المولدة للنقدوحدة الأو  لألصليتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية 

، يتم قيمة اإلستخدامتقييم ول .العادلة ناقًصا تكاليف البيع القيمةوأ قيمة استخدامهالقيمة األكبر من بأنها  للنقد المولدةلوحدة الالسترداد أو 

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

ناك هلم تكن إذا  ماألقابلة للمالحظة ق السور اسعاأتعتمد على  البيع تكلفةلة ناقصاً دلعاالقيمة إن ا. الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل

دات تقديرية للموجور سعاأ هناكلم تكن إذا  ماأ .لمماثلةدات اللموجورة لمقدر األسعاا فيتم االعتماد على، قابلة للمالحظةق لسوافي ر سعاأ

 لمخصومة.ابلية لمستقالنقدية ت التدفقات اعلى حسابا فيتم االعتماد، لمماثلة متاحةا

 

 و العمر اإلنتاجي لإلستثمارات العقارية القيمة المتبقية

يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ . هالكستلحساب اإل لإلستثمارات العقاريةالقيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية  الصندوق تحدد إدارة

تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم و. الفعلي قادماالستخدام المتوقع للموجودات أو الت في عين اإلعتبار

 .االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة مصروفتعديل 
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 أسس اإلعداد )تتمة( (1

 

 المتوقعة االئتمانية الخسائر4-1 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات إن قياس 

 هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
 

 الئتمانية المتوقعة، مثل: هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر ا

  تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛ 

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

  متوقعة؛ وإنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط بها من خسائر ائتمانية 

 .إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 ملخص السياسات المحاسبية  (4

 

 المالية موضحة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات على جميع الفترات المعروضة. القوائمالمطبقة في إعداد هذه  المهمةالسياسات المحاسبية 

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 4-3
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي اعتمدها الصندوق (أ)

 

  (م2039يناير  3)اعتباًرا من  عقود اإليجار 36رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 

  معامالت ضريبة الدخلعدم اليقين بشأن ، " 21رقم للجنة النفسيرات الدولية المعيار الدولي" 

 

 .2-4يتم تحليل تأثير تبني هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة والكشف عنها أدناه في المالحظة 

 

التي تعتبر فعالة ومن المتوقع أن يكون  المعايير الدوليةلجنة تفسيرات ال توجد أي تفسيرات أخرى من معايير التقارير المالية الدولية أو 

 تأثير مادي على الصندوق.لها 

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاح 4-9
 

 يوضحالمالية للصندوق، كما  القوائمعلى  ود اإليجارعق 36المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  تطبيق تأثير ا اإليضاحهذ يشرح

 حيث تختلف عن تلك المطبقة في الفترات السابقة.، م2039يناير  3السياسات المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها من 

 

 التأثير على القوائم المالية
 

 عقود اإليجار 36رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  (أ)
 

في المقام األول على المحاسبة من قبل المستأجرين وينتتج عتن االعتتراف بجميتع عقتود  36عداد التقارير المالية رقم إليؤثر المعيار الدولي 

يزيل المعيار الفرق الحالي بين عقود التأجير التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف باألصل )الحق  المركز المالي. قائمةاإليجار تقريبًا في 

المؤجر( والمسؤولية المالية لدفع اإليجارات لجميع عقود اإليجار تقريبًا. يوجد استثناء اختياري لعقود اإليجتار قصتيرة في استخدام العنصر 

ينتتاير  3ستتاري المفعتتول للفتتترات الستتنوية التتتي تبتتدأ فتتي أو بعتتد  36عتتداد التقتتارير الماليتتة رقتتم األجتتل ومنخفضتتة القيمتتة. المعيتتار التتدولي إل

 .م2039

 

يم آلثار تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للصندوق وبالنظر إلى أن الصندوق ال يتعامل في عقود إيجار، لم يتتم تحديتد تم إجراء تقي

 أي آثار جوهرية.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4

 

 )تتمة( التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاح 4-9
 

 ، "عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل" 21النفسيرات الدولية رقم المعيار الدولي للجنة   (ب)

 

الصندوق معفي من الضرائب ويخضع فقط للضتريبة المحجتوزة علتى بعتض أربتاح األستهم والفوائتد فتي بعتض البلتدان. إذا كتان الصتندوق 

 32 رقتم محتددة بموجتب معيتار المحاستبة التدولي خاضعًا لضريبة الدخل، بما في ذلتك الضترائب المقتطعتة ، فيجتب عليته تقتديم إفصتاحات

 ، 32 رقتم باإلضافة إلى ذلك، إذا كان الصندوق يخضع لضرائب الدخل في نطاق معيار المحاستبة التدولي .3 رقم ومعيار المحاسبة الدولي

المعيتار التدولي للجنتة  بما في ذلك الضرائب المحتجزة ، فينبغي للصندوق أن يفكر فيما إذا كانتت هنتاك أي معتامالت ضتريبية غيتر مؤكتدة.

