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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2021
إيضاح

2021
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات استثمارية

6

896,848,797
─────────

916,185,837
─────────

الموجودات المتداولة
مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
دخل إيجار مستحق القبض
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
نقدية وشبه نقدية

8
9
10
11

8,775,054
8,664,405
3,039,089
29,348,717
─────────
49,827,265
─────────
946,676,062
─────────

10,908,610
29,005,923
4,929,167
21,333,060
─────────
66,176,760
─────────
982,362,597
─────────

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
جزء غير متداول من التزامات إيجار

12

7,014,911
─────────

7,338,538
─────────

المطلوبات المتداولة
جزء متداول من التزامات إيجار
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات عقود
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
زكاة مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة

12
11
13
14
15
23

650,000
63,592
1,564,580
1,219,817
997,084
2,301,584
─────────
6,796,657
─────────
13,811,568
─────────

650,000
1,867,487
19,779,639
419,968
1,878,880
2,705,774
─────────
27,301,748
─────────
34,640,286
─────────

932,864,494
─────────
946,676,062
═══════════

947,722,311
─────────
982,362,597
═══════════

118,000,000
═══════════

118,000,000
═══════════

قيمة الوحدة (باللاير السعودي)

7

7.90
═══════════

8.03
═══════════

القيمة العادلة للوحدة (باللاير السعودي)

7

7.90
═══════════

8.03
═══════════

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

وحدات مصدرة (بالعدد)

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح
الدخل
دخل إيجار من عقارات استثمارية

16

59,045,285
─────────
59,045,285
─────────

54,166,502
─────────
54,166,502
─────────

6
10

()31,125,407
()7,090,939
()228,681
()19,750
()18,244,608
()4,174,601
()22,779,613
─────────
()83,663,599
─────────
()24,618,314

()32,551,035
()7,904,363
()443,582
()41,086
()2,931,914
()3,146,354
()17,791,890
─────────
()64,810,224
─────────
()10,643,722

20,071
()326,373
─────────
()24,924,616

12,000,000
()341,217
─────────
1,015,061

6

10,066,799
─────────
()14,857,817

()151,354,068
─────────
()150,339,007

15

─────────
()14,857,817

()706,855
─────────
()151,045,862

─────────
()14,857,817
═══════════

─────────
()151,045,862
═══════════

إجمالي الدخل
المصاريف
استهالك عقارات استثمارية
أتعاب إدارة
أتعاب حفظ
أتعاب إشراف مجلس اإلدارة
مخصص خسائر ائتمان متوقعة
مصاريف عمومية وإدارية
أتعاب مدير عقارات ومصاريف عمليات

10
9
17
18

إجمالي المصاريف
خسارة العمليات
إيرادات أخرى
أعباء مالية

12

(خسارة) /ربح السنة قبل االنخفاض في القيمة والزكاة
عكس قيد ( /خسارة) انخفاض في قيمة عقارات استثمارية
خسارة السنة قبل الزكاة
الزكاة
صافي خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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2021
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
2021
لاير سعودي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل الزكاة

2020
لاير سعودي

()14,857,817

()150,339,007

استهالك عقارات استثمارية
استهالك موجودات حق االستخدام
(عكس قيد انخفاض في قيمة) انخفاض في قيمة عقارات استثمارية
مخصص خسائر ائتمان متوقعة
أعباء مالية

30,647,349
478,058
()10,066,799
18,244,608
326,373
─────────
24,771,772

32,071,667
479,368
151,354,068
2,931,914
341,217
─────────
36,839,227

مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
دخل إيجار مستحق القبض
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
مطلوبات عقود
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

2,133,556
2,096,911
1,890,079
()18,215,059
()1,803,895
799,849
─────────
11,673,213

()9,876,903
5,261,779
40,586,631
()6,058,144
1,741,738
()498,326
─────────
67,996,002

زكاة مدفوعة

()881,796
─────────
10,791,417
─────────

()808,800
─────────
67,187,202
─────────

()1,721,570
─────────
()1,721,570
─────────

()4,271,872
─────────
()4,271,872
─────────

()650,000
()404,190
─────────
()1,054,190
─────────
8,015,657

()650,000
()41,266,026
─────────
()41,916,026
─────────
20,999,304

21,333,060
─────────
29,348,717
═══════════

333,756
─────────
21,333,060
═══════════

═══════════

6,768,200
═══════════

التعديالت لتسوية (الخسارة) /الربح إلى صافي التدفقات النقدية:

تعديالت رأس المال العامل:

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى عقارات استثمارية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
التزامات إيجار مسددة
توزيعات أرباح
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقدية وشبه نقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
المعامالت غير النقدية
توزيعات أرباح تم تسويتها مقابل مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
2021
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية السنة

947,722,311

1,149,508,173

الدخل الشامل:
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

()14,857,817
()14,857,817

()151,045,862
()151,045,862

────────
932,864,494
══════════

()50,740,000
────────
947,722,311
══════════

توزيعات أرباح (إيضاح )23
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في نهاية السنة
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية:

إيضاح
الوحدات في بداية ونهاية السنة

6

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة في نهاية السنة

8

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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2021
وحدة
118,000,000
────────
7.90
══════════

2020
وحدة
118,000,000
────────
8.03
══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021
معلومات عامة
-1
صندوق سويكورب وابل ريت ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم إنشاؤه في  23رجب 1439هـ (الموافق
 9إبريل  .)2018والصندوق مدرج في السوق المالية السعودية ("تداول") وبدأ التداول في وحداته بتاريخ  24ذو القعدة 1439هـ
(الموافق  6أغسطس  .)2020يبلغ رأسمال الصندوق  1,180,000,000لاير سعودي وهو مقسم إلى  118,000,000وحدة
قيمة كل منها  10لاير سعودي .تبلغ مدة الصندوق  99سنة قابلة للتمديد وفقًا لتقدير مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
يدار الصندوق من قبل شركة اإلنماء لالستثمار ("مدير الصندوق") ،وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري
رقم  1010269764ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم  .37- 09134يقع
المكتب المسجل لمدير الصندوق في الطابق  ،20طريق الملك فهد ،برج العنود  ،2الرياض  ،55560المملكة العربية السعودية.
يتمثل الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق في توفير دخل دوري للمستثمرين فيه من خالل االستثمار في األصول العقارية المدرة
للدخل في المملكة العربية السعودية ،باستثناء األراضي المقدسة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعلى الرغم من أن الصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي في األصول العقارية المطورة الجاهزة لالستخدام ،إال أنه قد يستثمر
بشكل ثانوي في مشاريع التطوير العقاري بقيمة ال تتجاوز  ٪25من إجمالي قيمة موجودات الصندوق بهدف تحقيق زيادة في قيمة
الوحدة ،شريطة أن:
يتم استثمار ما ال يقل عن  ٪75من إجمالي موجودات الصندوق في األصول العقارية المطورة التي تحقق دخالً
()1
دوري ،و
أال يستثمر الصندوق في األراضي البيضاء.
()2
إضافة إلى ذلك ،يمكن للصندوق أيضًا استثمار ما يصل إلى  ٪25من إجمالي قيمة الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية
مراجعة في كل مما يلي ،شريطة أن تكون كافة هذه االستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية:
التطوير العقاري ،سوا ًء كانت العقارات مملوكة من قبل مدير الصندوق أم ال
()3
تجديد وإعادة تطوير العقارات السيولة النقدية  /االحتفاظ بالنقد
اتفاقيات إعادة شراء العقار
()4
النقد وما في حكمه ،ووحدات صناديق االستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية ،وشركات العقارية
()5
حقوق المنفعة
()6
قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ للصندوق .يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق.

