
(1)صندوق األهلي ريت 
م2018التقرير السنوي لعام 
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كلمة مدير الصندوق
الصندوقوحداتمالكيالسادة

وبركاته،اللهورحمةعليكمالسالم

نظرةيتضمنوالذيم2018ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةللسنة(1)ريتاألهليلصندوقالسنويالتقريرلحضراتكمنقدمأنيسرنا
.القادمةللسنواتوخططهاملنصرمالعامخاللالصندوقأداءوعلىاالقتصاديةاألوضاععنعامة

افةاملضالقيمةضريبةوفرضالحكوميالدعملخفضنتيجةوذلكالعاممعظمخاللاالداءفيتباطؤايشهدالسعودياالقتصادظل
معو.محدودااإليجاراتنمومعهاوأصبحاملستهلكإنفاقانخفاضإلىاالقتصاديةالعواملهذهأدتوقد.األجنبيةالعمالةرسوموزيادة

التحولخطةوم2030رؤيةمثلالكبرىالحكوميةللمبادراتنتيجةالقريباملستقبلفياالقتصاديالوضعتحسننتوقعفإنناذلك،
.م2020الوطني

معدلعلىالحفاظمنمولاألندلستمكنحيثجيداأداءالصندوقاستثماراتأبدتم،2018عامفياالقتصادياالنخفاضفترةخالل
الفندقواحتل.التشغيلمنكاملةسنةأولخالل٪61بلغتإشغالنسبةجدةسويتسستايبريدجحققفيما٪،93بنسبةإشغال

.*STRتقريرحسبالواحدة،الغرفةإيراداتحيثمنالفئةنفسمنفنادقستةبينمنالثالثاملركز

أولالصندوقوأجرى.ريال88,017,000إلىم2018لعامالعملياتمنالنقدإيراداتوصلتفقدللصندوق،املالياألداءصعيدوعلى
بنسبةالثانيةللمرةأرباحاوزعكما.م2018أغسطسشهرفيوذلكم2018عاممناألولالنصفعن٪3.25بنسبةاألرباحمنتوزيعاته

ما)الواحدةللوحدةريال0.65للفترةالتوزيعإجماليبلغوقد.م2019فبرايرشهرفيوذلكم2018عاممنالثانيالنصفعن3.25٪
.(٪6,5يعادل

وملدةالتجارياألهليالبنكمنسعوديريالمليون650بقيمةإسالميتمويلعلىالصندوقحصلم،2018العاممناألخيرالربعوخالل
دالعوائوزيادةاالستثمارمخاطرتنويعبهدفجديدةأصولعلىاالستحواذالصندوقويعتزم.سنوات5قدرهاسماحفترةمنهاسنة15

.الوحداتملالكي

.اللهبإذنالقادمةاألعوامفيأفضلوإنجازاتنتائجتحقيقإلىوالتفاؤلالثقةمنبمزيدنتطلعإنناختاما،
العامليةتحليل قطاع الفنادق ذلك السوق املتعددة ، بما في توفر تحليل البيانات لقطاعات شركة *
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م2019التوزيع الثاني تم في الربع األول من عام *
النسبة من القيمة االسمية للوحدة**

ريال سعودي1,396,971,000:صافي قيمة األصول الحالية

ريال سعودي88,017,000( FFO):النقد من العمليات

%3.25: العامللنصف األول من املوزعة نسبة التوزيعات 

املعلومات الرئيسية

صافي الدخل باستبعاد تأثير االهالك هو العمليات النقد من *
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معلومات الصندوق

:الصندوقاسم

.(”الصندوق“)(1)ريتاألهليصندوق

:الصندوقوصف

شاؤهانتمالصندوق،ملديرالشرعيةالهيئةقبلمناملحددةالشرعيةالضوابطمعمتوافقمقفل،متداولعقارياستثماريصندوق
.املاليةالسوقهيئةوتعليماتللوائحويخضعالسعوديةالعربيةاململكةفيبهااملعمولواللوائحاألنظمةبموجب

:االستثماريالصندوقهدف

درةمعقاريةأصولفيأساسيبشكلاالستثمارخاللمنالوحداتملالكيسنوينصفدوريتأجيريدخلتوفيرإلىالصندوقيهدف
إلىباإلضافةالسنة،فيمرتينالوحداتمالكيعلىالصندوقأرباحصافيمن90%عنيقلالماوتوزيعانشائيا،تطويرامطورةللدخل

.جديدةأصولعلىاالستحواذأوتوسعتهاأواألصولتطويرطريقعنالصندوقأصولقيمةإجماليفينموتحقيقإمكانية

:الحاليةالصندوقأصول

(جدة)مولاألندلس
(ةجد)سويتسستايبريدجفندق
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تقرير مجلس اإلدارة

:التالياالجتماعاتوتضمنتاملنصرم،العامخاللالصندوقإدارةملجلسإجتماعينالصندوقمديرعقد

واألحكامالشروطمعيتوافقبماللصندوقالخدماتمختلفلتقديمالخارجيةاألطرافتعيينواعتمادإقرار.

والثانياألولالنصفينخاللالعقاريةاألصولأداءملتابعةباإلضافةالصندوقأعمالتطوراتأهممناقشة.

مستقبالالصندوقأصولعلىاملتوقعوأثرهاالحاليةاالقتصاديةاألوضاعمناقشة.

السنويةامليزانيةواعتمادمناقشة.

للصندوقواملستقبليةالحاليةلألصولالتوسعخططمناقشة.

والسنويةاألوليةاملاليةالقوائمواعتمادإقرار.

التجارياألهليالبنكمعاملصرفيةبالتسهيالتالخاصةاالتفاقياتعلىاملوافقة.

للوحدةاالسميةالقيمةمن%6.5مجموعهابلغوالتيوالسنوية،النصفيةاألرباحتوزيعاتواعتمادإقرار.
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تطورات الصندوق

تم.للوحدةاالسميةالقيمةعلىكعائد%6.5توزيعتمحيثالصندوقمديرتطلعاتمعمتوافقةم2018عامأرباحتوزيعاتكانت
.م2019فبرايرشهرخاللالثانيالنصفوأرباحم2018أغسطسشهرخاللاألولالنصفأرباحتوزيع

ديرمموقعفيالتقاريرونشرتومعتمدين،مستقلينمقيمينقبلمنالعامخاللمرتينالعقاريةالصندوقأصولتقييمتم
.(تداول)املاليةوالسوقالصندوق

كما،املطاعممنأكبرعدداولتشملوحيويةحداثةأكثرلتبدومولباألندلسالخاصةاملطاعمصالةتجديدأعمالمناإلنتهاءتم
.الصالةإلىعرضوشاشةشاللإضافةتم

بقيمةيالتجاراألهليالبنكمعاإلسالميةالشريعةاحكاممعمتوافقةمصرفيةإجارةتسهيالتعلىللحصولاتفاقيةالصندوقأبرم
.ريالمليون650

الصندوقومخاطراستثماراتلتنويعمناسبينوعائدبجودةأصولعنحالياالصندوقيبحث.

الزوارمنممكنعددأكبرلجذبوذلكمولاألندلساستراتيجيةوتطويرتحديثعلىالعقاريالوكيليعمل.
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نظرة عامة على اإلقتصاد

بلغالذيباإلنخفاضمقارنةالعاملهذا%2.5بنحوللمملكةاالجمالياملحليالناتجرفعفياالقتصاديةاالصالحاتنجحتعام،بشكل
.العامبدايةفيالتحدياتمنالرغمعلى%2.3نحوالعقاريالقطاعنمووبلغ.السابقللعام-0.8%

ويقدر.التواليعلى%16و%46بزيادةسنويأساسعلىم2018عامفياململكةفيالبيعنقاطعملياتوقيمةأعدادإرتفعت
نأويالحظ.السعوديالعربيالنقدمؤسسةنشرتهاالتيالبيعنقاطلبياناتوفقاًوذلك%12و%40بحواليجدةمدينةفياإلرتفاع
.العملياتعددفياالرتفاعمنبكثيرأقلالعملياتقيمةفياالرتفاع

مستقرةاإليجاراتظلت،2018عاممناألخيرالربعففي.املستهلكينإنفاقإنخفاضبسببمحدوداالتجزئةقطاعنمواليزال
االنخفاضفياألصغرالتجاريةاملراكزإيجاراتاستمرتبينماالعرض،بمحدوديةمدعومةالكبيرةاإلقليميةالتسوقملراكزبالنسبة

جهودبسبب%11عندسنويأساسعلىثابتةبالتجزئةالبيعقطاعفيالشغورمعدالتوكانت.سنويأساسعلى%5بنسبة
.الحاليةاإلشغالمعدالتعلىوالحفاظباملستأجرينلالحتفاظحوافزبتقديماملالك

كما.سنويأساسعلى%11بنسبةالغرفأسعارارتفعتحيثالبالد،أنحاءباقيعلىالتفوقفيجدةفيالفنادققطاعاستمر
ظلتنفسه،الوقتوفي.سنوات3اخرمتوسطعنطفيفًاانخفاضًايمثلمماجدة،فيفندقيمفتاح772إضافةم2018عامشهد

.العامخالليذكرتغييردوناإلشغالمعدالت

بلاملستقخاللجدةمدينةفيالعقارقطاععلىاالقتصاديةواملحفزاتلالصالحاتاألكبراالقتصادياالثريظهرأناملتوقعمن
.تاونداونوجدةاألحمرالبحرمشروعيمثلالكبيرةاالقتصاديةباملشاريعمدفوعاالقريب،

(2018سوق العقار السعودي )تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي و تقرير : املصادر JLL



8

األندلس مول–أصول الصندوق 

تقاطع طريق امللك  -حي الفيحاء ، عند ميدان امللك عبدالعزيز–جدة 
عبدالله مع طريق األمير ماجد   املوقع

متر مربع152,910 إجمالي مساحة األرض

متر مربع89,713 املساحة االيجارية

محل تجزئة415موقف سيارات، 3,000طابقين،  تفاصيل املركز التجاري

سنوات10 عمر البناء

93% م2018نسبة االشغال بنهاية 

1,150,000,000ريال سعودي  سعر االستحواذ

تقوم شركة هامات العقارية بتشغيل وإدارة األندلس مول، وهي شركة 
.ذات خبرة في توفير خدمات األدارة والتأجير والتشغيل مدير األمالك
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ملخص أداء األندلس مول

42%

17%

13%

0%

16%

6%

2% 2% 2% الوحدات املؤجرة حسب القطاع
أزياء ومالبس
إكسسوارات
تجميل وعطورات
سوبر ماركت
مطاعم و مقاهي
متنوعة
ترفيه وألعاب
بنوك
إتصاالت