 ؛ تطبيق سابق مسموح به. م2039يناير  3اعتباًرا من يسري  "عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل" 21النفسيرات الدولية رقم 

 

 سوف يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية. 21المعيار الدولي للجنة النفسيرات الدولية رقم ارة الصندوق ان اليتوقع مجلس إد

والتي من  م2039يناير  3المفعول للسنة المالية التي تبدأ في  ساريةال توجد معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى على المعايير الحالية 

 على الصندوق. جوهرير أن يكون لها تأثي مكنالم

 

 ةالسياسات المحاسبي 4-1

 

 النقدية وشبه النقدية

ة تتكون النقدية و شبه النقدية من النقد في الحسابات الجارية لدى بنك محلي. يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في قائم

 الموجودات والمطلوبات.

 

 الذمم المدينة

باستخدام يتم االعتراف األولي بالذمم المدينة بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة 

 ر.طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بقيمة مساوية لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العم

 

 االستثمارات العقارية 

 العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و/ أو لالستفادة من إيجاراتها. تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك

ة المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم استهالك التكلفة مخصوماً منها القيم

 أو مدة الصندوق. سنة  11أي تبقية لالستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي الم

 

داد. تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالستر

 سترداد. تدرج عائدات رأس المال الناتجة عن االستبعاد بالصافي في قائمة الدخلوفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لال

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

 

 انخفاض قيمة األصول غير المتداولة

عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة تتم مراجعة العقارات للتأكد من انخفاض قيمتها 

من على االلالسترداد. يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداده والذي يكون 

والقيمة المستخدمة. عندما تنعكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا ، يتم زيادة القيمة الدفترية للعقار أللقيمة العادلة لألصل ناقًصا تكلفة البيع 

لم حديدها. إلى التقديرات للمبلغ القابل لالسترداد ، ولكن ال يجب أن تزيد القيمة الدفترية المتزايدة عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن ت

يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة  .اض في قيمة األصول أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقةيتم االعتراف بأي خسارة إنخف

 كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4

 

 ة )تتمة(السياسات المحاسبي 4-1

 خرىاأل الذمم الدائنةمستحقة والف يرامصال

دل االعتراف األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معيتم 

 الفائدة الفعلي.

زامات يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللت

محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم اإلعتراف بالمخصصات لخسارة التشغيل 

 المستقبلية.
 

 اإليراداتب االعتراف

 . القسط الثابت على مدى فترة اإليجاريتم االعتراف بإيرادات اإليجار المدينة من عقود اإليجار التشغيلي لالستثمارات العقارية على أساس 
 

 يةالمعامالت االستثمار

 .المعاملةيتم اإلعتراف بالمعامالت اإلستثمارية على أساس تاريخ 
 

 األخرى اريفوالمص رةاإلداأتعاب 

وم اإلدارة بشكل يتم تحميل رسوم اإلدارة والنفقات األخرى بمعدالت ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. يتم احتساب رس

 يومي وسدادها على أساس ربع سنوي.

 

 زكاةال

 الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.

 الموجودات قيمة صافي

الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية بتقسيم صافي موجودات الصندوق  على عدد الوحدات في  قيمة يتم احتساب صافي

 نهاية الفترة.

 توزيعات األرباح

من صافي الدخل كتوزيعات سنوية على أساس نصف سنوي. ال تتضمن الربح الناتج من  ٪90سياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما اليقل عن 

 بيع أي عقار من اإلستثمارات العقارية.

 

 األدوات المالية

 

 أدوات الملكية

، وبأنه دليل  أدوات الملكية هي أدوات تستوفي تعريف الملكية من وجهة نظر المصدر؛ أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع

 على وجود فائدة متبقية في صافي أصول المصدر.

ستثمارات في حقوق االيصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع 

عتراف المبدئي ، تعيين استثمار في الالصندوق قد اختار ، عند ا ، باستثناء عندما يكون مدير رةأو الخسا حالرب اللالملكية بالقيمة العادلة من خ

بالقيمة كموجودات خر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات في األسهم االأسهم رأس المال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 االعتراف، يتم االختيارعندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير التجارة. عند استخدام هذه من خالل الدخل الشامل األخر العادلة 

، بما في ذلك عند البيع.  الدخل الشامل األخر  وال يتم إعادة إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى قائمة الدخلالقيمة العادلة في  بمكاسب وخسائر

خرى في القيمة العادلة.  األنخفاض القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات صاح عن خسائر ااإلفيتم ا وال

في قائمة الدخل عندما يتم تحديد حق الصندوق في  يتم اإلستمرار باالعتراف بها  توزيعات األرباح ، عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات،

 استالم الدفعات.



 

 صندوق الراجحي ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول

 )مدار من قبل الراجحي المالية(

  ايضاحات حول القوائم المالية

 م9132ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

14 

 

 )تتمة( المحاسبية الهامةملخص السياسات  (4

 

 ة )تتمة(السياسات المحاسبي 4-1

 النخفاض في قيمة الموجودات الماليةا
ة. يعترف الصندوق فأطلماجة بالتکلفة درلمبالموجودات المالية اة طتبرلماقعة ولمتن االئتمار اخسائم بتقييدوق على أساس مستقبلي لصنوم ايق

 كل تقرير. يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس:بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ 

  من النتائج الممكنة؛مدى مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم 

  القيمة الزمنية للنقود؛ 

  أحتداث ستابقة وظتروف حاليتة المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بتدون تكلفتة أو جهتد ال مبترر لهمتا فتي تتاريخ التقريتر بشتأن

 وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية

 

 

 إلغاء اإلعتراف       
م تحويلها وإما يتم استبعاد الموجودات المالية ، أو جزء منها ، عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات ، أو عندما يت

( ال يقوم 2يع مخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكية الموجودات المالية إلى حد كبير ، أو  )( يقوم الصندوق بتحويل جم3)

 الصندوق بنقل و االحتفاظ بجميع مخاطر والمنافع الخاصة  بملكية الموجودات المالية ، وال يحتفظ الصندوق بالسيطرة.