 1-1تغيير مدير الصندوق
أعلنت شركة سويكورب ،مدير الصندوق السابق ،في  18أغسطس ( 2021الموافق  10محرم  1443هـــــ) أنها تلقت طلبًا كتابيًا
من عـدد من مـالكي الوحـدات الـذين يمتلكون أكثر من  ٪25من قيمـة وحـدات الصــــنـدوق للـدعوة إلى عقـد اجتمـاو لمـالكي الوحـدات
لعزل واستبدال شركة سويكورب كمدير للصندوق.
وفي  16سبتمبر ( 2021الموافق  9صفر  1443هـ) أعلنت شركة سويكورب عن نتائج اجتماو مالكي وحدات الصندوق الذي
عقد يوم األربعاء  15سبتمبر ( 2021الموافق  8صفر  )1443عبر خدمات تداوالتي ،حيث قرر فيه مالكو الوحدات تقديم طلب
إلى هيئة السوق المالية لعزل شركة سويكورب من منصب مدير الصندوق ومنعها من الدخول في أي استثمارات جديدة أو الحصول
على أي تمويل حتى تعيين مدير صندوق آخر بديل عنها.
وفي  17نوفمبر ( 2021الموافق  12ربيع الثاني 1443هـ) ،أعلنت شركة سويكورب أنها تلقت خطابًا بتاريخ  14نوفمبر 2021
(الموافق  9ربيع الثاني  1443هـ) من شركة اإلنماء لالستثمار تعرب فيه عن نيتها في التعيين كمدير بديل للصندوق والبدء في
اتخاذ اإلجراءات النظامية.
إخطارا من هيئة السوق المالية
وفي  1ديسمبر ( 2021الموافق  26ربيع الثاني  1443هـ) ،أعلنت شركة سويكورب أنها تلقت
ً
بتاريخ  30نوفمبر ( 2021الموافق  25ربيع الثاني  1443هـ) بشأن صدور قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية بعزل شركة
سويكورب من إدارة الصندوق ،وتعيين شركة اإلنماء لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010269764ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم  ، 37-09134كمدير
بديل للصندوق وفقًا للمادة  16من الئحة صناديق االستثمار العقاري .وتجدر اإلشارة إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية
قد صدرت بنا ًء على قرار مالكي الوحدات في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  16سبتمبر ( 2021الموافق  8صفر  1443هـ).
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 1معلومات حول الصندوق (تتمة)

 1-1تغيير مدير الصندوق (تتمة)

وقد قامت شركة سويكورب الحقًا بتحويل جميع مسؤولياتها كمدير للصندوق إلى شركة اإلنماء لالستثمار بتاريخ  22فبراير 2022
(الموافق  21رجب  1443هـ) وذلك خالل  60يوم عمل من تاريخ تعيينهم كمدير بديل للصندوق .وال تزال اإلجراءات النظامية
وعملية تحديث شروط وأحكام الصندوق جارية كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.

 1-1التغيرات في شروط وأحكام الصندوق
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021تم إجراء بعض التغييرات في شروط وأحكام الصندوق على النحو التالي:
-

التعديل في ملخص الصندوق :قسم أتعاب اإلدارة ومصاريف التشغيل .تحديث احتساب أتعاب اإلدارة لتصبح على أساس
ربع سنوي .تحديث مصاريف التشغيل بإضافة تعريف لمصاريف التشغيل الخاصة بالموجودات.

-

التعديل في ملخص األصول العقارية :التحديث بإضافة بيان بتكاليف التشغيل لألصول وعقود المنفعة.

-

التعديل في أقسام تكاليف المعامالت ورسوم المعامالت :التحديث بإضافة إيضاح.

-

التعديل في قسم أتعاب مدير العقارات :التحديث بتغيير أتعاب مدير العقارات لتكون بنسبة من اإليرادات بدال من تحصيالت
اإليرادات الفعلية بحيث ال تتجاوز  ٪10من اإليرادات السنوية.

-

التعديل في قسم أتعاب الوسيط العقاري :التحديث بإضافة فقرة جديدة تتعلق بمصاريف سعي الوسيط العقاري في صفقات
شراء الصندوق لألصول العقارية.

-

التعديل في قسم مدير العقارات :التحديث بتغيير مدير العقارات ليصبح شركة عقارات التجزئة.

-

التعديل في قائمة أعضاء مجلس إدارة الصندوق نتيجة استقالة األستاذ /حماد مغال كعضو مجلس إدارة غير مستقل.

-

التعديل في قائمة أعضاء مجلس إدارة الصندوق نتيجة تعيين األستاذ /بدر فايح العتيبي كعضو مجلس إدارة غير مستقل.

 -2اللوائح النظامية
يعمل الصندوق وف ًقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن
هيئة السوق المالية ،والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على صناديق االستثمار العقاري وصناديق االستثمار العقارية المتداولة
العاملة في المملكة اتباعها.
-3

أسس اإلعداد

1-3

بيان االلتزام

2-3

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،والمعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("المعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

تم إعداد هذه القوائم المالية وف ًقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ،فيما عدا الموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة .وقد تم إعداد القوائم المالية على أساس استمرار الصندوق
في العمل كمنشأة مستمرة.

 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق .كما تم تقريب كافة المعلومات المالية إلى
أقرب لاير سعودي.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

خالل دورة األعمال المالية ،يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة .يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة
التي يتم فيها تعديل التقديرات أو أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك .وفيما يلي بيانًا باألحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المطبقة عند
إعداد هذه القوائم المالية:

 1-4األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية ألغراض حساب االستهالك .يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين
االعتبار العمر المتوقع للموجودات أو االستهالك العادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ،وتعديل
التغير في قسط االستهالك ،إن وجد ،في الفترات الحالية والمستقبلية .وتم اإلفصاح عن األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات
االستثمارية في االيضاح .1-7

 2-4االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
يقوم الصندوق ،بتاريخ إعداد كل ق وائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة العقارات
االستثمارية  .ويتم إجراء اختبار للتأكد من وجود انخفاض في قيمة الموجودات عند وجود دليل على أن القيمة الدفترية قد تكون غير
قابلة لالسترداد .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في
القيمة ،يقوم الصندوق بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل
أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالي ة .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل
تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل
أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم المالئم والذي
يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد ،يؤخذ
باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة.

 3-4االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة
يقوم الصندوق بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .تحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية
التي يتوقع الصندوق استالمها ،مخصومة بما يقارب معدل العمولة الفعلي األصلي .تشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات
النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جز ًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
وكما في نهاية السنة ،يوجد للصندوق إيجارات مستحقة القبض ومبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة
المطفأة .وبالنسبة لدخل اإليجار المستحق القبض وموجودات العقود ،يستخدم الصندوق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر
االئتمان المتوقعة .وعليه ،ال يقوم الصندوق بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن يقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة
بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قام الصندوق بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا
إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية .وقد تم اإلفصاح
عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن دخل اإليجار المستحق القبض الخاص بالصندوق في إيضاح  10وإيضاح
 2-21في هذه القوائم المالية.