نسبة املساحة املستأجرة إلى إجمالي املساحة القابلة للتأجير نسبة الدخل من إجمالي دخل املول القطاع

%44 %48 أزياء ومالبس

%10 %12 إكسسوارات

%6 %10 تجميل وعطورات

%22 %8 سوبر ماركت

%4 %9 مطاعم و مقاهي

%2 %3 متنوعة

%14 %8 ترفيه وألعاب

0.01% %1 بنوك

0.01% %1 إتصاالت

وحدة463مولاألندلسفياملؤجرةالوحداتإجماليبلغ
تقويةإلىالصندوقويهدف.م2018ديسمبرفيكما

نللمستثمريسيوفرممااملستأجرينقاعدةوتنويع
قطاعاتلتنوعنتيجةالنقديةالتدفقاتفياستقرارا

وتنوعوفرةتؤديأنيتوقعكما.املستأجرينأعمال
.املخاطرتوزيعإلىالتجارياملركزفياملستأجرين

:الجدول التالي يوضح تنوع القطاعات في املول ونسبة الدخل واملساحة لكل منها من املجموع الكلي
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شركة فواز الحكير

شركة الند مارك

شركة الشايع الدولية للتجارة

أخرى

أهم املستأجرين في املول
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ستايبريدج سويتس جدة–أصول الصندوق 

حي الفيحاء–جدة  املوقع

فندق خمس نجوم الفئة

متر مربع6,223 إجمالي مساحة األرض

جناح164 عدد األجنحة
موقف سيارات، مسبح، نادي صحي،  236دور، 16

ملعب تنس أرضي تفاصيل الفندق

سنة واحدة عمر البناء

ريال سعودي200,000,000 سعر االستحواذ

ادق يدار فندق ستاي بريدج سويتس من مجموعة فن
فنادقإنتركونتيننتال ذات الخبرة في تشغيل وإدارة ال مشغل الفندق
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جدةستايبريدج سويتس –أصول الصندوق 

:للفندقاألداءمؤشراتأهميوضحأدناهالجدول

نزيل50,694 إجمالي النزالء خالل العام

61% متوسط نسبة اإلشغال

ريال600 متوسط السعر اليومي للغرفة

ريال367 العائد لكل غرفة

أهم مؤشرات األداء للفندق

\\

لخال(العامليةانتركونتيننتالمجموعة)املشغلسعى
العمالءقاعدةمعالعامةالفندقعالقاتتطويرإلىالعام
التيالدعائيةالحمالتمنبالعديدوقامودوليا،محليا

رةبفكاملستهدفةوالفئاتالشركاتتوعيةتستهدف
فعلى.املدةطويلةاالقامةعلىتعتمدوالتيالفندق

والقاعاتللغرفحجوزاتعروضتقديمتماملثالسبيل
الشركاتمنوغيرهموالجامعاتالبنوكمنللعديد

سعياوذلك.ذلكغيرأواملؤتمراتأوالعملورشلعقد
ودخلأداءلتحسينتؤديالتياالشغالنسبةلزيادة

برعالنقديةالتدفقاتفياستقراراوتوفرمجمالالفندق
.املدىطويلةوشراكاتاتفاقياتتوقيع
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أداء الصندوق

وحدة137,500,000 عدد الوحدات املصدرة  

ريال1,375,000,000 عند اإلصدارصافي قيمة األصول 

ريال1,396,971,000 األصول بنهاية الفترةصافي قيمة 

ريال 10.00 اإلصدارعند صافي قيمة األصول للوحدة 

ريال10.16 للوحدة بنهاية الفترةصافي قيمة األصول 

ريال 88,017,000 (FFO)النقد من العمليات 

هللة 64 النقد من العمليات للوحدة

هللة32.5 *للوحدة للنصف األول من العامإجمالي توزيع الدخل 

10.11 (حسب السوق املالية السعودية)سعر إغالق للوحدة أعلى 

(2018ديسمبر 31بنهاية )أقل سعر إغالق للوحدة  7.37

2018ملخص أداء الصندوق خالل عام 

14,086,000 رسوم إدارة الصندوق

350,000 (تقييم عقاري وتدقيق محاسبي)رسوم مهنية 

100,000 أتعاب مجلس اإلدارة

27,000 أتعاب الهيئة الشرعية

757,943 رسوم شركة تداول

391,000 رسوم أمين الحفظ

1,607,858 مصروفات أخرى  

17,319,801 إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته  

1,445,825,000 قيمة األصول املدارة 

1.20% إجمالي نسبة النفقات   

2018رسوم الصندوق ونفقاته خالل عام 

لذلك لم يتم احتسابه هنا2019التوزيع الثاني تم خالل شهر فبراير ولكن هللة للوحدة 65إجمالي التوزيعات للفترة تبلغ *
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الوحدة خالل العامأداء 

 7.50

 8.00

 8.50

 9.00

 9.50

 10.00

 10.50

القيمة االسترشادية للوحدة السعر السوقي للوحدة

2018مقارنة السعر السوقي للوحدة بالقيمة االسترشادية للوحدة للعام 

سعر السوق صافي قيمة األصول الوصف

10.00 10.00 اإلفتتاحية لكل وحدةالقيمة 

(2.24) 0.16 خالل الفترة للوحدةالتغير 

0.33 0.33 (2018توزيعها خالل العام األرباح التي تم )*للوحدةاألرباح توزيع 

-%19.15 %4.85 اإلجمالي للفترةالعائد 

لذلك لم يتم احتسابه هنا2019التوزيع الثاني تم خالل شهر فبراير ولكن ريال للوحدة 0.65إجمالي التوزيعات للفترة تبلغ *
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توزيعات األرباح

ريال89,375,000 إجمالي األرباح املوزعة للفترة

هللة للوحدة65 قيمة الربح املوزع للوحدة

وحدة137,500,000 عدد الوحدات القائمة

ريال10 (السعر األولي)القيمة االسمية للوحدة 

6.5% نسبة األرباح املوزعة إلى السعر األولي للوحدة

%6.4 نسبة التوزيع من صافي قيمة األصول

ريال1,396,971,000 م2018ديسمبر 31صافي قيمة األصول كما في 

ملخص األرباح

%6.5 %6.5

ةنسبة التوزيع الفعلينسبة التوزيع املستهدفة

م2018نسبة التوزيعات إلى السعر األولي للوحدة للعام 

أرباحصافيمن%90عناليقلبماالوحداتمالكيعلىالسنةفيمرتيننقديةأرباحتوزيعالصندوقمديريستهدف
النقد،واقأسصناديقواستثماراتالعقاريةاألصولبيععنالناتجةالرأسماليةاألرباحباستثناءوذلكالسنوية،الصندوق

.للصندوقإضافيةأصولفياستثمارهايعادقدوالتي

.م2018ديسمبر31فياملنتهيةالفترةعنالصندوقوحداتمالكيعلىمرتيننقديةأرباحبتوزيعالصندوقمديرقاموقد
.م2019فبرايرشهرخاللالثانيالنصفوأرباحم2018أغسطسشهرخاللاألولالنصفأرباحتوزيعتم



إفصاحات

:أخرىاستثمارات
وهي(وديالسعبالريالللمتاجرةاألهليصندوق)املخاطرمنخفضةاستثماراتفيالزائدةالنقديةاألرصدةباستثمارالصندوقمديرقام

.لالستثمارالشرعيةالضوابطمعمتوافقة

:خاصةعموالت
.الصندوقحسابإلىإعادتهايتمحيثالسعودي،بالريالللمتاجرةاألهليبصندوقالخاصةاإلدارةرسوممنالصندوقيعفى

:البنكيةالتسهيالت
5قدرهاسماحفترةمنهاسنة15وملدةالتجارياألهليالبنكمنسعوديريالمليون650بقيمةإسالميتمويلعلىالصندوقحصل

.م2018عامخاللالتمويلمبلغبسحبالصندوقيقمولم.سنوات

:الجوهريةالتغييرات
.اليوجد

:السنويةالتصويتحقوق
.اليوجد

:واألحكامالشروطعلىحدثتتغييرات
.اليوجد

:أرباحتوزيعات
.م2019فبرايروم2018أغسطسشهريفيم2018عاممنوالثانياألولللنصفيناألرباحتوزيعتم

16



مدير الصندوق واألطراف الثالثة
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املحاسب القانونيوكيل العقارات

مقيم عقاريمقيم عقاري

أمين الحفظمدير الصندوق



تقرير تقييم املخاطر

18

إجراءات الحد من املخاطر وصف املخاطر املخاطر املتوقعة

وهوالرئيسييناملستأجرينمعاألجلطويلةإيجارعقودالصندوقوقع
ةمتنوعبقاعدةيتمتعالتجارياملركزأنمنللتأكدباستمراريعمل

خاطرممنللحداستراتيجيةأفضلتعتبروالتياملستأجرينمنوقوية
دقالفنتشغيليتولىذلك،علىوعالوة.السدادعناملستأجرينتخلف

األدنىالحدضمانفييساعدمماطويلةبخبرةمرموقةعامليةشركة
.األداءمن

رتاديمأعدادبزيادةيتعلقمافيمحددةتسويقيةاستراتيجياتتنفيذ
.الصلةذويواملشغلينالعقاراتمديريقبلمنوذلكالصندوقعقارات

أجلمنالعقاراتومشغليوكالءمعبانتظامالصندوقمديريجتمع
تحقيقلضمانالفوريةاإلجراءاتواتخاذكثبعناألصولأداءمراقبة

.املنشودةألهادفهالصندوق

ع عدم قدرة الصندوق على تحقيق التزامات التوزي
ي الدورية أو املستهدفة في املستقبل على مالك

الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، أو فشله 
.في ذلك

مخاطر توزيع الدخل 

وحداتخاللهاوتبقى(للتمديدقابلةعامًا99)جداطويلةالصندوقمدة
علىالقدرةالوحداتمالكييمنحمماالسوق،فيمتداولةالصندوق

.السائدةالسوقأسعارعلىبناءيشاؤونوقتماالتخارج

عدم قدرة مدير الصندوق على تصفية األصول 
جية األساسية في الوقت املناسب ووفقا الستراتي

وهذا الخطر يزداد أهمية مع الصندوق . الصندوق
.  من موعد انتهاء مدته املقررة

مخاطر التخارج 

نسب/الفائدةأسعارفيحركةأيفإنالصندوق،طبيعةإلىبالنظر
.األساسيةاألصولقيمةعلىجدامحدودتأثيرهايكونلناألرباح

مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب 
عار  التغيرات في معدالت العائد والتي تتأثر بأس

.الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة 

افأطرمعفقطماليةأدواتعقودفيبالدخولالصندوقسياسةتقتضي
.مرموقةسمعةذات

مخاطر تسبب أحد أطراف أداة مالية في خسارة  
.  امالية للطرف اآلخر نتيجة لعدم الوفاء بالتزام م
ويتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان بالنسبة 
لألرصدة املوجودة لدى البنوك ومستحقات  

م، كان لدى 2018ديسمبر 31في .اإليجارات
مليون ريال سعودي في صورة 102الصندوق 

.من أطراف مختلفة( ذمم مدينة)مستحقات 

/  مخاطر األطراف النظيرة
املخاطر االئتمانية 
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جدةفيجاهزةعقاريةأصولفيأصولهكلحالياالصندوقيستثمر
:اليالتالنحوعلىالصندوقأصولوتتوزع.(السعوديةالعربيةاململكة)

للصندوقاألصولإجماليمن٪85حوالييمثلتجاري،مركز.