 اإللتزامات المالية
والخسارة يلغي أية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المال

 الصندوق اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من إلتزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. 

 المقاصة

ر يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة الموجودات و المطلوبات فقط عندما تتوف

 الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس الصافي أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 

 

 نقل الملكيةمصاريف األخرى ورسوم اإلدارة والأتعاب  (0

 

 والمصروفات األخرىاإلدارة  أتعاب  -

اختر تقيتيم  بحستب يًا متن إجمتالي قيمتة أصتول الصتندوقسنو ٪0.8إدارية بنسبة أتعاب بشكل يومي بتحميل الصندوق مدير الصندوق  يقوم

 ويتم دفعها بشكل ربع سنوي. ،بعد خصم المصاريف

 

 الملكيةنقل رسوم   -

 .إلستثمارات العقاريةلعلى سعر الشراء أو البيع  ٪3لمرة واحدة بمعدل  نقل الملكية، رسوم عالوة على ذلك، يتقاضى مدير الصندوق

 

 أتعاب الحفظ  -

ً عالوة على ذلك ، يدفع الصندوق ألمين الصندوق رسوم ً ريال سنوي 3851000بقيمة  ا ً يت، ويتم احتسابها يوما ألمتين وتتدفع كتل ثالثتة أشتهر  ا

 الصندوق. الحفظ
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 ، صافيمدينةذمم ايجار  (1

 

 م,913ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13 إيضاح 

 7,237,512  253135225  جمالي اإليجارات المدينةإ

 -  (1521,5139) 3-1 المشكوك في تحصيلهاااليجارات مخصص 

  ,5321514,  7,237,512 

 

 على مخصص انخفاض القيمة للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هي كما يلي: الحركة  6-3

 م,913ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13  

 -  -  الرصيد في بداية السنة/الفترة

 -  (1521,5139)  المكون خالل السنة/الفترة

 -  (1521,5139)  الرصيد في نهاية السنة/الفترة

 

 

 والخسارةأمن خالل الربح المدرجة بالقيمة العادلة االستثمارات  (3

 

 

 م2039ديسمبر  13كما في  اليحتفظ الصندوق بأي استثمارات

 

 القيمة السوقية التكلفة عدد الوحدات مدير الصندوق م2038 ديسمبر 13كما في 

 5911901460 5913571723.34 1841265 الراجحي المالية   بالريال  للمضاربة بالبضائعصندوق الراجحي 

 

 

 :السنةفيما يلي حركة االستثمارات خالل 

 م,913ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13  

     

 -  02,121,411  الرصيد في بداية السنة / الفترة

  6119531094   12,111,,20  اإلضافات خالل السنة / الفترة

 (418331250)    (101,,301,13)  المباع خالل الفترة / السنة

 381227  -  األرباح غير المحققة

 2121189  993,,3,33  األرباح المحققة

 5911901460   -  الفترة / الرصيد في نهاية السنة
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 ، صافياالستثمارات العقارية (,

 

 م9132 ديسمبر 13كما في 

 المجموع  المباني  األراضي  

       التكلفة

 1,654,357,553  5,3,,5,2,57  1,457,775,264  م2039يناير  3كما في الرصيد 

 653,172,557  ,432,254,62  55,,21,,224  السنةاإلضافات خالل 

 2,333,534,444  1,424,534,222  3511455115934  م9132ديسمبر  13كما في الرصيد 

       

       اإلستهالك المتراكم

 (13,747,544)  (13,747,544)  -  م2039يناير  3في  كما الرصيد

 (34,747,,17)  (34,747,,17)  -  السنةخالل  االستهالك

 (31,652,547)  (31,652,547)  -  م9132ديسمبر  13كما في الرصيد 

       القيمة الدفترية:

 33,,2,341,547  3,147,715,,  1,345,744,215  م9132ديسمبر  13كما في 

 

 م,913ديسمبر  13كما في 

 المجموع  المباني  األراضي  

       التكلفة

 -  -  -  م2038مارس  20الرصيد في 

 3168011571851  59215791591  3108717781260  اإلضافات

 3168011571851  59215791591  3108717781260  م,913ديسمبر  13الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم

 -  -  -  م2038مارس  20الرصيد في 

 (3117471800)  (3117471800)  -  الفترةخالل  االستهالك

 (3117471800)  (3117471800)  -  م,913ديسمبر  13الرصيد في 

       القيمة الدفترية:

 3166616301051  57818131791  3108717781260   م,913ديسمبر  13الرصيد كما في 

 عشرعقار التالية: ثمانيةالتتمثل االستثمارات العقارية في 
 

 العقارات القائمة:
 