 4-4عقود اإليجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي
ال يمكن للصندوق تحديد معدل العمولة الضمني بسهولة في عقود اإليجار التي يكون فيها الصندوق هو المستأجر ،وعليه فإنه
يستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الصندوق
دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة ،وذلك على مدى
فترة مماثلة وبضمان مماثل .وبالتالي ،فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على الصندوق دفعه ،وهو ما يتطلب التقدير
عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار .يقوم الصندوق بتقدير معدل
االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة مثل معدالت العموالت السائدة في السوق عند توفرها.
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 5-4تحديد مدة عقد اإليجار
يقوم الصندوق كمستأجر بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها الفترة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،إلى جانب كال من:
(أ) الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار ،و
(ب) الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المسـتأجر متأكدا ً بصـورة معقولة من عدم ممارسـة هذا الخيار .وبالنسـبة
للعقود التي تتضــــمن خيارات تجديد وإنهاء ،يقوم الصــــندوق بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصــــورة معقولة
ممارســة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه .وللقيام بذلك ،يأخذ الصــندوق بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصــلة التي من شــأنها
إيجاد حافز اقتصـــادي لممارســـة خيار التجديد أو اإلنهاء .وتشـــمل هذه العوامل أداء وحدة البيع بالتجزئة الحالي والمتوقع ،وتوفر
البدائل وتكلفتها والشـروط األخرى الخاصـة بها ،وحجم التحسـينات على المباني المسـتأجرة ،ومدة التمديد أو التجديد ،وكذلك تكلفة
التمديد أو التجديد .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يقوم الصــــندوق بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصــــورة معقولة ممارســــة خيار
اإلنهاء أو عدم ممارســـته ،في حالة وقوو حدث هام أو تغير جوهري في الظروف التي تقع تحت ســـيطرة الصـــندوق ويؤثر على
تقييمه لممارسة خيار تم تضمينه مسبقًا في تحديد مدة عقد اإليجار من عدمه.

 6-4مبدأ االستمرارية

قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن الصندوق
لديه الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى مدير الصندوق أي علم بعدم تأكد جوهري
قد يثير شكوكا ً حول مقدرة الصندوق على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .وعليه ،تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ
االستمرارية.

 -5ملخص السياسات المحاسبية الهامة
نورد فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:

 1-5األدوات المالية
 1-1-5األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية لألدوات المالية .يتم إثبات عمليات
شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف
عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع األًصل.

 )1الموجذودات المالية
اإلثبات األولي والقياس
تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الصندوق
إلدار تها .ولتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه
على مستوى األدا ة المالية .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي
والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال .يشير نموذج أعمال الصندوق الخاص
بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت
التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية
المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة .يتم
إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته .تشتمل الموجودات
المالية للصندوق على النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة.
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 1-5األدوات المالية  -تتمة
 1-1-5األدوات المالية – اإلثبات األولي والقياس الالحق (تتمة)
التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات األصل المالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة) (أي استبعاده
من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:
•
•

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو (ب)
لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفق ات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب
عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء
على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل ،يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر
ارتباط الصندوق المستمر به .وفي تلك الحالة ،يقوم الصندوق أيضا ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة
والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.

المطلوبات المالية
)2
اإلثبات األولي والقياس
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالصندوق على توزيعات األرباح المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة
والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى والتزامات اإليجار .يتم فياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

القياس الالحق
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

كثيرا بالصندوق .بعد االثبات األولي لها ،تقاس المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
تتعلق هذه الفئة
ً
العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء
معدل العمولة الفعلي .تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي
تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ً أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية بشكل جوهري ،عندئذ يتم اعتبار
مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة .يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية
في قائمة الربح أو الخسارة.

)3

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية
المبالغ التي تم إثباتها ،وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات
في آن واحد .وال ينطبق ذلك عموما ع لى اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية ،ويتم عرض الموجودات
والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.
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 1-5األدوات المالية ( -تتمة)
 2-1-5تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
يقوم الصندوق بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة /غير متداولة.
تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
• عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية
أو
• عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني
عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
• تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
• عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية أو
أو
ً
• عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية.
إن شروط المطلوبات التي يمكن ،بنا ًء على خيار الطرف المقابل ،أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق
ملكية ،ال تؤثر على تصنيفها.
يصنف الصندوق كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 2-5قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية مثل أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
تقاس القيمة العادلة للموجو دات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقا ً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت
القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة .المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
• المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم
التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة
لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية .يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر
وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
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 3-5قياس القيمة العادلة (تتمة)

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها
طبقا ً للسياسات المحاسبية للصندوق .وألغراض هذا التحليل ،يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم
وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .كما يقوم الصندوق أيضًا
بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان
التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله .إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة
لألدوات المالية ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها ،تمت مناقشتها في إيضاح (.)7

 4-5االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل
عن قيمته القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف للبيع والقيمة الحالية .وإذا ما تم الحقا ً
عكس قيد االنخفاض في القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ،على أال تزيد القيمة
الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك
األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة
الدخل الشامل.

 5-5موجودات حق االستخدام
يقوم الصندوق بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار.
حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار
صا أي حوافز إيجار مستلمة .وما لم يكن الصندوق متأكدًا بصورة معقولة من الحصول
المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناق ً
على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

 6-5التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار ،يقوم الصندوق بإثبات التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على
صا أي حوافز إيجار مدينة
مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل
دفعات اإليجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن يمارسه الصندوق ودفعات الغرامات
الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الصندوق لخيار اإلنهاء .يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي
ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

 7-5العقارات االستثمارية

تتكون العقارات االستثمارية من العقارات المملوكة أو المستأجرة المكتملة التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة
رأس المال أو كليهما .تظهر العقارات االستثمارية المملوكة بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ،بعد خصم االستهالك المتراكم و/أو
خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن و جدت ،وتشتمل تلك التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء البنود .بينما يتم
المحاسبة عن العقارات االستثمارية المستأجرة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  .16تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية،
إن وجدت ،للعقارات االستثمارية المستأجرة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .ويتم إظهار
األراضي بالتكلفة.
يتم التوقف عن إثبات االستثمار العقاري إما عند استبعاده (أي بتاريخ انتقال السيطرة على العقار االستثماري إلى المستلم وفقًا
للمتطلبات الخاصة بتحديد الوفاء بالتزام األداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  )15أو عند سحبه نهائيًا من االستخدام وال
يتوقع أي منفعة اقتصادية مستقبلية من استبعاده .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في ربح أو
خسارة الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات .وعند تحديد مبلغ العوض الواجب إدراجه في الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف
عن إثبات العقارات االستثمارية ،يأخذ الصندوق بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض المتغير ،ووجود مكون تمويل هام ،والعوض
غير النقدي ،والعوض المستحق للمشتري (إن وجد) فقًا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي
(.)15
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تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح  8و 19حول هذه القوائم المالية.

 8-5المصاريف المدفوعة مقد ًما والمدينون اآلخرون

صا أي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة ،إن وجدت.
تُدرج المصاريف المدفوعة مقد ًما والذمم المدينة األخرى بالتكلفة ناق ً

 9-5النقدية وشبه النقدية
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.

 10-5مطلوبات العقود
تمثل مطلوبات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلم الصندوق مقابلها عوضًا من
العميل .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات عند قيام الصندوق باألداء بموجب العقد.