،للصندوقاألصولإجماليمن٪15يمثلفندق.

عمتتالءمالتيالعقاراتمناملزيدعنالبحثالصندوقمديريواصل
محفظتهتنوعمنيزيدلكياملخاطر-للعائدالعاماملستوى

.االستثمارية

يستثمر الصندوق في البداية في أصول تتركز في
مناطق جغرافية وقطاعات محددة مثل قطاعي  

دوق وفي حالة تركز استثمارات الصن. الضيافة والتجزئة
في قطاع واحد أو أكثر، فقد يتأثر أداء الصندوق 

وأسعار الوحدة بشكل سلبي أكثر مما في حاالت  
األصول أو املمتلكات املتنوعة أو في حالة االعتماد 

.على قطاع واحد أو أكثر من القطاعات األخرى

تشمل هذه املخاطر أيضًا خطر تركز العمالء، أي 
ديسمبر 31في .  االعتماد على عدد صغير من العمالء

٪ من 29م، كان أكبر خمسة عمالء يمثلون 2018
ث ويستمر مدير الصندوق في البح. مستحقات اإليجار

.عن خيارات إضافية لتنويع هذه املخاطر وتخفيفها

مخاطر التركز 

وقعيتوالالسعوديةالعربيةاململكةفيأصولهكلالصندوقيستثمر
.قريباالتوزيعهذايتغيرأن

ثمريستالذيبالبلداملتعلقةالكامنةاملخاطرمختلفالصندوقيدير
والسياساتالتنظيميةاللوائحفيالتغيراتذلكفيبمافيه،

/ةالسياس/التنظيميةلألضواعالدقيقةاملراقبةخاللمنوالضريبية،
ملمحتتغييربأيوالتنبؤالسعودية،العربيةاململكةفيالضرائب

.لهواالستعداد

يات مخاطر احتمال أن يكون للوائح التنظيمية والسياس
والضرائب الحكومية الجديدة؛ أو عدم االستقرار 

دوق السياسي واالجتماعي، تأثير سلبي على أداء الصن
.  أو سيولته/ و

مخاطر بلد االستثمار

عامهبوجالكلياالقتصادلوضعالدقيقةمراقبتهالصندوقمديريواصل
القراراتاتخاذضمانأجلمنالعقاريالقطاعفيمحددتطوروأي

.ذلكعلىبناءاملناسبة

ى مخاطر أن يؤثر تدهور وضع االقتصاد الكلي سلبا عل
. وقأداء األصول األساسية وقيمتها وبالتالي على الصند املخاطر االقتصادية 

(تتمة(تقرير تقييم املخاطر
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منوالتياملخاطر،هذهمنللحداالستراتيجياتمنعدداالصندوقمديراتبع
:بينها

األساسيينالكباراملستأجرينمعاألجلطويلةإيجارعقودتوقيع

التجارياملركزلدىومتنوعةقويةمستأجرينقاعدةوجودمنالتأكد

الفندقوإدارةلتشغيلمرموقةعامليةشركةمعاالتفاق.

بانتظامويعقداألساسيةاألصولأداءكثبعنأيضاالصندوقمديريراقب
قدأحداث/أمورأيعلىللوقوفالفندقومشغلاألمالكمديريمعاجتماعات

.الصندوقأداءضعفإلىتؤدي

مخاطر أن يكون أداء األصول أضعف من 
املتوقع بسبب عوامل فردية خاصة مثل 
تقصير املستأجرين في السداد أو ارتفاع
النفقات الرأسمالية أو ارتفاع معدالت  

.الشغور

م، كان لدى الصندوق 2018ديسمبر 31في 
مليون ريال سعودي كمخصصات ديون  3.2

يواصل مدير األمالك. مشكوك في تحصيلها
مراقبة ذلك لضمان تحصيل جميع ( هامات)

.املبالغ املستحقة وغير املسددة

مخاطر ضعف أداء 
األصول 

فيةواسعوخبرةمميزبسجلتتمتعوالتياملاليةاألهليشركةالصندوقيدير
.األصولإدارة

األنشطةبعضإسنادتمعليها،املتعارفاملمارساتأفضلتطبيقلضمان
الخبرةذويمنخدماتمزوديإلىمتخصصةخبرةتتطلبالتيالرئيسية
.املتميزاألداءوسجلاملرموقةوالسمعة

فيالتسوقمراكزإدارةشركاتأبرزمنواحدةتعتبر:العقاريةهاماتشركة
.املجالهذافيوطويلحافلسجلولهاالسعوديةالعربيةاململكة

انتركونتينينتالفنادقمجموعة(IHG متعددةبريطانيةشركةوهي:(
10حواليالسوقيمالهارأسويبلغالضيافةنشاطفيمختصةالجنسيات

SوكالةقبلمنBBBتصنيفعلىوحاصلةأمريكيدوالرمليارات &P.

تحقيقأجلمنالتشغيليةاملخاطرإدارةفيالصندوقهدفيتمثلعام،بوجه
لخالمنبسمعتهتلحققدالتيواألضراراملاليةالخسائرمنالحدفيالتوازن
.الوحداتملالكيالعوائدتحقيقفياملتمثلاالستثماريهدفهتحقيق

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر تكبد
خسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة 

ملجموعة متنوعة من األسباب املرتبطة  
ية التي بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحت

تدعم أنشطة الصندوق سواء كان ذلك 
داخليا أو خارجيا، لدى مزود الخدمات 

للصندوق، أو لعوامل خارجية أخرى خالف  
مخاطر االئتمان والسيولة والعملة والسوق،

ية  كتلك التي تنشأ عن املتطلبات القانون
.والتنظيمية

املخاطر التشغيلية  
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وشروطهواألنظمةباللوائحالصندوقالتزاممراقبةالصندوقمديريواصل
املتطلباتهذهلتلبيةالالزمةاإلجراءاتجميعيتخذوسوفوأحكامه،

.واستيفائها

واعد فشل الصندوق في االلتزام بالقوانين والق
واللوائح املعمول بها في البلدان التي 

.يستهدف االستثمار فيها

املخاطر القانونية  : تشمل هذه املخاطر
والتنظيمية وااللتزام بأحكام الشريعة  

.  اإلسالمية

مخاطر االلتزام 
النظامي 

خاللمناملخاطرهذهمعالصندوقمديريتعامل:

oوالتقييمالواجبةالعنايةدراسةإجراء:االستحواذقبل.

oىاملدعلىالقيمةوزيادةاملنفعةتحقيقعلىالتركيز:االستحواذبعد
إيجاريدخلتحقيقعلىقدرتهوعلىالوحدات،ملالكيبالنسبةالطويل

.الطويلاملدىعلىالنمووإمكانيةدائمدوري

األصولقيمةصافيمنبأقلالصندوقوحداتتقييممخاطرتخضعكما
العقارياالستثمارصناديققطاعحولالسائدةواآلراءالعامالسوقملعنويات

قصناديفإنالعاملي،التقييممقابلالقياسوعند.عامبشكلوالعقاراتككل
ةقيمصافيمنأقلبسعرالبلدانمعظمفيتتداول(ريت)العقارياالستثمار

.األصول

ق مخاطر أن تصبح القيمة السوقية للصندو
وهو ما قد. أقل كثيرا من صافي قيمة أصوله

صول ينشأ نتيجة للمبالغة في تقدير قيمة األ
األساسية بأكثر من قيمتها السوقية 

. الحقيقية

مخاطر التقييم 

(تتمة(تقرير تقييم املخاطر
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كافيةأموالتوفرضمانخاللمنالسيولةاحتياجاتالصندوقمديريراقب
منأواستثماريةبعقاراتالتصرفخاللمنإمانشوئها،عندالتزاماتبأيللوفاء

.األجلقصيرةقروضعلىالحصولخالل

رة تتمثل مخاطر السيولة في احتمال عدم قد
الصندوق على تحقيق موارد نقدية كافية 

للوفاء بالتزاماته بالكامل في موعد 
ير استحقاقها أو ال يستطيع ذلك إال بشروط غ

.مواتية وقاسية بدرجة كبيرة

مخاطر السيولة 

باللوائحملتزماالصندوقبقاءلضمانوضوابطأنظمةالصندوقمديرأعد
.لذلكوفقاالصندوقمخاطروإدارةاألوقاتجميعفيالتنظيمية

عملالفيالعاليةالخبرةذياالستثماريفريقهخبرةعلىالصندوقمديريعتمد
النموحيثمنالصندوقتطلعاتوتحقيقالوحداتمالكيمصلحةيحققبما

.الطويلاملدىعلى

الصندوقمديريضمنخارجية،لجهاتاألنشطة/الوظائفبعضإسنادحالةفي
وقبولهمهؤالءالخدماتمزوديعلىاملناسبةالواجبةالعنايةدراسةإجراء

.بهاوتقيدهمالصندوقمديرعملبشروط

قد ال تتاح ملالكي الوحدات الفرصة  
للمشاركة في العمليات أو القرارات اليومية

للصندوق أو التحكم فيها، بما في ذلك 
قرارات االستثمار واإلجراءات التي يتخذها  

لى مدير الصندوق، والتي قد يكون لها تأثير ع
. أداء الصندوق

مخاطر مدير الصندوق 

(تتمة(تقرير تقييم املخاطر
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القوائم املالية
م2018ديسمبر 31م إلى 2017ديسمبر 25للفترة من 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )۱صندوق األھلي ریت ( 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من  

 مع
 الوحدات حملةلالمستقل  الحسابات مراجعتقریر 

 











 