 إيجارهقيمة  تبلغو م2038 منذ يونيوويحتوي على عدة مستأجرين  جرير األحساء يقع  في مدينة الرياض ويصنف في قطاع التجزئة.  -

 ون ريال سعودي.ملي 5.3 السنوي
 

 مليون ريال سعودي. 30سنوي ال إيجاره عقد صافي تبلغ قيمةومدرسة الفارس العالمية تقع في مدينة الرياض وتصنف في قطاع التعليم.  -
 

عقد وتبلغ قيمة يقع في مدينة الرياض، وهو مصنف في قطاع التجزئة.  التابعة لمجموعة المطلق لالستثمار العقاري هايبرماركت لولو -
 ون ريال سعودي. ملي 35.1 وينإيجاره السافي ص
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 )تتمة( صافي ،االستثمارات العقارية (,

 
 العقارات القائمة:

 
 مليون ريال سعودي. 4.4 إيجاره السنوي عقد صافي وتبلغ قيمةيقع في مدينة الرياض ، وهو مصنف في قطاع التجزئة.   بالزاأنوار  -
 

 .مليون ريال سعودي 4.1 إيجاره السنويعقد صافي وتبلغ قيمة يقع في مدينة الرياض ومصنف في قطاع التجزئة.  بالزاالنرجس  -
 

 .مليون ريال سعودي 4.7 إيجاره السنوي عقد صافي وتبلغ قيمةفي مدينة الرياض ومصنف في قطاع التجزئة.  بالزاراما  -
 

 .سعودي ون ريالملي 33.1 إيجاره السنوي عقد صافي و تبلغ قيمةجدة ومصنف في قطاع التجزئة. مدينة في  يقع مروة بندة حي ال -
 

 مليون ريال سعودي 2.5 إيجاره السنويعقد صافي وتبلغ قيمة ومصنف في قطاع التجزئة. مدائن فهد يقع في مدينة جدة بندة حي  -
 

 مليون ريال سعودي. 2.6 إيجاره السنوي عقد صافي وتبلغ قيمةجدة ومصنف في قطاع التجزئة. مدينة في  يقعالروضة بندة حي  -
 

 مليون ريال سعودي 1 إيجاره السنوي عقد صافي و تبلغ قيمةخميس مشيط ومصنف في قطاع التجزئة. خميس مشيط  يقع في بندة  -
 

 34.1 وتبلغ قيمة إيجاره السنوي يحتوي على عدة مستأجرين جدة ومصنف في القطاع التجاري.مدينة في يقع  مركز األندلس لألعمال -
 مليون ريال سعودي

 

  سعودي. ون ريالملي 38.1 إيجاره السنوي عقد صافي وتبلغ قيمةفي مدينة الخبر ويصنف في القطاع التجاري. يقع البرج األزرق  -
 

 ون ريال سعودي.ملي 31.6مستودعات اللؤلؤة في الرياض وتصنف في قطاع الخدمات اللوجستية.  وتبلغ قيمة عقد صافي إيجاره السنوي  -
 

ون ريال ملي 1.8 إيجاره السنوي عقد صافي وتبلغ قيمة وتصنف في قطاع الخدمات اللوجستية.في الرياض المركزية  لولومستودعات  -
 سعودي.

 
 :م9132العقارات المستحوذ عليها في عام 

 
وتبلغ قيمة عقد صافي إيجاره السنوي  السالم في الرياض وهو مصنف في قطاع الرعاية الصحية. أن أم سي التخصصي يقع مستشفى -

 ريال سعودي. ونملي 33.7
 

ون ريال ملي 36.1وتبلغ قيمة عقد صافي إيجاره السنوي . في الرياض وهي مصنفة في قطاع التعليم العالميةتقع مدرسة رواد الخليج  -
 سعودي.

 
ل ون رياملي 38.9وتبلغ قيمة عقد صافي إيجاره السنوي . وهي مصنفة في قطاع التعليم الدمامفي  العالميةتقع مدرسة رواد الخليج  -

 سعودي.
 

ون ريال ملي 3.6وتبلغ قيمة عقد صافي إيجاره السنوي . في الرياض وهي مصنفة في قطاع التعليم العالميةرواد الخليج براعم تقع مدرسة  -
 سعودي.

 
أي التكلفة مخصوم منها  سنة. يتم تحميل اإلستهالك بالقيمة القابلة لإلستهالك 11لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني لمدة   3-,

 القيمة المتبقية.
 

للتطتوير و اإلستتثمار و شركة صندوق الخليج  المميزة الثانيةجميع العقارات مسجلة باسم شركة الراجحي للتطوير العقاري، شركة المخازن     9-,

أي حصتص مستيطرة وال يستبب أي مختاطر "(. تحتفظ الشركات بهتذه العقتارات لملكيتة انتفتاع الصتندوق وال يملتك الحفظ )"شركاتالعقاري 

 على العقارات.
 