 11-5المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ

 12-5أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ والمصاريف األخرى
يتم تحميل أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ والرسوم اإلدارية والمصاريف األخرى باألسعار /المبالغ المحددة في الشروط واألحكام
الخاصة بالصندوق.

 13-5إثبات اإليرادات
يقوم الصندوق بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي
للتقرير المالي ( - )15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:
ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا ً والتزامات قابلة للتنفيذ وينص
الخطوة ( )1تحديد العقد المبرم مع العميل :ي ّ
على الشروط التي يجب الوفاء بها.
الخطوة ( )2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء عبارة عن تعهد في عقد مبرم مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة إلى
العميل.
الخطوة ( )3تحديد سعر المعاملة :يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي يتوقع الصندوق استحقاقه مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات
المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة ( )4توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد ،سيقوم
الصندوق بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي يتوقع الصندوق استحقاقه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة ( )5إثبات اإليرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام األداء.
يقوم الصندوق بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن ،إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:
• أن يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء الصندوق ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام الصندوق باألداء ،أو
• أن يؤدي أداء الصندوق إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ،أو
• ال يؤدي أداء الصندوق إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لدى الصندوق ،وأن الصندوق له حق واجب النفاذ في استالم قيمة
األداء المكتمل حتى تاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله ،فإنه يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن يتم فيها
ً
أصال قائ ًما على العقد
الوفاء بالتزام األداء .عند قيام الصندوق بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقديم الخدمات المتعهد بها ،فإنه ينشئ
بقيمة العوض المكتسب من األداء .وفي حالة زيادة المبلغ المقدم به فواتير إلى العميل عن مبلغ اإليرادات المثبت ،فإنه ينشأ عن ذلك
مطلوبات عقود .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد
المحددة المتعاقد عليها.
كما يجب الوفاء بضوابط اإلثبات المبينة أدناه قبل القيام بإثبات اإليرادات:
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

دخل اإليجار
يتم إثبات دخل اإليجار من عقد اإليجار التشغيلي للعقارات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار التشغيلي .إضافة
إلى ذلك ،يقوم الصندوق بتأجير العقارات االستثمارية ،التي تم الحصول عليها بموجب عقود إيجار رئيسية مع فترات إيجار تتجاوز
شهرا عند البدء ،من الباطن .وتُصنف عقود اإليجار من الباطن على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوو
12
ً
إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي ،وليس بالرجوو إلى االستثمار العقاري محل العقد .ويتم تصنيف جميع
عقود اإليجار من الباطن الخاصة بالصندوق كعقود إيجار تشغيلي.

 14-5صافي قيمة الموجودات
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في القوائم المالية وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد
الوحدات المصدرة في نهاية السنة .

 15-5توزيعات األرباح
لدى الصندوق سياسة توزيع ودفع ما ال يقل عن  ٪90من صافي أرباح الصندوق في  31مارس من كل سنة.

 16-5تكلفة التمويل
يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 17-5المصاريف األخرى
تتضمن المصاريف األتعاب القانونية والمحاسبية وأتعاب المراجعة واألتعاب األخرى ،ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل في
الفترة التي يتم تكبدها فيها على أساس االستحقاق.

 18-5الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وف ًقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربوط الزكوية النهائية
في الفترة التي يتم فيها إصدار تلك الربوط.

 19-5المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة والسارية اعتبا ًرا من  1يناير 2021

تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة وطرق االحتساب المتبعة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة ،فيما عدا البنود المبينة
أدناه:
إحالل سعر الفائدة المرجعي (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي
للتقرير المالي ( ،)7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ())16
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-بعد  30يونيو )2021
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

 20-5المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية اعتبا ًرا من  1يناير  2022ولم يتم تطبيقها مبك ًرا

إن المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التالية غير سارية المفعول بعد ومن غير المتوقع أن يكون لها أي أثر جوهري
على القوائم المالية للصندوق.
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق.
يعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
المعايير /التعديالت على المعايير  /التفسيرات
المعيار الدولي للتقرير المالي (" – )17عقود التامين"
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()17
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
الممتلكات واآلالت والمعدات ،المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )16والمعيار الدولي
للتقرير المالي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ()41
تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (( )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
)4
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة— تأجيل تاريخ السريان (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ( تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وبيان ممارسات المعيار الدولي
للتقرير المالي )2
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي ()12
تعريف التقديرات المحاسبية (معيار المحاسبة الدولي )8
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تاريخ السريان
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2022
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023
 1يناير 2023

العقارات االستثمارية

صا بمكونات العقارات االستثمارية كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:
فيما يلي ملخ ً
 31ديسمبر 2021
البيان
مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

التكلفة
لاير سعودي
177,229,677
324,997,973
471,970,278
221,857,969
────────
1,196,055,897
══════════

االستهالك المتراكم
لاير سعودي
()27,838,410
()18,367,441
()51,750,971
()23,610,436
────────
()121,567,258
══════════

 31ديسمبر 2020
البيان

االستهالك المتراكم

التكلفة
لاير سعودي

مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

176,751,487
324,914,532
471,552,074
221,116,235
────────
1,194,334,328
══════════

لاير سعودي
()21,505,391
()13,495,551
()37,500,830
()17,940,078
────────
()90,441,850
══════════
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االنخفاض في القيمة
(إيضاح )5-3-6
لاير سعودي
()52,749,942
()64,972,029
()15,394,521
()44,523,350
────────
()177,639,842
══════════

االنخفاض في
القيمة
(إيضاح )5-3-6
لاير سعودي
()44,755,233
()80,858,307
()20,412,754
()41,680,347
────────
()187,706,641
══════════

صافي القيمة الدفترية
لاير سعودي
96,641,325
241,658,503
404,824,786
153,724,183
────────
896,848,797
══════════

صافي القيمة الدفترية
لاير سعودي
110,490,863
230,560,674
413,638,490
161,495,810
────────
916,185,837
══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021
 -6العقارات االستثمارية (تتمة)
 1-6فيما يلي بيان حركة العقارات االستثمارية خالل السنة:
األراضي والمباني
لاير سعودي

التكلفة
 1يناير 2020
إضافات
 31ديسمبر 2020
إضافات
 31ديسمبر 2021

موجودات حق
االستخدام
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

1,181,467,895
4,271,872
─────────
1,185,739,767
1,721,570
─────────
1,187,461,337
─────────

8,594,560
─────────
8,594,560
─────────
8,594,560
─────────

1,190,062,455
4,271,872
─────────
1,194,334,327
1,721,570
─────────
1,196,055,897
─────────

57,414,068
32,071,667
─────────
89,485,735
30,647,349
─────────
120,133,084
─────────

476,748
479,368
─────────
956,116
478,058
─────────
1,434,174
─────────

57,890,816
32,551,035
─────────
90,441,851
31,125,407
─────────
121,567,258
─────────

36,352,573
151,354,068
─────────
187,706,641
()10,066,799
─────────
177,639,842
─────────
889,688,411
═════════
908,547,393
═════════

─────────
─────────
─────────
7,160,386
═════════
7,638,444
═════════

36,352,573
151,354,068
─────────
187,706,641
()10,066,799
─────────
177,639,842
─────────
896,848,797
═════════
916,185,837
═════════

االستهالك المتراكم
 1يناير 2020
قسط االستهالك
 31ديسمبر 2020
قسط االستهالك
 31ديسمبر 2021