٥ 

 )۱( ریت األھلي صندوق
 )المالیة األھلي شركة قبل من(مدار 

 
 قائمة المركز المالي

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 

 إیضاح
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸ 
   الموجودات

   موجودات متداولة
 ۷٬۳۳۷ ۷ نقد وما في حكمھ

 ٥۸٬۱۱۲ ۸ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار
 ۲۲٬۹۹۷ ۹  إیجارات مستحقة

 ۷٬٦۹۰ ۱٥  مستحق من أطراف ذات عالقة
 ۱٬۱۹٦  مدفوعات مقدًما وذمم مدینة أخرى

 ۲٬۸٦٦  موجودات أخرى
   

 ۱۰۰٬۱۹۸   المتداولةإجمالي الموجودات 
   

   الموجودات غیر المتداولة
 ۱٬۳٤٥٬٦۲۷ ۱۰ عقاریة اتاستثمار

   
 ۱٬٤٤٥٬۸۲٥  إجمالي الموجودات

   
   المطلوبات

   مطلوبات متداولة
 ۱۱٬٦۹۳ ۱٥ مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 ۱۰٬۷۳۲  مطلوبات أخرى
 ۲٦٬٤۲۹ ۱۱  إیرادات إیجاریة مؤجلة

   
 ٤۸٬۸٥٤   المطلوباتإجمالي 

   
 ۱٬۳۹٦٬۹۷۱  حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الوحدات

   
 ۱۳۷٬٥۰۰  الوحدات المصدرة باآلالف (العدد)

   
 ۱۰٫۱٥۹۸  حقوق الملكیة لكل وحدة (باللایر السعودي)

 
 
 
 
 

 ) جزًءا ال یتجزأ۲۰) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
 القوائم المالیةمن ھذه 



 

٦ 

 )۱( ریت األھلي صندوق
 )المالیة األھلي شركة قبل من(مدار 

 
 قائمة الدخل الشامل

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

 
  

 
 إیضاح

دیسمبر  ۲٥من للفترة 
 دیسمبر ۳۱م إلى ۲۰۱۷
 م۲۰۱۸

   
 ۱٤۸٬۳۳۲ ۱۲  إیرادات من العقارات
 )٤۰٬٥۲۳( ۱۳ مصروفات تشغیلیة  

 )۲۱٬۳٥۸( ۱۰ استھالك
 )۳٬۲٥۹(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

   
 ۸۳٬۱۹۲  مجمل الربح

   
 )۱٤٬۰۸٦( ۱٥ أتعاب إدارة
 )۳٥۰(  أتعاب مھنیة

 )۱۰۰(  اإلدارةأتعاب مجلس 
 )۷٥۸(  أتعاب شركة تداول

 )۳۹۱(  أتعاب الحفظ
 )۲۷(  أتعاب اللجنة الشرعیة

 )۱٬٦۰۸(  مصروفات أخرى
   

 ٦٥٬۸۷۲  صافي الربح التشغیلي
   

 ۷۸۷ ۸ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارصافي الربح من 
   

 ٦٦٬٦٥۹  ربح الفترة
   

 --  الشامل اآلخر للفترةالدخل 
   

 ٦٦٬٦٥۹  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزًءا ال یتجزأ۲۰) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
.من ھذه القوائم المالیة



 

۷ 

 )۱( ریت األھلي صندوق
 )المالیة األھلي شركة قبل من(مدار 

 
 الوحدات لمالكي العائدة الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ إلىم ۲۰۱۷ دیسمبر ۲٥ من للفترة
 )ذلك خالف یذكر لم(ما  السعودیة الریاالت بآالف

 
 ۲٥للفترة من  

م ۲۰۱۷دیسمبر 
 دیسمبر ۳۱إلى 

 م۲۰۱۸
  

 ٦٦٬٦٥۹ إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

  معامالت الوحدات خالل الفترة
   

 ۱٬۳۷٥٬۰۰۰  متحصالت من إصدار وحدات
  

 )٤٤٬٦۸۸( توزیعات األرباح المدفوعة خالل الفترة
  

 ۱٬۳۹٦٬۹۷۱ حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزًءا ال یتجزأ۲۰رقم ( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
.من ھذه القوائم المالیة



 

۸ 

 )۱( ریت األھلي صندوق
 )المالیة األھلي شركة قبل من(مدار 

 
 النقدیة التدفقات قائمة
 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ إلىم ۲۰۱۷ دیسمبر ۲٥ من للفترة
 )ذلك خالف یذكر لم(ما  السعودیة الریاالت بآالف

  

  

دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 دیسمبر ۳۱م إلى ۲۰۱۷
 م۲۰۱۸

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٦٦٬٦٥۹  ربح الفترة
   تسویات لـ:

 ۲۱٬۳٥۸  استھالك
 ۳٬۲٥۹   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 )۷۸۷(  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارصافي الربح من 
   
  ۹۰٬٤۸۹ 

   صافي التغییرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )۷٬٦۹۰(  مستحق من أطراف ذات عالقة

 )۲٦٬۲٥٦(  ذمم مدینة
 )۱٬۱۹٦(  مدفوعات مقدًما وذمم مدینة أخرى

 )۲٬۸٦٦(  موجودات أخرى
 ۲٦٬٤۲۹  مؤجلةإیرادات إیجاریة 

 ۱۱٬٦۹۳  مستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ۱۰٬۷۳۲  مطلوبات أخرى

   
 ۱۰۱٬۳۳٥  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

   
   یةستثمارالتدفقات النقدیة من األنشطة اال

 )٤۲۰٬۷۱۱(  عقاریة اتاستثمارشراء 
 )۱٬۲۷٤(  إنشاءات تحت التنفیذ

 )۸۳٬٤٥۸(  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارإضافات إلى 
 ۲٦٬۱۳۳  محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثماربیع 

   
 )٤۷۹٬۳۱۰(  یةستثماراال صافي النقد المستخدم في األنشطة

    
   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ٤۳۰٬۰۰۰  متحصالت من وحدات مباعة
 )٤٤٬٦۸۸(  توزیعات أرباح مدفوعة

   
 ۳۸٥٬۳۱۲  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

   
 ۷٬۳۳۷  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ والنقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

   
   معلومات غیر نقدیة:

 ۹٤٥٬۰۰۰  مقابل إصدار وحدات عقاریة اتاستثمارشراء 
 

 ) جزًءا ال یتجزأ۲۰) إلى رقم (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (
.من ھذه القوائم المالیة



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۹ 

 
 الصندوق وأنشطتھ ۱
 

تم  ي عقاري مغلق متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة،استثمار) ("الصندوق") ھو صندوق ۱صندوق األھلي ریت (
تأسیسھ وإدارتھ من قبل شركة األھلي المالیة ("مدیر الصندوق")، إحدى الشركات التابعة للبنك األھلي التجاري ("البنك")، 

 لصالح مالكي وحدات الصندوق. یخضع الصندوق لإلشراف النھائي من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

م)، ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي جمادى األول  ۲۱اریخ ، الصادر بت۲۰۰٥-۸۳-۲وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم 
 یعمل مدیر الصندوق في نشاط األوراق المالیة التالیة:

 
 التعامل؛ )أ

 الترتیب؛ )ب
 اإلدارة؛ )ج
 االستشارات؛ )د
 الحفظ؛ )ه
 

بشكل أساسي في العقارات  ستثماریھدف الصندوق إلى توفیر إیرادات إیجار بشكل دوري لمالكي الوحدات من خالل اال
طورة التي تحقق الدخل، باإلضافة إلى نمو محتمل للقیمة اإلجمالیة ألصول الصندوق عند بیع أصولھ في وقت الحق، أو الم

 تطویر األصول المستھدفة أو توسیعھا.
 

داتھ جزء من موجو استثمارسوف یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في األصول العقاریة المدرة للدخل. یمكن للصندوق 
والفائض النقدي في مرابحات قصیرة األجل باللایر السعودي مع البنوك المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

في صنادیق أسواق النقد العامة المعتمدة من ھیئة  ستثماروالعاملة في المملكة العربیة السعودیة. كما یمكن للصندوق اال
 السوق المالیة.

 
نوفمبر  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۹ربیع األول  ۱۱موافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة في تمت ال
م. اشترك مالكي الوحدات في ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۹م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ٦م). كانت مدة طرح الوحدات لالكتتاب من ۲۰۱۷

ة ب التحصیل لشركة األھلي المالیة. تم تحویل المبالغ النقدیوحدات الصندوق خالل فترة الطرح وتم االحتفاظ بالنقد في حسا
ي یة وتم إصدار الوحدات لمالكستثمارإلى حساب البنك للصندوق في تاریخ البدء والذي تم استخدامھ لشراء العقارات اال

ء، أصدر الصندوق م ("تاریخ التأسیس"). في تاریخ البد۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥الوحدات في وقت واحد. بدأ الصندوق أنشطتھ في 
 ملیون لایر سعودي، والتي اعتبرت مساھمة أولیة في رأس المال. ۱٬۳۷٥وحدة مقابل  ۱۳۷٬٥۰۰

 
) سنة. یجوز تمدید مدة الصندوق حسب تقدیر مدیر الصندوق بعد موافقة ھیئة سوق ۹۹إن مدة الصندوق تسع وتسعین (

 المال.
 

العقاري الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بموجب القرار  ستثمارصنادیق االتم إنشاء الصندوق وطرح الوحدات وفقًا ألنظمة 
العقاري")، ووفقاً للتعلیمات الصادرة  ستثمارھـ ("نظام صنادیق اال۱٤۲۷جمادى اآلخر  ۱۹بتاریخ  ۲۰۰٦-۱۹۳-۱رقم 

 ۲۳بتاریخ  ۲۰۱٦-۱۳۰-٦م العقاري المتداولة بموجب القرار رق ستثمارمن ھیئة السوق المالیة فیما یتعلق بصنادیق اال
العقاري المتداولة") التي توضح المتطلبات  ستثمارم ("توجیھات صنادیق اال۲۰۱٦أكتوبر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۳۸محرم 

العقاري المتداولة داخل المملكة العربیة السعودیة. ووفقًا لشروط وأحكام الصندوق،  ستثمارالتفصیلیة لجمیع صنادیق اال
 من صافي دخلھ لحاملي وحداتھ. ٪۹۰ یقل عن سیوّزع الصندوق ما ال

 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 

 
 األساس المحاسبي ۲

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة للصندوق وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 

افق مع األحكام المطبقة في نظام صنادیق واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین لتتو
 الصادرة من ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ستثماراال
 
 أسس القیاس   ۳
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمراریة، باستثناء 
 ات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة.ستثماراال
 
 عملة العرض والنشاط ٤
 

یتم قیاس المواد المتضمنة في القوائم المالیة باستخدام العملة الرئیسیة لبیئة العمل االقتصادیة التي یمارس الصندوق فیھا 
 نشاطھ ("عملة النشاط"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، والذي یمثل عملة النشاط والعرض للصندوق.