. يتتم اعتبتار ما إذا كان هناك أي مؤشر النخفاض فتي قيمتة األصتولستثمارية لتحديد االدوري بمراجعة عقاراته  بشكليقوم مدير الصندوق      1-,

القيمتة العادلتة متن علتى األ، وهتي لإلستردادالقابلة  تهاقيم لكل عقار استثماريالدفترية  ةقيمالنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز االخسارة 



 

 صندوق الراجحي ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول

 )مدار من قبل الراجحي المالية(

  ايضاحات حول القوائم المالية

 م9132ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

15 

 

الصندوق، لتم يتتم تستجيل  عنالمستقلون . ووفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم و قيمة استخدامهلبيع اللموجودات ناقًصا تكلفة 

 .30رقم  يضاحإيرجى اإلطالع على  جوهري غير بلغ اإلنخفاضألن م هذه القوائم الماليةفي  في االستثمارات العقاريةخسارة انخفاض 

 والخسارةأمن خالل الربح دفعات مقدمة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  (2

 

. تم بالريال السعودي للمضاربة بالبضائعريال سعودي لالشتراك في صندوق الراجحي  4010431391، تم دفع مبلغ  م2039ديسمبر  13في 

 .م2020يناير  3الخاصة بها في  إصدار الوحدات

 
 

 صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلةعلى ثر األ (31

 

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

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

، يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالتكلفة لسياسة المحاسبية للصندوقصافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً ل

 الك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية.ناقص اإلسته

عقار والشركات  38لكل عقار من العقارات التابعة للصندوق والتي تبلغ عددها  ستثمارات العقارية من قبل مقيمينيتم تحديد القيمة العادلة لال

ونز النج ليزلي و شركة نايت ج، وشركة  بسيووشركة وايت ك،  شركة فاليوسترات لالستشاراتو  ،ميشركة أوالت للتقيوهم  المقيمة التالية:

 فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية:( "تقييم") الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينفرانك وهم مقيمين معتمدين من 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م9132 ديسمبر 13

 2,327,471,376  2,274,266,465  2,353,576,653 االستثمارات العقارية

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م2038 ديسمبر 13

 3164818161688  3161718001000  3165918711176 االستثمارات العقارية

 

ت غير تم تقييم االستثمارات العقارية مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخال

ل القيمة ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة المقارنة المباشرة وطريقة القيمة المتبقية. فيما يلي تحلي

 العادلة لالستثمارات العقارية مقابل التكلفة:  

 م2038ديسمبر  13  م9132 ديسمبر 13 

 1,645,536,655  2,327,471,376 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناًء على متوسط التقييمين 

 (1,666,614,453)  (33,,2,341,547) االستثمارات العقارية يخصم: القيمة الدفترية 

 (17,773,365)  25,223,443 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية لفائض/)العجز(ا

 ,122,244,64  161,556,557 (33)إيضاح  الوحدات المصدرةعدد 

 (4114)  4116 للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  (اإلنخفاضالزيادة/)مقدار 

 العائدة لحاملي الوحدات:صافي قيمة الموجودات 

 م2038ديسمبر  13  م9132 ديسمبر 13 

    

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل 

 127,,1,575,43 تعديل القيمة العادلة
 

1,254,411,446 

 (17,773,365)  25,223,443 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية لفائض/)العجز(ا

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة 

 1,643,662,574 لإلستثمارت العقارية 
 

1,232,635,451 
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1, 

 

 

 

 )تتمة( صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلةعلى ثر األ (31

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 م2038ديسمبر  13  م9132 ديسمبر 13 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل 

 175, تعديل القيمة العادلة
 14123 

 (4114)  4116 في القيمة للوحدى بالقيمة العادلة الزيادة/)النقص(

 ,1414  1,1, صافي قيمة الموجودات للوحدة على أساس القيمة العادلة

 

 

 عامالت الوحداتم (33

 

 تتلخص المعامالت في وحدات الصندوق للفترة على النحو التالي:

 
 

 13للسنة المنتهية في 

  م9132 ديسمبر

 ديسمبر 13المنتهية في  للفترة

 م2038

 -  ,122,244,64  الفترة السنة /  الوحدات في بداية

     

 (1-11) إيضاح   الفترة السنة /  الوحدات المصدرة نقدا خالل
 

13,251,754 

 

42,674,134 

 ,534,47,,7  26,444,4,4  (2-11ايضاح ) الفترةالسنة / خالل  كمساهمات عينية الوحدات المصدرة

 الفترةالسنة / الوحدات في نهاية 

 

161,556,557 

 

122,244,64, 

 

ريال سعودي  8.8ريال سعودي لكل وحدة بسعر إصدار قدره  30 وحدة بقيمة اسمية 3112531754، أصدر الصندوق  /الفترةالسنةخالل   33-3

 ريال سعودي( 42617031100وحدة مقابل  4216701310: م2038ديسمبر  13ريال سعودي ) 33616351415للوحدة بقيمة إجمالية قدرها 

 .عامةلوحدات ل

 

ريال سعودي  8.8ل سعودي لكل وحدة بسعر إصدار قدره ريا 30وحدة بقيمة اسمية  2614041494الفترة ، أصدر الصندوق السنة/خالل  33-9

( ريال سعودي 79511041790بقيمة  وحدة 7915101479: م2038ديسمبر  13ريال سعودي ) 21211591547وحدة بقيمة إجمالية قدرها لكل 