االنخفاض المتراكم في القيمة
 1يناير 2020
خسارة انخفاض في القيمة
 31ديسمبر 2020
مخصص االنخفاض في القيمة
 31ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2021
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020

يتضمن بند األراضي والمباني أعاله أرضًا بقيمة  312,274,760لاير سعودي ( 312,274,760 :2020لاير سعودي).
خالل السنة ،بلغ االستهالك المحمل على قائمة الدخل الشامل  31,125,407لاير سعودي ( 32,551,033 :2020لاير سعودي).
 1-6أ -إن العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات المملوكة هو  25سنة من تاريخ الشراء.
 1-6ب -إن العمر اإلنتاجي المقدر لمول الدوادمي (مستأجر) هو  19سنة من تاريخ الشراء.
 2-6العقارات المملوكة والمستأجرة
أراض مشتراة أو مستأجرة تم تشييد المباني عليها .قام الصندوق بشراء عقارات في الرياض وحفر الباطن
تشتمل األراضي على
ٍ
وتبوك تبلغ مساحتها اإلجمالية  185,721متر مربع .وقد تم سداد جزء من قيمة هذه العقارات نقدًا وتم سداد الجزء اآلخر من
خالل إصدار  79,060,000وحدة من وحدات الصندوق .إضافة إلى ذلك ،قام الصندوق باستئجار أرض في الدوادمي بمساحة
قدرها  72,678متر مربع.
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -6العقارات االستثمارية (تتمة)
 3-6فيما يلي تفاصيل العقارات االستثمارية:

 1-3-6مول الدوادمي

إن هذا العقار هو عبارة عن منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض مستأجرة تقع في الدوادمي بالمملكة العربية السعودية.

 2-3-6مول الخير
إن هذا العقار هو عبارة عن منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض مملوكة تقع في حي الملقا بالرياض في المملكة العربية
السعودية.

 3-3-6مول حفر الباطن
إن هذا العقار هو عبارة عن منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض مملوكة تقع في حي الريان بحفر الباطن في المملكة العربية
السعودية.

 4-3-6مول تبوك
إن هذا العقار هو عبارة عن منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض مملوكة تقع في حي الراجحي بتبوك في المملكة العربية
السعودية.

 5-3-6االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
خالل السنة ،تم اختبار العقارات االستثمارية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وقامت اإلدارة بإثبات صافي عكس قيد قدره
 10.066.799لاير سعودي ( :2020انخفاض في القيمة قدره  151,354,068لاير سعودي) لتعديل قيمة عقاراتها االستثمارية
إلى قيمتها القابلة لالسترداد بنا ًء على متوسط القيمة التي حددها المقيّمون المستقلون خالل الفترة المالية كما هو مبين في إيضاح .8
وقد تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتقييم هذه العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر في إيضاح .9

 6-3-6ملكية العقارات االستثمارية
إن كافة العقارات مملوكة باسم شركة صندوق وابل ("شركة ذات غرض خاص") .وتحتفظ شركة صندوق وابل بهذه العقارات
لصالح الصندوق وال تمتلك أي حقوق ملكية مسيطرة أو أي حصة في هذه العقارات.
-7

األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة

طبقا ً للمادة  36من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،يقوم مدير
الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بنا ًء على عمليتي تقييم يتم إجراؤهما من قبل خبراء تقييم مستقلين .ومع ذلك ،ووفقًا للمتطلبات
صا االستهالك واالنخفاض في القيمة ،إن وجد ،في هذه
في المملكة العربية السعودية ،يتم إدراج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناق ً
القوائم المالية .وعليه ،يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه ألغراض المعلومات.
تم إجراء قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل شركة باركود  -عبد الكريم أبانامي ،مقيم معتمد من قبل الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين ("تقييم") ،ويحمل عضوية رقم  ،1210000001وشركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري  -أحمد سعد المالكي،
مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم") ويحمل عضوية رقم  .1210001217إن المقيمين مستقلون عن
الصندوق ،ويمتلكون مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي تم تقييمها.
تم تطبيق طريقة تقييم التدفقات النقدية المخصومة ورسملة الدخل (انظر إيضاح  )19وف ًقا لمعايير التقييم الصادرة عن المعهد
مؤخرا عن مجلس معايير التقييم الدولية والمطبقة من قبل
الملكي للمساحين القانونيين ،باإلضافة إلى معايير التقييم الدولية الصادرة
ً
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم").
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021
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األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة (تتمة)

 1-7فيما يلي بيان تقييم العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر :2021
المقيم األول
لاير سعودي

المقيم الثاني
لاير سعودي

88,991,878
245,537,005
411,329,569
152,968,368
─────────
898,826,820
═══════════

89,970,000
237,780,000
398,320,000
154,480,000
─────────
880,550,000
═══════════

المقيم األول
لاير سعودي

المقيم الثاني
لاير سعودي

102,000,000
222,000,000
416,000,000
174,000,000
─────────
914,000,000
═══════════

103,704,839
239,121,348
411,276,979
148,991,621
─────────
903,094,787
═══════════

 31ديسمبر 2021
مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

 31ديسمبر 2020
مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

المتوسط
لاير سعودي
89,480,939
241,658,503
404,824,785
153,724,184
─────────
889,688,411
═══════════

المتوسط
لاير سعودي
102,852,419
230,560,674
413,638,490
161,495,810
─────────
908,547,393
═══════════

استخدمت اإلدارة متوسط عمليتي التقييم ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية .وقد تم تقييم العقارات
االستثمارية بعد األخذ بعين االعتبار عدد من العوامل ،منها مساحة العقار ونوعه .كما تم عرض تحليل القيمة العادلة مقابل التكلفة
للعقارات االستثمارية في إيضاح  .2-7وتم اإلفصاح عن المدخالت المستخدمة في المستوى الثالث من مستويات القيمة العادلة أعاله
في إيضاح .19
 2-7فيما يلي بيان الخسارة غير المحققة عن العقارات االستثمارية بنا ًء على تقييم القيمة العادلة:

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (إيضاح )1-6
صا :القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية (إيضاح )1-7
ناق ً
صافي األثر بنا ًء على تقييم القيمة العادلة
وحدات مصدرة
األثر على حصة كل وحدة بنا ًء على تقييم القيمة العادلة
 3-7فيما يلي بيان صافي قيمة الموجودات باستخدام القيمة العادلة للعقارات:

صافي قيمة الموجودات بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم المالية
صافي األثر بنا ًء على عمليات تقييم العقارات (إيضاح )2-7
صافي الموجودات بنا ًء على القيمة العادلة
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 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

896,848,797
()896,848,797
─────────
─────────
118,000,000
─────────
═══════════

916,185,837
()916,185,837
─────────
─────────
118,000,000
─────────
═══════════

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

947,722,311
932,864,494
───────── ─────────
947,722,311
932,864,494
═══════════ ═══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021
-7

األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة (تتمة)

 4-7فيما يلي بيان صافي قيمة الموجودات لكل وحدة باستخدام القيمة العادلة للعقارات:

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
صافي قيمة الموجودات للوحدة بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم المالية
األثر على صافي قيمة الموجودات للوحدة نتيجة الخسارة غير المحققة بنا ًء على
عمليات تقييم القيمة العادلة (إيضاح)2-7
صافي قيمة الموجودات لكل وحدة بالقيمة العادلة

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

7.90
-

8.03
-

───────
7.90
═════════

────────
8.03
══════════

 -8المصاريف المدفوعة مقد ًما والمدينون اآلخرون

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
8,716,463
58,591
───────
8,775,054
═════════