 
 المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات  ٥
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة من مدیر الصندوق إصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة 
والمبالغ المبلغ عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم 

لقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار األثر المترتب عن مراجعة التقدیرات المحاسبیة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتع
في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. فیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد ھذه 

 القوائم المالیة:
 

 العقاریة اتستثمارلالاألعمار اإلنتاجیة 
خذ . یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األستھالكبغرض احتساب اال العقاریة اتستثمارلالدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة تح

باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة 
الفترات ، إن وجدت، في الفترة الحالیة وستھالكفي مصروفات اال اتویتم تعدیل التغییر ،المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً 

 المستقبلیة.
 

 العقاریة اتستثماراالاالنخفاض في قیمة 
للتحقق من حدوث أي انخفاض في القیمة عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر  العقاریة اتستثماراالیتم مراجعة 

 ستثماراسترداد القیمة الدفتریة. ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة بمقدار تجاوز القیمة الدفتریة لالإلى إمكانیة عدم 
 العقاري لقیمتھ القابلة لالسترداد، وھي القیمة العادلة لھ بعد خصم تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى.

 
د إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدی العقاریة اتستثماراالع لغرض تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات، یتم تجمی

التدفقات النقدیة لكل وحدة بصورة منفصلة (وحدات تولید للنقد). وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القیمة، یتم 
ن القیمة الدفتریة القابلة لالسترداد، ولك ي أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھاستثمارزیادة القیمة الدفتریة للعقار اال

التي تمت زیادتھا یجب أال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا ال یتم تسجیل أي 
ة االنخفاض ري أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. یتم تسجیل عكس خساستثمارخسارة لالنخفاض في قیمة العقار اال

 في القیمة كدخل بصورة فوریة في قائمة الدخل الشامل.
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 

 
 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) ٥
 

 االنخفاض في القیمة الموجودات المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة
یقوم الصندوق، بشكل احترازي، بتقییم الخسائر االئتمانیة المرتبطة بموجودات األدوات المالیة المحملة بالتكلفة المطفأة. 
وتشمل ھذه بشكل رئیسي اإلیجارات المستحقة والمستحقات من طرف ذي عالقة. یقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة 

 عكس قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة:لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر مالي. ی
 
 قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للموارد؛ و •
معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجھود ال داعي لھ في تاریخ اإلبالغ عن األحداث الماضیة  •

 والظروف الحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ٦
 
 إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة موضحة أدناه. 
 
 نقد وما في حكمھ  ۱-٦
 

ة ات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا بسھولستثماریشتمل النقد وما في حكمھ على النقد لدى البنك واال
إلى مبالغ نقدیة محددة والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد وما في حكمھ النقد في الصندوق 

 وأرصدة بنكیة محتفظ بھا لدى بنوك تجاریة.
 
  األدوات المالیة ۲-٦
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واإلیجار المحصل والمستحق من طرف ذي عالقة یمثل األصول  ستثمارإن اال
 المالیة الرئیسیة. تشمل المطلوبات المالیة بشكل رئیسي الذمم الدائنة والمستحقات لطرف ذي عالقة والمطلوبات األخرى.

 
 اإلثبات األولي 

 المالي (ما لم یكن إیجار مستحق / ذمم مدینة أخرى / مستحقات من طرف ذي عالقةیتم قیاس األصل المالي أو االلتزام 
بالقیمة العادلة مضافًا إلیھا، بالنسبة للبند غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  )بدون مكون تمویل مھم مبدئیًا

إصداره. یتم قیاس اإلیجارات المستحقة بدون مكون الخسارة، تكالیف المعاملة العائدة مباشرة لعملیة االستحواذ علیھ أو 
 تمویل كبیر مبدئیًا بسعر المعاملة.

 
 إلغاء اإلثبات

یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو جزء منھ، أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة 
اللتزام المالي (أو جزء منھ) إال عند إطفاءه ، أي عندما یتم الوفاء للتدفقات النقدیة من األصل المالي. ال یمكن استبعاد ا
 بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ.

 
 القیاس الالحق

بعد اإلثبات األولي، یتم إثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، والتي ینتج 
بات خسارة محاسبیة في قائمة الدخل الشامل عند إنشاء أصل جدید. یقوم الصندوق بإثبات مخصصات الخسائر عنھا إث

االئتمانیة المتوقعة من اإلیجار المستحق والمستحق من أطراف ذات عالقة بمبلغ مساِو للخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر 
 الكلي.

 
ادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر. یتم إثبات الحركة ات المقاسة بالقیمة العستثماریتم قیاس اال

 في القیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۲ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٦
 
 عقاریة اتاستثمار ۳-٦
 

ھي أصول غیر متداولة مقتناة إما لغرض تحقیق عائد من تأجیرھا أو لتحقیق مكاسب رأسمالیة أو  العقاریة اتستثماراال
لكلیھما، ولكن لیس للبیع في سیاق العمل المعتاد أو استخدامھا في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة. یتم 

 المتراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة إن ستھالكیة بالتكلفة بعد خصم االستثمارتسجیل العقارات اال
 وجدت.

 
المبنیة ذاتیًا تشمل  ةالعقاری اتستثماراال. تكلفة العقاري ستثماراال اقتناءالمصروفات المتكبدة مباشرة لغرض تتضمن التكلفة 

 لالستخدام المحدد لھا وتكالیف االقتراض تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى متكبدة مباشرة لتصبح جاھزة
والقیمة  (والتي تمثل الفرق بین حصیلة البیع عقاري استثمارأي  استبعادبات أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن المرسملة. یتم إث

 الدفتریة للعقار المستبعد) بقائمة الدخل.
 

 لي:ات العقاریة ھو كما یستثمارالعمر اإلنتاجي للمكونات المختلفة لال
 
 العمر اإلنتاجي  الفئات 
 
 ٤۰ - ۲۰  مباني 
  ۱۰ - ٥  أثاث وتركیبات 
 ۱۰ - ۳ حاسب آلي وأجھزة 

 ۱۰ - ٤     معدات مكتبیة 
 
 المالیةفي الموجودات غیر  الھبوط ٤-٦

 
ؤشر متتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك 

 النخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد.
 

یكون ھناك انخفاضاً في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القیمة القابلة لالسترداد وھي 
ة قید االستعمال لألصل ـ أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیم

من الموجودات، ما لم یكن األصل مولداً للتدفقات النقدیة التي تكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة من موجودات 
ألصل أو لوحدة محققة للنقد القیمة القابلة لالسترداد  أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة

فإن األصل یعتبر قد تعرض النخفاض في القیمة ویتم خفضھ إلى القیمة القابلة لالسترداد. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً 
خدام ذه المعامالت یتم استتكالیف إتمام البیع، یتم مراعاة أحدث المعامالت السوقیة. وفي حال عدم القدرة على تحدید مثل ھ

نموذج التقییم المناسب. تستند القیمة قید االستعمال على أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم، حیث یتم خصم التدفقات 
النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال 

 ر المتعلقة باألصل. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل الشامل.والمخاط
 

یتم عمل تقییم في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً على انتفاء خسائر انخفاض قیمة مسجلة مسبقاً أو تم 
بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. تقلصھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، یقوم الصندوق 

یتم عكس قید خسارة انخفاض القیمة المسجلة مسبقاً إذا كان ھناك تغیراً في الفرضیات التي استخدمت في تحدید القیمة القابلة 
یث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدوداً بح

قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك ـ مع عدم تسجیل خسارة انخفاض 
 قیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم إثبات مثل ھذا العكس في القید في قائمة الدخل الشامل.

 
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 

 
 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  ٦

 
 مطلوبات مالیة   ٥-٦
 

ت والمستحقات لطرف ذي عالقة والمطلوباذمم الدائنة یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة غیر المشتقة، والتي تتكون من ال
التكلفة ، یتم قیاسھا بالحقًا لإلثبات األولياألخرى مبدئیًا بالقیمة العادلة مخصوماً منھا أي تكالیف عائدة مباشرة للمعاملة. 

 طریقة معدل العمولة الفعلي. باستخدامالمطفأة 
 
 إلغاء اإلثبات    ٦-٦
 

یتم إلغاء إثبات الموجودات المالیة، أو جزء منھا، عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو 
) الصندوق ۲) الصندوق یقوم بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل جوھري، أو (۱(عندما یتم تحویلھا وسواًء كان 

 ال یقوم بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل جوھري، ولم یمارس الصندوق سیطرة.
 
 مخصصات    ۷-٦
 

 من الظروف المحیطة نتیجة لحدثیتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الصندوق التزام قانوني أو التزام مستدل علیھ 
في الماضي ویكون من المحتمل أن یترتب علیھ تدفق موارد تمثل منافع اقتصادیة یتم استخدامھا لسداد ذلك االلتزام. ال یتم 

 التشغیل المستقبلیة. ئرإثبات مخصص لخسا
 
 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى   ۸-٦
 

ام الدائنة األخرى بشكل مبدئي بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدیتم اثبات المصروفات المستحقة والذمم 
 طریقة سعر الفائدة الساریة.

 
 إثبات اإلیرادات    ۹-٦
 

عوائد  عقد اإلیجار. یتم إثباتیة على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط ستثماریتم إثبات إیرادات التأجیر من العقارات اال
اإلیجارات كجزء ال یتجزأ من إجمالي اإلیرادات اإلیجاریة على مدى مدة عقد اإلیجار. ال یوجد لدى الصندوق أي توزیع 

 جغرافي ویتم تسجیل اإلیرادات على مدى عقد اإلیجار.
 

مات األخرى ذات الصلة المقدمة. ویتم إثبات تتكون اإلیرادات من الفنادق من إیرادات الغرف واألغذیة والمشروبات والخد
 اإلیرادات بعد الخصومات والضرائب المطبقة ورسوم الخدمات البلدیة على أساس االستحقاق عند تقدیم تلك الخدمات

 
 الزكاة وضریبة الدخل ۱۰-٦
 

ائم امات في ھذه القوتعد الزكاة والضریبة التزاماً على مالكي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتز
 المالیة.