 .8يضاح اإل يرجى اإلطالع على ،  ات العقاريةاالستثمار لالستحواذ علىكمقابل عيني 

 

 

 والمعامالت مع االطراف ذات العالقةرصدة األ (39

 

اهم في الراجحي المالية( الصناديق المدارة من الراجحي  )مس مصرف)مدير الصندوق(، تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق" الراجحي المالية 

لطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على وأي طرف لديه القدرة على السيطرة على او شركة كسب المالية )أمين الحفظ(, قبل مجلس ادارة الصندوق 

 .الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية

 

لألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العالقتة تحكمهتا قيتود اللتوائح الصتادرة متن هيئتة  عتيادييتعامل الصندوق في السياق اإل

 السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
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 )تتمة( رصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقةاأل (39
 

 واألرصدة الناتجة عنها:السنة / الفترة  فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل 

  
 مبلغ المعاملة

 
 مدين / )دائن( الرصيد

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

خالل السنة        

ديسمبر  13

 م9132

خالل الفترة      

ديسمبر  13

 م,913

 م,913ديسمبر  13 م9132ديسمبر  13

 (219561760) (4131035) 12,911,,2 31,401,313  أتعاب أدارة الراجحي المالية

 
مصاريف تم دفعها نيابة عن 

 (314671405) - 3,413,410 - الصندوق

 (210001000) - 9,111,111 (9,111,111) تمويل 

 (919471760) (111371841) 1,110,,,31 32,134,333 *مصاريف تمويل الراجحي مصرف

 (45619311600) (79312511516) 03,113,111 114,112,211 قروض 

 51733 3251000 - - نقد لدى البنك 

صندوق الراجحي للدخل 

 العقاري

 مصاريف مدفوعة بالنيابة

 510741912 - 0,134,219 - عن الصندوق 

 3621737 - 319,333 - صندوقإيراد مستلم نيابة عن ال 

 (281610) (961755) 24,130 301,912 أتعاب الحفظ* كسب المالية

صندوق الراجحي العقاري 

 الخليجي

 مصاريف مدفوعة بالنيابة

 (381000) - 111,,3 - عن الصندوق 

 2511065 - 901,110 - الصندوقإيراد مستلم نيابة عن  

صندوق الراجحي 

للمضاربة بالبضائع 

 بالريال

مقدمة الستثمارات مدرجة دفعات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 - 4010431391 - 41,143,321 والخسارة

 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 5911901460 - 02,121,411 - من خالل الربح والخسارة

 - - 919,1,2 993,,3,33 رباح محققةأ 

 - - 993,,3 - ير محققةغرباح أ 
 

 .ضمن المصروفات المستحقة و المطلوبات األخرى ضمن قائمة المركز المالي و أتعاب الحفظ مصاريف التمويلتم ادراج  *
 

عتن طريتق  الصتندوقرياالً سعودياً من صندوق الراجحي للدخل العقاري الذي تم تحويلته إلتى   19919061600بقيمة  على قرض الصندوق حصل

وتبلتتتغ الدفعتتتة الثانيتتتة ل ، يار 25415001000لی وألا الدفعتتتة. تبلغ ستتتحب القتتترض علتتتى دفعتتتتين(. تتتتم 3نظتتتر المالحظتتتة المستتتاهمة العينيتتتة )ا

، شتركة ذات غترض ختاص لصتندوق الراجحتي المخازن المميزة الثانيتة تم الحصول على هذا القرض باسم شركة . سعودي ليار 34514061600

هي أحد الشركات ذات الغرض الختاص للصتندوق وال تتزال الطترف الملتتزم بتالقرض. إن الدفعتة  المميزة الثانيةللدخل العقاري. إن شركة المخازن 

. ستيكون تتاريخ االستتحقاق بتالزاورامتا  بتالزا، نترجس  بتالزامبنى جريتر ، مبنتى المطلتق ، أنتوار  للعقارات التالية:ضمونة برهن األولى للقرض م

متروة. ستيكون الوعزيزيتة بنتدة  العالميةالفارس  مدارسمضمونة برهن الدفعة الثانية للقرض و . م2020ديسمبر  20 للدفعة األولى من القرض في 

 .م2023مارس  21في  الدفعة الثانية من القرضتاريخ استحقاق 

 . تدفع العمولة على مدى خمس سنوات على أساس نصف سنوي.٪1.78بنسبة  ةعمولة ثابت الدفعتين من القرضحمل تت
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 )تتمة( والمعامالت مع االطراف ذات العالقةرصدة األ (39
 

 ريتتال ستعودي متتن مصترف الراجحتتي 57,007,000، حصتتل الصتندوق علتتى تستهيالت متوافقتتة متع الشتتريعة بمبلتغ  م2038أكتتوبر  10فتي 

 .سنوات 7لمدة  تمتد التسهيالت  . ٪3.5سايبور ثالثة أشهر + متغير  ربحمعدل هذه التسهيالت ب. (مساهم في الراجحي المالية)
 

ريتال ستعودي متن مصترف الراجحتي  5,,,57,554، حصل الصندوق على تسهيالت متوافقتة متع الشتريعة بمبلتغ  م2039 أغسطس 39في 