وديعة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك*
مصاريف مدفوعة مقدما ً
مدينون آخرون

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
8,716,463
341,630
1,850,517
───────
10,908,610
═════════

* خالل  ،2020استلم الصندوق ربط ضريبة قيمة مضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") للفترة المنتهية في 31
ديسمبر  2018والسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بمبلغ  18.276.974لاير سعودي لقاء عدم تقديم وسداد إقرارات
ضريبة القيمة المضافة .وقد قام الصندوق بتقديم اعتراض خالل السنة المالية  2020إلى الهيئة واألمانة العامة للجان الضريبية
يفيد بقيام الصندوق بتقديم اإلقرارات وسداد المبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة من خالل أحد الجهات ذات الصلة به،
ويعتقد الصندوق أنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة وتقديم إقراراتها وفقًا ألنظمة الهيئة ،وبالتالي فإن الطلب ال يستند إلى
مسوغ أو مبرر .ومع ذلك ،ال يزال االعتراض قيد النظر ولم تصدر النتيجة النهائية بشأنه بعد .ويمثل مبلغ  8،716،463لاير
سعودي المبالغ المدفوعة إلى الهيئة للحصول على أحقية تقديم االعتراض.
بعد رفض االعتراض الحقًا من قبل الهيئة ،قدمت اإلدارة اعتراضًا إلى األمانة العامة للجان الضريبية في  11فبراير .2021
وقد قبلت األمانة العامة للجان الضريبية طلب االعتراض ،وتم عقد جلسة االستماو األولى في  29يوليو ( 2021الموافق 19
ذو الحجة  ،)1442ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة خالل الجلسة االولى وتم االتفاق على عقد الجلسة الثانية قريبًا .تم تحديد
موعد جلسة االستماو الثانية مع األمانة العامة للجان الضريبية وتم عقدها في  26سبتمبر  .2021وتم رفض االعتراض من
قبل األمانة العامة للجان الضريبية .تم استالم القرار الرسمي من قبل األمانة العامة للجان الضريبية في  22نوفمبر  ،2021مما
يسمح للصندوق بإعادة تقديم االعتراض إلى اللجنة االستئنافية العليا في غضون  30يو ًما .وتم تقديم االعتراض المعدل وفقًا
للمناقشات السابقة مع الهيئة واألمانة العامة للجان الضريبية إلى اللجنة االستئنافية العليا في  16ديسمبر  2021ولم يتم تحديد
موعد عقد جلسة االستماو األولى بعد .إن إدارة الصندوق على ثقة من اعتراضها وتتوقع أن تكون نتيجة االعتراض في صالح
الصندوق.
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صندوق سويكورب وابل ريت
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إيضاحات حول القوائم المالية
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 -9دخل اإليجار المستحق القبض
يمثل هذا الحساب دخل اإليجار المستحقة القبض من العقارات االستثمارية وفقًا لشروط اتفاقيات اإليجار المقابلة .كما أن دخل
اإليجار المستحق القبض متداول بطبيعته ،ويتم تسويته خالل فترة زمنية قصيرة.
خالل السنة ،قام الصندوق بتكوين مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  39,136,134لاير سعودي (:2020
 20,891,323لاير سعودي) .وتم عرض المعلومات حول تعرض الصندوق لخسائر االئتمان المتوقعة في إيضاح .1-21

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
دخل إيجار مستحق القبض
صا :مخصص خسائر ائتمان متوقعة
ناق ً

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

49,897,448
47,800,538
()20,891,525( )39,136,133
──────── ────────
29,005,923
8,664,405
══════════ ══════════

وفيما يلي تحليال بأعمار دخل اإليجار المستحق القبض كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
أقل من  90يوم
من  91حتى  180يو ًما
من  181حتى  360يو ًما
أكثر من  360يوما ً

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

10,550,224
2,969,706
9,266,852
6,539,600
15,038,149
19,069,258
15,042,223
19,221,974
──────── ────────
49,897,448
47,800,538
══════════ ══════════

فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
في بداية السنة
المخصص خالل السنة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

17,959,611
20,891,525
2,931,914
18,244,608
──────── ────────
20,891,525
39,136,133
══════════ ══════════

في نهاية السنة

24

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2021
- 10

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

تعتبر الجهات جهات ذات عالقة إذا كان لدى أحد الجهات القدرة على السيطرة على الجهة األخرى أو تمارس تأثيراً هاما ً على
الجهة ذات العالقة عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية .يعتبر مدير الصندوق والمنشآت  /األشخاص ذوي العالقة بمدير الصندوق
جهات ذات عالقة بالصندوق .ويقوم الصندوق خالل دورة أعماله العادية بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة .يتم اعتماد كافة
المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

أ) أتعاب اإلدارة

نظير إدارة موجودات الصندوق ،يقوم مدير الصندوق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة تعادل ٪0.75
من إجمالي صافي قيمة موجودات الصندوق المحسوبة على أساس ربع سنوي وتستحق السداد على أساس ربع سنوي.

ب) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يستحق كل عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة قدرها  5,000لاير سعودي عن كل اجتماو لمجلس اإلدارة..
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
الجهات ذات العالقة

طبيعة العالقة

شركة سويكورب

مدير الصندوق
السابق ومالك
وحدات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2021
لاير سعودي

طبيعة المعامالت

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

أتعاب إدارة
توزيعات أرباح

7,090,939
-

7,904,363
1,210,873

أتعاب إشراف مجلس اإلدارة

19,750

41,086

دخل إيجار من عقارات استثمارية
دخل دعاية وإعالن

1,398,307
-

24,561,287
12,000,000

أتعاب مدير عقارات ومصاريف عمليات

715,263

17,791,890

مدفوعات نيابة عن الصندوق
مقبوضات الصندوق
توزيعات أرباح تم تسويتها (إيضاح )23

3,288,385
-

10,744,111
65,508,955
6,768,200

أعضاء مستقلون
أعضاء مجلس اإلدارة
شركة وابل العربية
لالستثمار

مدير العقارات
ومالك وحدات

فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهات ذات العالقة كما في نهاية السنة:

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة

3,039,089
══════════

شركة وابل العربية لالستثمار

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة

38,592
25,000
────────
63,592
══════════

شركة سويكورب
أتعاب إشراف مجلس اإلدارة
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 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
4,929,167
══════════

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
1,842,487
25,000
────────
1,867,487
═════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

يشتمل حساب مالكي الوحدات على الوحدات المملوكة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2021
وحدات
شركة وابل العربية لالستثمار

-

══════════

 31ديسمبر
2020
وحدات
62,960,000
═════════

كما في  31ديسمبر  ،2020يمتلك أعضاء مجلس إدارة الصندوق  755,143وحدة ( 4,458,834 :2020وحدة).
 -11النقدية وشبه النقدية
كما في  31ديسمبر  ،2021يشتمل الرصيد لدى البنك وقدره  29,348,717لاير سعودي على رصيد قدره  13,231,774لاير
سعودي ( 333,756 :2020لاير سعودي) محتفظ به في حساب في بنك الرياض باسم شركة سويكورب و ليس باسم الصندوق.
 -12التزامات اإليجار

التزامات اإليجار في بداية السنة
زائدًا :أعباء مالية للسنة
ناقصاً :مبالغ مسددة خالل السنة
التزامات اإليجار في نهاية السنة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

13

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

7,988,538
326,373
()650,000
────────
7,664,911
────────
7,014,911
650,000
────────
7,664,911
═════════