 
 توزیعات أرباح مستحقة   ۱۱-٦
 

 یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة والنھائیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٦

 
 المقاصة    ۱۲-٦
 

والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات 
حق نظامي ملزم إلجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا على أساس الصافي 

 دات والمصروفات في قائمة الدخل الشاملأو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم إجراء مقاصة بین اإلیرا
ً بھ وفقاً ألحد معاییر المحاسبة أو التفسیرات، وكما ھو مبین في السیاسات المحاسبیة  ً أو مسموحا إال إذا كان ذلك متطلبا

 للصندوق.
  
 حقوق الملكیة لكل وحدة ۱۳-٦
 

العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة عن طریق قسمة حقوق الملكیة 
 المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة /الفترة.

 
 وحدات مصدرة ۱٤-٦
 

یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة صادرة كمطلوبات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة وفقًا لمضمون الشروط التعاقدیة 
 لألدوات.

 
رة. وعند تصفیة الصندوق، فإنھا تمنح مالكي الوحدات الحق في صافي األصول المتبقیة. ولدى الصندوق وحدات مصد

وھي مصنفة بنفس المعدل من جمیع النواحي ولھا شروط وأحكام متطابقة. وتمنح الوحدات للمستثمرین الحق في المطالبة 
حالة  ق في كل تاریخ استرداد وأیًضا فيباسترداد األموال نقًدا بقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي أصول الصندو

 تصفیة الصندوق.
 

 یتم تصنیف الوحدات كحقوق ملكیة متى ما استوفت جمیع الشروط التالیة:
 
 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق؛ •
 تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛ •
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ •
بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قیمة األداة النقدیة أو أصل مالي آخر، ال  •

 مل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھ باعتباره التزاًما؛ وتشت
إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة إلى األداة على مدى عمرھا یعتمد بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،   •

 والتغیر في صافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر المثبتة على مدى عمر األداة.
 
 الت بالعمالت األجنبیة  المعام ۱٥-٦
 

یتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك المعامالت. أما 
الموجودات النقدیة المقدرة بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا إلى اللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ القوائم 

 المالیة. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الشامل.
 
 النقد وما في حكمھ ۷
 
 تتمثل في نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك تجاریة. 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٥ 

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   ستثماراال  ۸
 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما یلي: ستثماریتكون اال
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة التكلفة 

 في الصنادیق المشتركة التي یدیرھا مدیر الصندوق ستثماراال
وحدة) (طرف ذو  ۳۱٬۳۰۸٬۹۳۷صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي (

 ٥۸٬۱۱۲ ٥۷٬۷۲۹ عالقة)
   

 ات.ستثمارألف لایر سعودي من استبعاد ھذه اال ۷۸۷الصندوق صافي ربح بلغ خالل الفترة، أثبت 
 
 اإلیجارات المستحقة ۹
 
 تتكون اإلیجارات المستحقة مما یلي: 

 دیسمبر ۳۱كما في  
 م۲۰۱۸

  
 ۲٦٬۲٥٦  إیجارات مستحقة

 )۳٬۲٥۹(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
  

 ۲۲٬۹۹۷  بالصافي -إیجارات مستحقة 
 

 للصندوق. ةمن اإلیجارات المستحق ٪۲۹م، كان أكبر خمسة عمالء یمثلون ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 

 العقاریة اتستثماراال ۱۰
 

من  ٪۳۰ملیون لایر سعودي (یمثل  ٤۰٥م مقابل مبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥استحوذ الصندوق على العقارات التالیة بتاریخ 
-ملیون لایر لشركة األندلس العقاریة  ۹٤٥ملیون لایر سعودي) وإصدار وحدات بقیمة  ۱٬۳٥۰إجمالي قیمة الشراء بقیمة 

ملیون لایر سعودي عند  ۱٥٫٥۳أیًضا برسملة تكلفة الصفقة البالغة السابق. باإلضافة إلى ذلك، قام الصندوق  المالك
 االستحواذ.

 
 سعر الشراء طبیعة العقار اسم العقار

   
 ۱٬۱٥۰٬۰۰۰ مركز تجاري األندلس مول، جدة

 ۲۰۰٬۰۰۰  فندق خمس نجوم فندق ستایبریدج سویتس، جدة
 

مسؤولیة محدودة، كمشغل ومدیر للتأجیر للتعامل مع جمیع  وقد تم تكلیف شركة ھامات العقاریة، وھي شركة سعودیة ذات
الغرف  توزیع یریدوفندق ستایبریدج سویتس ل والمدیر المشغل ھي انتركونتیننتال فندق مجموعة لألندلس مول. عقود اإلیجار

 نیابة عن الصندوق.
 

في ذلك اإلیرادات المؤجلة مقابل مطالبة كما حصل الصندوق على بعض الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعقارات بما 
 ملیون لایر سعودي. ۲٥٫٤من شركة األندلس العقاریة بمبلغ 

 
 شركةكھا "ملتریة " (كیان ذو غرض خاص") والتي یتم االحتفاظ بسندات ملكیة العقارات باسم شركة "صندوق تمكین العقا

من موجودات الصندوق  ٪۰٫۰۲٥الحفظ إلى أمین الصندوق بما یعادل  سومر الصندوقیدفع  " (أمین الحفظ).المالیةالبالد 
  وفقا لمتوسط تقییمات أمین الحفظ للممتلكات.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱٦ 

 
 (تابع)   العقاریة اتستثماراال ۱۰

 
 التي تم إثباتھا مبدئیًا على أساس تكلفتھا ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة العقاریة اتستثماراالم، تمثل ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 

 المتراكم: ستھالكناقًصا اال
 
 
 مباني أرض 

 أثاث
 وتركیبات

حاسب آلي 
 وأجھزة

معدات 
 مكتبیة

إنشاءات 
 اإلجمالي تحت التنفیذ

        
 ۱٬۳٦٥٬٥۲٤ -- ۷٬۰٥٥ ۲٬۰۳۹ ۸٬٦٥٥ ٥۳٥٬۳٦٤ ۸۱۲٬٤۱۱ تكلفة االستحواذ

 ۱٬٤٦۱ ۱٬۲۷٤ -- -- ۱۸۷ -- -- إضافات خالل السنة
 )۲۱٬۳٥۸( -- )۱٬۱۷۷( )۲۳٥( )۱٬۰۸۹( )۱۸٬۸٥۷( -- السنة استھالك

 القیمة الدفتریة
 ۱٬۳٤٥٬٦۲۷ ۱٬۲۷٤ ٥٬۸۷۸ ۱٬۸۰٤ ۷٬۷٥۳ ٥۱٦,٥۰۷ ۸۱۲٬٤۱۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

العقاري الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، یقوم  ستثمارمن نظام صنادیق اال ۲۲وفقاً للمادة 
مدیر الصندوق بتقییم األصول العقاریة للصندوق بناًء على تقییمین أعدھما مقیمان مستقالن. ومع ذلك، ووفقًا للمعاییر الدولیة 

 ستھالكات في العقارات یتم إدراجھا بالتكلفة ناقًصا االمارستثللتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإن اال
 المتراكم في ھذه القوائم المالیة.

 
ً قبل تقییم المقیمین المعتمدین  منللعقارات  العادلة القیمة وفقًا لتقریر التقییم، تم تحدید  السعودیة(الھیئة قییم لقوانین ت وفقا

في تحدید القیمة  . تتمثل االفتراضات المستخدمةالتقییم ومعاییر الدولي التقاییم معاییر مجلسبالتوافق مع  )المعتمدین للمقیمین
 فیما یلي: العقاریة اتستثماراالالعادلة 

 
 القیمة السوقیة االفتراضات األساسیة الوصف

  

 كما في
دیسمبر  ۲٥

 م۲۰۱۷

 كما في
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
    كولییرز إنترناشیونال المقَیِّم:

 األندلس مول
 ،%۱۱٫۲٥معدل الخصم: 

 ۱٬۱۰۷٬۰۰۰ ۱٬۱٤٤٬۰۰۰ %۹٫٥۰معدل عائد الخروج: 
    

 فندق ستایبریدج سویتس
 ،%۱۱٫۲٥معدل الخصم: 

 ۱۷٤٬۰۰۰ ۱۸۰٬۰۰۰ %۹٫۲٥معدل عائد الخروج: 

  
 

۱٬۳۲٤٬۰۰۰ ۱٬۲۸۱٬۰۰۰ 
    نایت فرانك المقَیِّم:

 األندلس مول 
 ،%۱۲٫۲٥معدل الخصم: 

 -- ۱٬۱٥۰٬٥٥۸ %۹٫۲٥معدل الرسملة النھائي: 
    

 فندق ستایبریدج سویتس
 ،%۱۲٫۲٥معدل الخصم: 

 -- ۲۰۱٬۰۰۰ %۹٫۲٥معدل الرسملة النھائي: 

  
 

۱٬۳٥۱٬٥٥۸ -- 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۷ 

 
 (تابع)   العقاریة اتستثماراال ۱۰

 
 القیمة السوقیة االفتراضات األساسیة الوصف

  

 كما في
دیسمبر  ۲٥

 م۲۰۱۷

 كما في
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
    فالیو سترات المقَیِّم:

 األندلس مول
 ،%۱۰٫٥۰معدل الخصم: 

 ۱٬۱٦۱٬۰۰۰ -- %۸٫٥۰معدل عائد الخروج: 
  --  

 فندق ستایبریدج سویتس
 ،%۹٫۰۰معدل الخصم: 

 ۱۷۹٬۱۰۰ -- %۱۱٫٥۰معدل عائد الخروج: 

  
 

-- ۱٬۳٤۰٬۱۰۰ 
 

، تم العقاریة االستثمارات فيقید االستخدام  القیمةتحدید ب مدیر الصندوق البد أن یقوم ،القیمة في نخفاضاال تقییم لغرض
د القیمة المستخدمة . یتم تحدیالمعتمدینللمقیمین  مقیم معتمد من الھیئة السعودیة -س نسایتإتحدید القیمة قید اإلستخدام بواسطة 

 :التالیة االفتراضاتبإستخدام 
 

 االفتراضات األساسیة الوصف
 دیسمبر ۳۱كما في

 م۲۰۱۸
   سنسایتإ المقَیِّم:

 األندلس مول
 ،%۱۰٫۲: المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

 ۱٫۱۷۹٫٤۷۲ %۸٫٥معدل الرسملة النھائي: 
   

 فندق ستایبریدج سویتس
 ،%۹٫٥۹: المال رأس لتكلفة المرجحالمتوسط 

 ۱۸٦٫۱٤۱ %۹٫۰معدل الرسملة النھائي: 
  ۱٫۳٦٥٫٦۱۳ 
 

نتیجة لھذا التحلیل، لم تثبت اإلدارة االنخفاض في القیمة في السنة الحالیة حیث أن المبلغ القابل لالسترداد، والذي یزید عن 
 قید االستخدام، یتجاوز القیمة الدفتریة.قیمتھ العادلة مطروحاً منھ تكلفة البیع والقیمة 