 .سنوات 7تمتد التسهيالت لمدة  .  ٪3.5متغير سايبور ثالثة أشهر +  ربح)مساهم في الراجحي المالية(. هذه التسهيالت بمعدل 
 

ريتال ستعودي متن مصترف الراجحتي  115,642,444، حصتل الصتندوق علتى تستهيالت متوافقتة متع الشتريعة بمبلتغ  م2039نتوفمبر  6في 

 .سنوات 7تمتد التسهيالت لمدة  .  ٪3.5متغير سايبور ثالثة أشهر +  ربح)مساهم في الراجحي المالية(. هذه التسهيالت بمعدل 
 

ريتال ستعودي متن مصترف الراجحتي  2,342,545,، حصل الصندوق على تستهيالت متوافقتة متع الشتريعة بمبلتغ  م2039 ديسبمر  38في 

 .سنوات 7تمتد التسهيالت لمدة  .  ٪3.5متغير سايبور ثالثة أشهر +  ربح)مساهم في الراجحي المالية(. هذه التسهيالت بمعدل 
 

ريتال ستعودي متن مصترف الراجحتي  65,554,433قتة متع الشتريعة بمبلتغ ، حصل الصتندوق علتى تستهيالت متواف م2039 ديسمبر 22في 

 .سنوات 7تمتد التسهيالت لمدة  .  ٪3.5متغير سايبور ثالثة أشهر +  ربح)مساهم في الراجحي المالية(. هذه التسهيالت بمعدل 

 

 األدوات المالية و إدارة المخاطر  (31

 

ويركز البرنامج  .المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر الصندوق تتعرض أنشطة

لمالي الشامل إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء ا

 .للصندوق
 

قياس االستثمارات بالقيمة ة وإيجار مدينذمم و ومافي حكمهاالمالية بشكل أساسي النقدية  القوائمت المالية المدرجة في هذه األدواتتضمن 

طرق اليتم اإلفصاح عن  .وقروض مصاريف ادارية مستحقة، أطراف أخرىإلى ومن مستحقات ، والخسارةأالعادلة من خالل الربح 

يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي . عنصر في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل التي تم اعتمادهاعتراف اال

حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على  الصندوق ، عندما يكون لدىالمالية القوائمالغ المدرجة في المب

 .في نفس الوقت المطلوباتدات والموجو، أو لتحقيق يصافالأساس 
 

 مخاطر السوق 
مثال يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل ال

أي وفرة التمويل ومخاطر ر ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر

تراقب إدارة الصندوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات في  المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية والمخاطر التنظيمية.

 االقتصادية العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق.
 

 

 االئتمانمخاطر 
الوفاء للطرف اآلخر من خالل عدم  خسارةبالمالية  واتألدلوهي مخاطر أن يتسبب أحد األطراف  يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ،

والمستحّق من األطراف   المدينة. يتعّرض الصندوق لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بمبالغ إيرادات اإليجار العالقةاألطراف ذات  بااللتزام من

 نوكوالنقد المودّع بأرصدة لدى الب عالقةذات ال
 

ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان من  أخرىفي عقود أدوات مالية مع أطراف  بالدخولصندوق السياسة تتمثل 

بشكل  األخرىمحددة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف  أخرىخالل مراقبة التعرضات االئتمانية ، والحد من المعامالت مع أطراف 

 النقد لدى مؤسسة مالية مرموقة. مستمر. يتم إيداع
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 )تتمة(األدوات المالية و إدارة المخاطر  (31

 

 :المركز المالي قائمة لعناصريوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 إيضاح 
 م,913ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13 

 51733  390,111  39 النقدية وشبه النقدية

 712171832  0,321,1,0  1 ، صافيمدينةإيجار ذمم 
 

 يوجد دارة أنه الاإلتعتقد  ، واستناداً إلى التقييم 9عداد التقارير المالية رقم إلطلب بموجب المعيار الدولي تدارة مراجعة كما هو ماإلأجرت 

حيث أنه معترف بها صافي من  اإليجار المدينة ممو ذ لنقدية وشبه النقديةلخسائر انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية ى تسجيل حاجة إل

 خسائر اإلنخفاض

 

 

 مخاطر السيولة
 .الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية المبالغهي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على 

 

أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر 

 الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
 

 مخاطر العملة

ال يوجد لدى الصندوق أي تعرض مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 كبير لمخاطر العمالت حيث أن جميع أصوله ومطلوباته النقدية مقومة بالريال السعودي.