8,297,321
341,217
()650,000
────────
7,988,538
────────
7,338,538
650,000
────────
7,988,538
═════════

مطلوبات العقود

تمثل دخل اإليجار المستلم وغير المكتسب بعد .كانت الحركة في مطلوبات العقود للسنة على النحو التالي:

في بداية السنة
مستلم خالل السنة
مثبت خالل السنة
في نهاية السنة

26

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

19,779,639
40,830,226
()59,045,285
────────
1,564,580
══════════

25,837,783
48,108,357
()54,166,501
────────
19,779,639
══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -14المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

ضريبة قيمة مضافة مستحقة
رسوم إدارية
رسوم إدراج
أتعاب حفظ
أتعاب مهنية
أتعاب تقييم
أخرى

-15

645,856
239,383
168,705
94,136
33,337
21,250
17,150
────────
1,219,817
══════════

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
59,797
92,469
168,705
11,500
87,347
150
─────────
419,968
══════════

الزكاة

 1-15المحملة للسنة
تتكون الزكاة المحملة البالغ قدرها  27.249لاير سعودي ( 706.855 :2020لاير سعودي) والتي تم تجنيب مخصص لها في
قائمة الدخل الشامل من مخصص السنة الحالية .تم حساب مخصص السنة الحالية وفقا ً لألساس التالي:

حقوق مالكي الوحدات
حساب مالكي الوحدات والمخصصات
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل والموجودات األخرى
وعاء الزكاة قبل صافي الدخل المعدل لـ  345/366يو ًما
صافي(الخسارة) /الدخل المعدل للسنة
الوعاء الزكوي

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

1,180,000,000
21,888,609
()1,313,959,234
─────────
()112,070,625
()115,553,046
()6,680,008
─────────
()122,233,054
═══════════

1,180,000,000
25,948,149
()1,182,418,531
────────
23,529,618
24,327,232
3,946,975
─────────
28,274,207
═══════════

تستحق الزكاة بواقع  ٪2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أعلى.

 2-15صافي الدخل المعدل

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2021
()14,857,817
8,177,809
─────────
()6,680,008
═══════════

(الخسارة) الدخل قبل الزكاة
زائدًا :مخصص محمل خالل السنة
صافي (الخسارة)  /الدخل المعدل للسنة
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020
()150,339,007
154,285,982
─────────
3,946,975
═══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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الزكاة (تتمة)

 3-15مخصص الزكاة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
1,878,880
()881,796
─────────
997,084
═══════════

في بداية السنة
المحمل خالل السنة
مدفوو خالل السنة
في نهاية السنة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
1,980,825
706,855
()808,800
─────────
1,878,880
═══════════

 4-15الربوط الزكوية
قامت الصندوق بتقديم إقراراته الزكوية عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر  .2020ولم يتم إجراء أي ربوط زكوية من قبل هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك.
 -16دخل اإليجار من العقارات االستثمارية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2021
لاير سعودي
59,045,285
═══════════

دخل إيجار

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
54,166,502
══════════

( )1يتركز دخل اإليجار للصندوق من العقارات االستثمارية في قطاو تشغيلي واحد ومنطقة جغرافية واحدة وهي المملكة العربية
السعودية ،وتتألف من  4عقارات استثمارية كما هو مبين في إيضاح .3-6
-17

المصاريف العمومية واإلدارية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2021
لاير سعودي
840,937
492,279
177,293
499,028
400,000
280,642
1,484,422
────────
4,174,601
══════════

أتعاب مهنية
تأمين عقارات
أتعاب قانونية
رسوم إدارية
رسوم جهات تنظيمية
رسوم إدراج
أخرى
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
940,426
528,072
459,466
443,064
407,500
262,031
105,795
────────
3,146,354
══════════

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 - 18أتعاب مدير العقارات ومصاريف العمليات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2021
لاير سعودي
19,039,350
3,740,263
────────
22,779,613
══════════

مصاريف العمليات
أتعاب مدير العقارات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
17,791,890
────────
17,791,890
══════════

 -19قياس القيمة العادلة
تتكون الموجودات المالية من دخل اإليجار مستحق القبض والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة والذمم المدينة األخرى .بينما
تتكون المطلوبات المالية من توزيعات األرباح المستحقة والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة وأتعاب اإلدارة مستحقة الدفع .إن
نظرا لطبيعتها قصيرة األجل.
القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف
كثيرا عن قيمتها الدفترية ً
ً
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المفصح عنها كما في نهاية السنة:
 31ديسمبر 2021
عقارات استثمارية
مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

 31ديسمبر 2020
عقارات استثمارية
مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

المستوى 1
لاير سعودي
────────
══════════

المستوى 2
لاير سعودي
────────
══════════

المستوى 1
لاير سعودي
────────
══════════

المستوى 2
لاير سعودي
────────
══════════

المستوى 3
لاير سعودي
96,641,325
241,658,503
404,824,786
153,724,183
────────
896,848,797
══════════

المستوى 3
لاير سعودي
110,490,863
230,560,674
413,638,490
161,495,810
────────
916,185,837
══════════

اإلجمالي
لاير سعودي
96,641,325
241,658,503
404,824,786
153,724,183
────────
896,848,797
══════════

اإلجمالي
لاير سعودي
110,490,863
230,560,674
413,638,490
161,495,810
────────
916,185,837
══════════

في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للبنود المسجلة في قائمة المركز المالي من األسواق المالية النشطة ،تحدد قيمتها العادلة
باستخدام طرق تقييم مالئمة تشتمل على استخدام نماذج تقييم .تؤخذ المدخالت إلى هذه الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة
حيثما كان ذلك ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجدياً ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من التقديرات ليتم تحديد القيمة العادلة .تم عرض
االفتراضات األساسية أدناه.
إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المسجلة للبنود في هذه القوائم المالية والمستوى
الذي يتم فيه اإلفصاح عن البنود ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة.
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل شركة باركود وشركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري كما هو مفصح عنه في
إيضاح  .7وهم مقيمون مستقلون معتمدون ويمتلكون مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية
التي تم تقييمها.
تم تطبيق طرق التقييم وف ًقا لمعايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ،باإلضافة إلى معايير التقييم الدولية
مؤخرا عن مجلس معايير التقييم الدولية والمطبقة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم").
الصادرة
ً
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -19قياس القيمة العادلة (تتمة)
 31ديسمبر 2021

المقيم :شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري
البيان

طريقة التقييم

مول الخير

التدفقات النقدية المخصومة

مول حفر الباطن

التدفقات النقدية المخصومة

مول الدوادمي

االفتراضات الرئيسية

التدفقات النقدية المخصومة

مول تبوك

التدفقات النقدية المخصومة

معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر

المقيم :شركة باركود
البيان

طريقة التقييم

االفتراضات الرئيسية

مول الدوادمي
مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

التدفقات النقدية المخصومة
رسملة الدخل
رسملة الدخل
رسملة الدخل

معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة

المعدل ()%

13.00
2.50
15.00
9.50
2.50
10.00
10.50
2.50
15.00
10.50
2.50
10.00

المعدل ()%
9.00
8.00
9.00
8.50

 31ديسمبر 2020

المقيم :شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري
طريقة التقييم
البيان