 
 إیرادات إیجاریة مؤجلة   ۱۱

 
 م:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥فیما یلي الحركة في اإلیرادات المؤجلة للفترة من 

 
دیسمبر  ۲٥للفترة من  

 دیسمبر ۳۱م إلى ۲۰۱۷
 م۲۰۱۸ 

  
 ۲٥٬٤۰٦ اإلیراد المكتسب كجزء من االستحواذ

 ۱۲٤٬۳۳۲ خالل الفترةإیجار مفوتر 
 )۱۲۳٬۳۰۹( اإلیراد المعدل مقابل اإلیراد المكتسب

  
 ۲٦٬٤۲۹ الرصید في نھایة الفترة

 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۸ 

 
 اإلیرادات من العقارات ۱۲

 
 تتمثل اإلیرادات من العقارات خالل الفترة فیما یلي:

 
دیسمبر  ۲٥للفترة من  

 دیسمبر ۳۱م إلى ۲۰۱۷
 م۲۰۱۸ 

  
 ۱۲٤٬۲۳۲ األندلس مول

 ۲٤٬۱۰۰ وسویتس ستایبریدج فندق
  
 ۱٤۸٬۳۳۲ 
 

 المصروفات التشغیلیة ۱۳
 
دیسمبر  ۲٥للفترة من  

 دیسمبر ۳۱م إلى ۲۰۱۷
 م۲۰۱۸ 

  
  األندلس مول

 ۱٦٬۸۸٦ المصروفات التشغیلیة
 ۲٬۳۱۷ منافع عامة

 ۱٬۷۰٦ مصروفات تسویق
 ٥۰۰ أتعاب وكالة

 ۲٬٤۱۰ مصروفات أخرى
 ۲۳٬۸۱۹ 

  ستایبریدجفندق وسویتس 
 ٦٬۸۷۷ رواتب ومصروفات متعلقة بھا

 ۲٬۰۲۲ مصروفات قسم الغرف
 ۱٬۰۲۰ مصروفات تسویق

 ۹۳۱ أتعاب إدارة
 ۲٬٤۳٥ منافع عامة

 ۳٬٤۱۹ مصروفات أخرى
 ۱٦٬۷۰٤ 
  

٤۰٬٥۲۳ 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة   ۱٤
 

ملیون لایر سعودي. سیتم استخدام  ٦٥۰التجاري لتمویل إجارة بقیمة خالل الفترة، أبرم الصندوق اتفاقیات مع البنك األھلي 
ً لالتفاقیة، سیقوم الصندوق بتحویل العقارات اال الموجودة إلى  یةستثمارالتمویل لشراء عقارات مستقرة للصندوق. ووفقا

 البنك للصندوق.، لم یتم أي صرف أي مبلغ من ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱البنك كرھن عقاري في وقت صرف المبلغ. كما في 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۹ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة    ۱٥

 
تعتبر األطراف أطرافًا ذات عالقة إذا كان أحد األطراف لدیھ القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر 

 جوھري على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة.
 

 العالقة اسم المنشأة 
  

 وحدات حملةمدیر الصندوق و شركة األھلي المالیة
 مدیر الصندوقلشریك  البنك األھلي التجاري

 وحدات حملة شركة األندلس العقاریة
 الملكیة مدیر العقاریة ھامات شركة

 
 أتعاب إدارة الصندوق

سنویًا  ٪۱أتعاب إدارة بنسبة یتم دفع أتعاب إدارة الصندوق بسعر متفق علیھ مع مدیر الصندوق. یحق لمدیر الصندوق 
من إجمالي أصول الصندوق بالصافي بعد خصم تكالیف الصندوق بناًء على آخر تقییم ویتم دفعھ على أساس نصف 

 سنوي.
 

 أتعاب إدارة عقارات
م بتعیین شركة األندلس العقاریة كمدیر ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥قام الصندوق من خالل اتفاقیة تحویل رئیسیة بتاریخ 

كات. وبموجب االتفاقیة، ستقوم شركة االندلس العقاریة بإدارة عملیات الصندوق والتي سیدفع الصندوق بموجبھا للممتل
 لایر سعودي سنویًا لشركة األندلس العقاریة. ٥۰۰٬۰۰۰مبلغًا ثابتًا قدره 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
 

الصندوق المعامالت التالیة مع األطراف ذات  م، أجرى۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥خالل الفترة من 
) في سیاق األعمال المعتادة. وتم تنفیذ ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق ۷العالقة (راجع اإلیضاح 

 المعتمدة.

 مبلغ المعامالت   
الرصید كما في 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۸ طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة 
    

   إلى أطراف ذات عالقةمستحق 
 ٦٬۹٥۹ ۱٤٬۰۸٦ أتعاب إدارة  شركة األھلي المالیة

    
أتعاب إدارة المول ومصروفات  العقاریةشركة ھامات 

 ٤٬۷۳٤ ۹٬٦٤٤ أخرى ذات عالقة
    
   ۱۱٬٦۹۳ 
    

   مستحق من أطراف ذات عالقة
   

إیجارات مستلمة من   شركة األندلس العقاریة
المستأجرین / مصروفات 

 ۷٬٦۹۰ ۷٤٬٥٦٤ مدفوعة بالنیابة عن الصندوق
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۲۰ 

 
 إدارة المخاطر المالیة ۱٦

 
 عوامل المخاطر المالیة ۱-۱٦

 
تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في: مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة والمخاطر 

 التشغیلیة.
 

مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو مسؤول  یتحمل
 في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق.

 
یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. لدى 

شروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، ومدى تحملھ للمخاطر وفلسفتھ العاملة الصندوق وثیقة ال
 .ستثماروھو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات اال ،في إدارة المخاطر

 
التي یتعرض لھا الصندوق؛ وھذه الطرق مشروحة یستخدم الصندوق طرقًا مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر 

 أدناه.
 

 مخاطر السوق
 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي
مخاطر العمالت األجنبیة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة للتذبذب نتیجة التغیر في أسعار 

 بعملة أجنبیة.صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة التي تتم 
 

 ال یواجھ الصندوق أي مخاطر ھامة للصرف األجنبي حیث أن معظم معامالتھ باللایر السعودي.
 

 مخاطر أسعار العموالت
مخاطر أسعار العموالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة أو أن تتذبذب القیم 

 ذات كوبون بسبب التغیرات في أسعار العموالت السوقیة.العادلة ألدوات مالیة 
 

ً  ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت، حیث ال یوجد لدیھ  أي أدوات مالیة تحمل عموالت. حالیا
 

 مخاطر األسعار
خرى أمخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل 

غیر تحركات أسعار العمالت األجنبیة والعموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار 
ي األدوات ات فستثمارالمستقبلیة لألدوات المالیة التي یمتلكھا الصندوق. ویراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار اال

ق ات في صندوق األھلي باللایر السعودي ("الصندواستثمارمتلك الصندوق المالیة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، ی
 المستثمر فیھ").

 
دیسمبر) إلى تغیر محتمل بشكل  ۳۱ات كما في ستثماریرجع التأثیر على حقوق الملكیة (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لال

الربح أو الخسارة، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى كما ات بالقیمة العادلة من خالل ستثمارمعقول في حقوق الملكیة لال
 یلي:
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
   

 ٥٬۸۱۱±  %۱۰±  التأثیر على حقوق الملكیة
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۲۱ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ۱٦

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ۱-۱٦

 
 مخاطر االئتمان

 
األطراف في خسارة مالیة للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة، وتتمثل في تسبب أحد 

 بالتزام. یتعّرض الصندوق لمخاطر االئتمان تتعلق باألرصدة لدى البنك واإلیجارات المستحقة.
 

وتتمثل سیاسة الصندوق الخاصة في إبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. تم وضع سیاسات إدارة 
 وق لتحدید حدود المخاطر المناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود.المخاطر في الصند

 
وكما في تاریخ التقریر، فإن أقصى تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان یتمثل في القیم الدفتریة لموجوداتھ المالیة المعرضة  

 لمخاطر االئتمان.
 
 التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاریخ القوائم المالیة: )أ

 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ الموجودات

  
 ۷٬۳۳۷ نقد وما في حكمھ

 ٥۸٬۱۱۲ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار
 ۲٦٬۲٥٦ إیجارات مستحقة

 ۷٬٦۹۰ مستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ۲٬۸٦۱ موجودات أخرى

  
۱۰۲٬۲٥٦ 

 
 تحلیل الموجودات المالیة )ب

   
 م:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي أعمار الموجودات المالیة في  

 

 الموجودات المالیة

لم تتجاوز 
موعد 

استحقاقھـا 
ولم تنخفض 

 قیمتھا

متجاوزة 
 لالستحقاق

۱-۹۰ 
 یوم

متجاوزة 
لالستحقاق 

لمدة من 
۹۰ - 

 یوم ۱۸۰

متجاوزة 
لالستحقاق 

لمدة من 
۱۸۰ - 
 یوم ۲۷۰

متجاوزة 
لالستحقاق 
لمدة أكثر 

 ۲۷۰من 
 اإلجمالي یوم

 ۷٬۳۳۷ -- -- -- -- ۷٬۳۳۷ نقد وما في حكمھ
بالقیمة العادلة من  استثمار

 ٥۸٬۱۱۲ -- -- -- -- ٥۸٬۱۱۲  خالل الربح أو الخسارة
 ۲۲٬۹۹۷ ۷٬٦۲٤ ۳٬۹٦۹ ٤٬۷٦۸ ٦٬٦۳۷ -- إیجارات مستحقة، بالصافي
مستحق إلى أطراف ذات 

 ۷٬٦۹۰ -- -- -- -- ۷٬٦۹۰ عالقة
 ۲٬۸٦۱ -- -- -- -- ۲٬۸٦۱ موجودات أخرى

 إجمالي الموجودات المالیة
 

۷٦٬۰۰۰ ٦٬٦۳۷ ٤٬۷٦۸ ۳٬۹٦۹ ۷٬٦۲٤ ۹۸٬۹۹۷ 
 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۲۲ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ۱٦

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) ۱-۱٦

 
 مخاطر السیولة

 
قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل عند مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم 

 استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة بشكل جوھري.
 

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، إما 
 یة أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل من مدیر الصندوق.ستثمارلتصرف في العقارات االمن خالل ا

 
 مخاطر التشغیل

 
المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 

لصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة ا
العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونیة 

 والتنظیمیة.
 
یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة والضرر الذي  

 ي المتمثل في تحقیق عوائد لمالكي الوحدات.ستثماریصیب سمعتھ وتحقیق ھدفھ اال
 

 تقدیر القیمة العادلة  ۲-۱٦
 
القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف  

المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات 
 تحدث إما:

 
  لألصل أو المطلوبات، أو في السوق الرئیسیة 
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو المطلوبات في غیاب سوق رئیسیة 
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق 
 لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. حال تسعیر األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى

 
 استخدام تثبتو العادلة، مةییستخدم الصندوق أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس الق

 وجوداتالم جمیع تصنیف یتم. للمالحظة القابلة غیر المدخالت استخدام من ویقلل الصلة ذات للمالحظة القابلة المدخالت
 توضیح یتم. ادلةالع القیمة تسلسل ضمن المالیة القوائم في عنھا اإلفصاح أو العادلة قیمتھا قیاس یتم التي المالیة والمطلوبات

 :ككل العادلة القیمة لقیاس الھامة المدخالت من مستوى أدنى أساس على التالي، النحو على ھذا،
 
  األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في - ۱المستوى 
  تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشر أو غیر  - ۲المستوى

 مباشر.
  تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة. - ۳المستوى 
 

 .۲الصندوق في صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي كمستوى  استثماریصنف 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۲۳ 

 
 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة المفعول بعد ۱۷

 
م مع إمكانیة ۲۰۱۹ینایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات ابتدأً من أو بعد 

 الحقا او المبكر ومع ذلك لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة.التطبیق 
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )أ(
 

ً  نیللمستأجر ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي   ومقی. المالي المركز قائمة في جاریاإل عقود عن للمحاسبة وحیداً  نموذجا
 جاریاإل لتزاما إلى باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقھ مثلی الذي االستخدام بحق المتعلق األصل بإثبات المستأجر

 ذات البنود إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار لعقود اختیاریة إعفاءات وھناك. جاریاإل دفعات بسداد التزامھ مثلی الذي
 فیصنت في المؤجرون ستمری أي – الحالي اریللمع مشابھة المؤجر من المتبعة المحاسبة قةیطر تبقى. المنخفضة القیمة
 .ليیتشغ جاریإ وعقود ليیتمو جاریإ عقود إلى جاریاإل عقود

 
 – ۱۷محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على  ٤"تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  -عقود االیجار 
الحوافز"، و"تفسیر لجنة التفسیرات  -التشغیلي  -"عقود اإلیجار  ۱٥ات القیاسیة للمعیار عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیر

تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار". یسري مفعول ھذا المعیار للفترات السنویة  ۲۷القیاسیة 
من  ۱٥ذلك التاریخ للمنشآت التي تطبق المعیار رقم  م. یجوز تطبیق ھذا المعیار قبل۲۰۱۹ینایر  ۱التي تبدأ من أو بعد 

من المعاییر  ۱٦اإلیرادات من العقود مع العمالء" في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار “المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 الدولیة للتقریر المالي.

 
 تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار

 
 اختیار إما: ۱٦التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي  یجوز للصندوق عند

 
 لعقد اإلیجار لجمیع عقوده؛ أو ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار. -
 

 التحول
 المعیار باستخدام:یجوز للصندوق كمستأجر إما تطبیق 

 
 منھج األثر الرجعي؛ أو -
 منھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة اختیاریة. -
 

یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. ویخطط الصندوق حالیًا لتطبیق المعیار الدولي للتقریر 
ً في  ۱٦المالي  عد نھج التحول الذي سیقوم بتطبیقھ. ال یتعین على الصندوق م. لم یحدد الصندوق ب۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا

 كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود اإلیجار التي یكون فیھا مؤجًرا بخالف مؤجر وسیط في عقود إیجار بالباطن.
 

 المالیة للصندوق. القوائمسیكون لھ تأثیر جوھري على  ۱٦ لتقریر الماليي لالدولال یعتقد مدیر الصندوق أن تطبیق معیار 
 
 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة  )ب(
 
یوضحان  -الترتیبات المشتركة  ۱۱دمج األعمال والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 التي تستوفي تعریف األعمال التجاریة.طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصھا في العملیات المشتركة 
 

 إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سیطرة مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً. •
إذا حصل طرف ما على سیطرة فإن المعاملة ھي دمج أعمال یتم الحصول علیھا من خالل مراحل ویقوم الطرف  •

 سابقاً بالقیمة العادلة.المستحوذ بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥للفترة من 
 بآالف الریاالت السعودیة (ما لم یذكر خالف ذلك)

۲٤ 

 
 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد (تابع) ۱۷

 
 م) (تابع)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة  (ب)

 
أرباح (بما یوضح أن جمیع تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزیعات  -ضرائب الدخل  ۱۲معیار المحاسبة الدولي  -

فیھا المدفوعات لألدوات المالیة المصنفة كحقوق ملكیة) یتم إثباتھا بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنھا أرباح قابلة 
 للتوزیع في قائمة الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة

قروض العامة المستخدمة الحتساب تكالیف یوضح أن مجموعة ال -تكالیف االقتراض  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -
االقتراض المؤھلة یستثني فقط القروض المحددة لتمویل الموجودات المؤھلة التي الزالت تحت التطویر أو اإلنشاء. أما 
القروض المحددة لتمویل الموجودات المؤھلة الجاھزة اآلن لالستخدام المحدد لھا أو البیع أو أي موجودات غیر مؤھلة 

إدراجھا في تلك المجموعة العامة. ونظراً ألن تكالیف تطبیق بأثر رجعي قد یفوق المنافع فیتم تطبیق التغیرات بأثر  فیتم
 مستقبلي على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاریخ تطبیق المنشأة للتعدیالت.

 
سیكون لھ أي  م)۲۰۱۷-م۲۰۱٥ (دورةلتقاریر المالیة لال یعتقد مدیر الصندوق أن تبني التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة 

 المالیة للصندوق. قوائمتأثیر كبیر على ال
 

 تعدیالت أخرى )ج(
 

المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه ھي التي لم تطبق بعد، كما ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة 
 للصندوق.

 
یوضح  -) عدم التأكد حول معالجة ضریبة الدخل ۲۳المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار رقم (تفسیر لجنة تفسیرات  -

 حساب تعامالت ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا بعد من السلطات الضریبیة.
 )۹خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 )۲۸طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي الحصص  -
 ).۱۹تعدیالت الخطة أو التقلیص أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
 التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. -
 "عقود التأمین" ۱۷ر المالي المعیار الدولي للتقری -

 
 حدث الحق ۱۸

 
دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥م، اعتمد مجلس إدارة الصندوق توزیعات أرباح للفترة من ۲۰۱۸فبرایر  ۱۳في 

ملیون لایر لمالكي وحداتھ. سیتم دفع توزیعات األرباح بعد  ٤٤٫٦۹لایر سعودي لكل وحدة بمجموع  ۰٫۳۲٥م بمبلغ ۲۰۱۸
 نھایة الفترة.

 
 آخر یوم تقییم ۱۹

 
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱آخر یوم تقییم للفترة ھو  
  

 اعتماد القوائم المالیة ۲۰
 

 م.۲۰۱۹ مارس ۲۸ھـ، الموافق ۱٤٤۰ رجب ۲۱تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس إدارة الصندوق في  



.تداولالسعوديةاملاليةوالسوقالصندوقمديرموقعفيللصندوقاملاليةالقوائمنشرتم

:التاليةالروابطعبرالتقاريرمننسخةعلىالحصولويمكن

:املاليةالقوائم

https://goo.gl/fTDfyw:العربيةالنسخة•

https://goo.gl/Sp54Nv:اإلنجليزيةالنسخة•

:املخاطرتقرير

https://goo.gl/JfWCXi:العربيةالنسخة

ملحق القوائم املالية وتقرير املخاطر
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الوهو.ماليةورقةأيبيعأوشراءلعرضاستدراجاأوماليةأوراقلبيععرضاليسوهوفقطالعامةاملعلوماتألغراضمعدالتقريرهذا
أوالياملالوضعأواالستثماريةلألهدافوفقامعداليسفهوالخصوص،وجهوعلى.يستلمهملناستثماريةاحتياجاتأياالعتبارفييأخذ
.يستلمهقدشخصألياالحتياجاتمنغيرهاأواملخاطرةفيالرغبة

ذاهاستخدامعنتنشأخسارةأيةعنمسؤولةليستاملاليةاألهليشركةفإنبها،املعمولواألنظمةالقوانينبهتسمححدوألقصى
.ذلكمنبأيتتعلقأومحتوياتهمنأيأوالتقرير

هذايفالواردةاملستقبليةبالتوقعاتالخاصةوالبياناتالعادلةالقيمةوتقديراتاملاليةالتوقعاتمنأييتحققالأناملحتملمنإن
.مسبقإشعاردونللتغييرعرضةوهيإعدادهاتاريخفيكماهيالتقريرهذافيالواردةوالتقديراتاآلراءوجميع.التقرير

.املاليةاألهليشركةمنخطيإذندونبهاملرفقةاملستنداتمنأوالتقريرهذامنجزءأينسخيجوزال

نه،أاملعقولةاالستفساراتإجراءبعدوتؤكدالتقريرهذافيالواردةاملعلوماتدقةعناملسؤوليةكاملاملاليةاألهليشركةوتتحمل
.مضلالالتقريرهذافينصأيمنإغفالهايجعلأنيمكنأخرىحقائقأيةهناكليسواعتقادها،علمهابحسب

أيةملتحصراحةوتنفياكتمالهاأودقتهابشأنرأيأيتقدموالالتقريرهذامحتوياتعنمسؤوليةأيةتتحملالاملاليةالسوقهيئةإن
لوحداتاملحتمليناملشترينوعلى.التقريرهذامنجزءأيعلىاالعتمادبسببتكبدهايتمأوتنشأخسارةأيعنكانتمهمامسؤولية
الصندوقبهذااملتعلقةاملعلوماتدقةبشأنللجهالةالنافيةالدراساتإجراءالوثيقةهذهبموجباملعروضةاالستثمارصندوق

.االستثماري

املاليةألهليلشركةالرئيساملكتبوعنوان06046-37رقمللترخيصوفقااملاليةالسوقهيئةقبلمنمرخصةاملاليةاألهليشركة
:هواإللكترونيموقعهاوعنوان.السعوديةالعربيةاململكة،11495الرياض،22216ب.ص،سعودامللكطريقهو
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