 

 تواريخ استحقاق الدين
 

 :يوضح الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة للصندوق بناًء على آجال االستحقاق المتوقعة

 م9132ديسمبر  13 

 المجموع أكثر من سنة من سنةأقل  
    

 3251000 - 3251000 النقدية وشبه النقدية 

 513961685 - 513961685 ، صافيمدينة يجارإذمم 

 - - - والخسارةأمن خالل الربح بالقيمة العادلة  مدرجة استثمارات

 4010431391 - 4010431391 في صندوق المضاربة بالبضائعدفعات مقدمة الستثمارات 

 1819901438 - 1819901438  مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى

 2110318471911 2110318471911 - استثمارات عقارية
    

 2118612031229 2110318471911 8411511296 اجمالي الموجودات
    

 4131035 - 4131035 رسوم إدارة مستحقة

 910161363 - 910161363 إيرادات ايجار غير مكتسبة 

 710431190 - 710431190 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 79312511516 51617511516 25415001000 قروض 
    

 80717621302 51617511516 27310081566 اجمالي المطلوبات
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 )تتمة( تواريخ استحقاق الدين

 م9132ديسمبر  13 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 
    

 51733 - 51733 النقدية وشبه النقدية 

 712171832 - 712171832 ، صافيمدينة يجارإذمم 

من خالل الربح بالقيمة العادلة  مدرجة استثمارات

 5911901460 - 5911901460 والخسارةأ

 514721734 - 514721734 مستحق من أطراف ذات عالقة

 316551308 - 316551308  مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى

 3166616301051 3166616301051 - استثمارات عقارية

    

 3174011731858 3166616301051 7117631805 اجمالي الموجودات
    

 219561760 - 219561760 رسوم إدارة مستحقة

 3510921149 - 3510921149 إيرادات ايجارات غير مكتسبة

 33,503,668 - 33,503,668 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 1,496,015 - 1,496,015 مستحق إلى اطراف ذات عالقة

 45619311600 45619311600 - قروض طويلة األجل
       

 48919601432 45619311600 1110461832 اجمالي المطلوبات

 

مليون ريال سعودي ، ويعزى  3.681بمبلغ  األصول المتداولةللصندوق  المتداولة، تجاوزت االلتزامات  م2132ديسمبر  13كما في 

مليون ريال سعودي. ومع ذلك ، بعد نهاية العام ،  22482وتبلغ  م2121ذلك بشكل رئيسي إلى القروض المستحقة السداد في عام 

ديسمبر  13مع مصرف الراجحي ، والتي ستقوم بتصحيح عدم تطابق موجودات األصول في سيوقع الصندوق اتفاقية تمويل إسالمي 

 .م2132

 

 المخاطر التشغيلية

المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات  غير مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو

الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية  والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة

 األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

 

من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد 

 في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.

 

 القيمة العادلة اتتقدير

المستحقة القيمة العادلة تتكون األصول المالية للصندوق من النقد والنقد المعادل، ودخل اإليجار المستحق، والسلف لالستثمارات المقاسة بـ

 من األطراف ذات العالقة واألصول األخرى.
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لمالية. تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 للمزايدة. يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر
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السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. 

 المطفأة تقارب قيمها العادلة.يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

  مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول

 إليها في تاريخ القياس؛

  والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء  3ت غير األسعار المعروضة مدرجة في المستوى هي مدخال 2مدخالت المستوى

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. 1مدخالت المستوى 
 

، وتشمل أدوات 3وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى تشتمل االستثمارات التي تستند قيمها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، 

 حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات.
 

 .3يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة على أنها المستوى 

 

 األرباح تتوزيعا  (34

 

، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح فيما يتعلق بفترة الستة  م2039أغسطس  34وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة للصندوق في  -

. تم الوحدات مالكيريال سعودي ل 1913041395ريال سعودي لكل وحدة بلغ مجموعها  0.12بمبلغ  م2039يونيو  10أشهر المنتهية في 

 .م2039أغسطس  23 في سدادها

 

، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع األرباح فيما يتعلق بفترة الستة  م2039فبراير  33وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة للصندوق في  -

الوحدات.  مالكيريال سعودي ل 171947.319ريال سعودي لكل وحدة بلغ مجموعها  0.133والبالغة  م2038ديسمبر  13أشهر المنتهية في 

 .م2039فبراير  25في  سدادهاتم 

 

بالفترة المنتهية ، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع األرباح فيما يتعلق  م2038يوليو  32وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة للصندوق في  -

 الوحدات. مالكيل ريال سعودي 231242.349ريال سعودي لكل وحدة بلغ مجموعها  0.374والبالغة  م2038يونيو  10في 

  

 التقارير القطاعية   (30

 

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

 
 

 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق   (31

 

لزيادة رأس  كمتطلب ، قام مدير الصندوق بإجراء بعض التغييرات على شروط وأحكام الصندوق م2039ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 

ريال  3851000ريال سعودي إلى  3001000من  حفظفي الشروط واألحكام زيادة رسوم ال األخرى . تتضمن التغييراتمال الصندوق

، وتقديم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ريال سعودي 151000ريال سعودي إلى  101000من  الحساباتمراجع سعودي وزيادة رسوم 

 ريال سعودي في السنة لكل عضو. 201000ريال سعودي لكل اجتماع بحد أقصى  51000المستقلين 
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 بعد تاريخ التقريراألحداث   (33

 

بمبلغ  م2039ديسمبر  13، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح فيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنتهية في م2020فبراير  09 في 

 الوحدات. مالكيريال سعودي ل 1119891919.97ريال سعودي لكل وحدة بلغ مجموعها  0.23

 
 

 اخر يوم تقييم  (,3

 

 .م2039 ديسمبر 13هو  فترةكان يوم التقييم األخير لل

 

 

 ائم الماليةاعتماد القو  (32
 

 .م2020مارس  30ق المواف هـ3434رجب  35 تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في

 