االفتراضات الرئيسية

مول الدوادمي

التدفقات النقدية المخصومة

مول الخير
مول حفر الباطن
مول تبوك

رسملة الدخل
رسملة الدخل
رسملة الدخل

معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة

المقيم :شركة باركود
البيان

طريقة التقييم

االفتراضات الرئيسية

مول الخير

التدفقات النقدية المخصومة

مول حفر الباطن

التدفقات النقدية المخصومة

مول تبوك

التدفقات النقدية المخصومة

مول الدوادمي

التدفقات النقدية المخصومة
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معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر
معدل الخصم
معدل النمو
معدل الشواغر

المعدل ()%

11.50
3.00
10.00
7.00
8.00
7.00

المعدل ()%

11.00
2.00
35.00
9.50
2.00
11.00
10.50
2.00
11.00
10.50
2.00
33.00

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -20ارتباطات عقود االيجار
فيما يلي ارتباطات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار (إيضاح :)12

أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي
45,327,525
139,580,055
80,176,539
────────
265,084,119
══════════

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي
58,025,682
144,419,766
92,935,590
────────
295,381,038
══════════

 -21إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة الصندوق تعرضه لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يقع على عاتق مدير الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر والسيطرة عليها .يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق،
وهو المسؤول النهائي عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.
يوجد لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به والتي تحدد استراتيجية العمل العامة الخاصة به ومدى تحمله للمخاطر
وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.

 1-21مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األدوات المالية التالية:

دخل إيجار مستحق القبض (إيضاح )9
نقدية وشبه نقدية (إيضاح )11
مبالغ محولة من جهة ذات عالقة (إيضاح )10

 31ديسمبر
2021
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020
لاير سعودي

8,664,405
29,348,717
3,039,089
─────────
41,052,211
═══════════

29,005,923
21,333,060
4,929,167
─────────
55,268,150
═══════════

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .يقوم الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة
بدخل اإليجار مستحق القبض عن طريق تحميل اإليجار مقد ًما ،ومراقبة األرصدة القائمة على أساس مستمر مع النتائج الفعلية
للصندوق .وكما في نهاية السنة ،تتمتع الجهات ذات العالقة بمركز مالي قوي ولديها القدرة على سداد ديونها تجاه الصندوق .وبالنسبة
للبنوك والمؤسسات المالية ،فإن الصندوق يتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع.
يوضح الجدول التالي بالتفصيل المخاطر التي يتعرض لها دخل اإليجار مستحق القبض بنا ًء على مصفوفة خسائر االئتمان المتوقعة
للصندوق.

أقل من  90يوم
من  91حتى  180يو ًما
من  181حتى  360يو ًما
أكثر من  360يوما ً
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 31ديسمبر 2021
خسائر االئتمان
المتوقعة
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
خسائر االئتمان
المتوقعة
لاير سعودي

1,400,315
4,122,659
14,391,186
19,221,973

2,651,096
2,939,711
5,711,301
9,595,417

صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -21إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 2-21مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية .تنشأ
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .وتتم إدارة مخاطر السيولة من
خالل مراقبة توفر األموال الكافية بصورة منتظمة للوفاء بالتعهدات المستقبلية.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالصندوق على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

 31ديسمبر 2021
توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
جزء متداول من التزامات إيجار
جزء غير متداول من التزامات إيجار

 31ديسمبر 2020
توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
جزء متداول من التزامات إيجار
جزء غير متداول من التزامات إيجار

عند الطلب
لاير سعودي

أقل من
شهرا
12
ً
لاير سعودي

2,301,584
───────
2,301,584
════════

63,592
645,856
650,000
───────
1,334,448
════════

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي
لاير سعودي

9,750,000
───────
9,750,000
════════

2,301,584
63,592
645,856
650,000
9,750,000
────────
13,411,032
═════════

عند الطلب
لاير سعودي

أقل من
شهرا
12
ً
لاير سعودي

أكثر من 12
شهر ًا
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

2,705,774
───────
2,705,774
════════

1,867,487
650,000
───────
2,517,487
════════

10,400,000
───────
10,400,000
════════

2,705,774
1,867,487
650,000
10,400,000
────────
15,623,261
═════════

 3-21مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .ال يتعرض
الصندوق لمخاطر عمالت هامة وذلك ألن جميع الموجودات والمطلوبات المالية النقدية الخاصة به مسجلة باللاير السعودي.
 -22القطاعات التشغيلية
يتكون الصندوق من قطاو تشغيلي واحد .كما أن كافة أنشطة الصندوق مترابطة ويتوقف كل نشاط على األنشطة األخرى .وعليه،
تستند كافة القرارات التشغيلية الهامة إلى تحليل الصندوق كقطاو واحد.
 -23توزيعات األرباح
وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة للصندوق بتاريخ  16أبريل  ،2020أعلن مجلس إدارة الصندوق عن توزيعات أرباح للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2020بواقع  0.43لاير سعودي للوحدة بإجمالي مبلغ قدره  50,740,000لاير سعودي.
وقد تم دفع مبلغ قدره  41,266,026لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وتمت تسوية مبلغ قدره 6,768,200
لاير سعودي لقاء المبالغ المستحقة من شركة وابل العربية لالستثمار ("مدير العقارات ومالك وحدات") .إضافة إلى ذلك ،ال يزال
هناك مبلغ قدره  2,301,584لاير سعودي ( 2.705.774 :2020لاير سعودي) مستحق الدفع كما في  31ديسمبر  2021من
حساب توزيعات أرباح الصندوق.
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صندوق سويكورب وابل ريت
(مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2021
 -24أخر يوم للتقويم
كان آخر يوم تقويم للسنة هو  31ديسمبر  31 :2020( 2021ديسمبر .)2020
 -25بيانات المقارنة
أعيد ترتيب وتبويب بعض أرقام المقارنة ،حيثما كان ذلك ضروريًا ،وذلك ألغراض المقارنة والعرض بصورة أفضل .وقد تم
إجراء عملية إعادة التصنيف التالية:

إعادة تصنيف من بند

إعادة تصنيف إلى بند

المبلغ
لاير سعودي

موجودات حق االستخدام
مصاريف عمومية وإدارية

عقارات استثمارية
استهالك عقارات استثمارية

7,638,444
32,551,035

 -26األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
كما هو مبين في إيضاح  ،1-1قامت شركة سويكورب ،مدير الصندوق السابق ،بتحويل جميع مسؤولياتها كمدير للصندوق إلى
شركة اإلنماء لالستثمار بتاريخ  22فبراير ( 2022الموافق  21رجب 1443هـ) .وال تزال اإلجراءات النظامية وعملية تحديث
الشروط واألحكام جارية كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
نظرا الستقالة أعضاء المجلس
إضافة إلى ذلك ،وبعد تاريخ إعداد القوائم المالية ،أعلن الصندوق عن تغييرات في مجلس اإلدارة ً
الوارد أسماؤهم أدناه:
-

دانييل شينكر (عضو مستقل).
كوك هان سيم (عضو مستقل).
بندر فايح العتيبي (عضو مستقل).
أحمد توفيق القصير (عضو غير مستقل).
حسام محمد عبد الرؤوف (عضو غير مستقل).

اعتبارا من  28مارس ( 2022الموافق  25شعبان  )1443على النحو التالي:
وبعد هذا التغيير ،يكون تشكيل مجلس اإلدارة
ً
-

فيصل محمد العبد الكريم (عضو مستقل).
عبد هللا سليمان الضحيان (عضو مستقل).
أحمد عبد العزيز بن حسن (عضو غير مستقل).

 -27اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  29مارس ( 2022الموافق  26شعبان .)1443
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