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20214التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

اسم وعنوان مدير الصندوق

الماليةسيكوشركة

فهدالملكطريقـتمكينبرج-عشرالحاديالدور

11546الرياضـالعليا،64666ب.ص

السعوديةالعربيةالمملكة

+966-11-279-9877:الهاتف

www.sicocapital.com

اسم وعنوان أمين الحفظ

الماليةالرياضشركة

69رقمالوحدةالشهداء،حي

13241الرياض7279ب.ص

السعوديةالعربيةالمملكة

920012299:هاتف

www.riyadcapital.com

اسم وعنوان مراجع الحسابات

PKFالمتحالفونالمحاسبونوشركاهالبسامشركة
السعوديةالعربيةالمملكة11557الرياض69658ب.ص

www.pkf.com

نبذة عامة عن الصندوق

عةالشريضوابطمعمتوافقمتداولمقفلعقارياستثمارصندوقهوريتالسعوديةسيكوصندوق

.ليةالماالسوقهيئةعنالصادرةالعقارياالستثمارصناديقلالئحةوفقا  الصندوقويعمل.اإلسالمية

األنظمةمعيتماشىبماوحداتهتداولويتمم،2018ينايرفي"الماليةالسوق"فيالصندوقإدراجوتم

األوليةاألصولحجميبلغواإلدراج،تاريخمنعاما  (99)الصندوقومدة."تداول"فيبهاالمعمولواللوائح

.سعوديريال572,400,000للصندوق

http://www.sicocapital.com/
http://www.riyadcapital.com/
http://www.pkf.com/


20215التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

2021مراجعة أنشطة الصندوق خالل العام 

البيان التاريخ

الرحمنعبد/الدكتورالصندوقادارةمجلسعضواستقالةعنالصندوقمديرأعلن

الموافقهـ1442رجب11تاريخمناعتبارا  وذلك(مستقلغيرعضو)تلفتخليلبن

.م2021فبراير23

23-02-2021

–آيبـالمعروفمكتبيعقارالعلىاالستحواذإتمامعنالصندوقمديرأعلن

.سعوديريالمليون135قدرهمبلغمقابلاوفيسيس
21-03-2021

بلغمتحصيلعلىواالستثمارللتنميةاسكانشركةمعالصندوقإدارةمجلساتفق

17منللفترةالمضافةالقيمةضريبةالىباالضافةسعوديريالمليون8إيجار

هـ1443االولجمادى27حتىم2021يناير1الموافقهـ1442االولجمادى

.ديسمبر31الموافق

29-04-2021

.للصندوقشرعيامستشاراالشرعيةالمراجعةدارتعيينعنالصندوقمديرأعلن 02-05-2021

شركةمعالموقعةوالصيانةوالتسويقاإلدارةإتفاقيةانهاءالصندوقمديرقرر

فيتنتهيوالتي5إسكانلبرجتجديدهاوعدمواالستثمارللتنميةإسكان

.م25/12/2021

22-06-2021

بنأحمد/األستاذالصندوقإدارةمجلسرئيساستقالةعنالصندوقمديرأعلن

القعدةذو20تاريخمناعتبارا  وذلك(مستقلغيرعضو)البوسعيديأحمدبنعبدالله

.م2021يونيو30الموافقهـ1442

01-07-2021

بنسلطان/األستاذالصندوقإدارةمجلسرئيستعيينعنالصندوقمديرأعلن

-01-11تاريخمناعتبارا  وذلك(مستقلغيرعضو)نقليعبداللهبنعبداللطيف

.م2021-08-19الموافقهـ1443

26-08-2021

أعلن مدير الصندوق عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غيـر أساسـي فـي 

-02هـ الموافق 1443-04-27صندوق المشاعر ريت وسيكون سريان التغيير بتاريخ 

-:وتفصيلها كالتاليم،12-2021

.تغيير اسم الصندوق من صندوق المشاعر ريت إلى صندوق سيكو السعودية ريت

.ةالماليسيكوشركةإلىالماليةمسقطشركةمنالصندوقمديرمسمىتغيير

21-10-2021

للتصويتصندوقوحداتلمالكياجتماعلحضورالدعوةعنالصندوقمديرأعلن

.الصندوقاستراتيجيةتعديلعلى
21-12-2021

شركةقبلمنم2021ديسمبر26بتاريخإشعارتلقيهعنالصندوقمديرأعلن

(6إسكانبرجو4إسكانبرج)لـالمستأجربصفتهاواالستثمارللتنميةإسكان

.اإليجارعقدتجديدرغبتهاعدموالمتضمن

27-12-2021

عنللفترةالصندوقوحداتمالكيعلىنقديةأرباحتوزيععنالصندوقمديرأعلن

.وحدةلكلريال0.15الموزعالربحبقيمة،2021عام
30-12-2021
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وصف محفظة 
األصول العقارية
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20217التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

توزيع المحفظة حسب القطاع 
2021بناءا على القيمة السوقية للعقارات كما في ديسمبر 

توزيع المحفظة حسب األصول 
2021بناءا على القيمة السوقية للعقارات كما في ديسمبر 

77.9% ضيافة

22.1% مكتبي

26.3% 4برج إسكان 

25.7% 5برج إسكان 

25.9% 6برج إسكان 

22.1% أي أوفسيس

توزيع المحفظة الجغرافي 
2021بناءا على القيمة السوقية للعقارات كما في ديسمبر 

77.9% مكة المكرمة

22.1% الرياض



20218التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

2021نسبة اإلشغال خالل العام 

100% 4برج إسكان 

100%* 5برج إسكان 

100% 6برج إسكان 

100% أي أوفسيس

ايجارات العقارات كنسبة من إجمالي ايجارات الصندوق حسب العقود الموقعة

26% 4برج إسكان 

25% 5برج إسكان 

28% 6برج إسكان 

21% أي أوفسيس

اإليجارات الغير محصلة للصندوق

تحصـيل علـى ( 7و6و5مسـتأجر بـرج إسـكان )اتفق مجلس إدارة الصندوق مع شركة اسكان للتنمية واالستثمار 

هــ 1442جمـادى االول 17مليـون ريـال سـعودي باالضـافة الـى ضـريبة القيمـة المضـافة للفتـرة مـن 8مبلغ إيجـار 

.ديسمبر31هـ الموافق 1443جمادى االول 27م حتى 2021يناير 1الموافق 

.سعوديريال38,637,000هي2021مللعامالمكرمةمكةلعقاراتالموقعةالعقودحسباإليجارات

.سعوديريال8,000,000هيم2021للعامالعقاراتلهذهالمحصلةاإليجارات

.%79.3المكرمةمكةفيالواقعةللعقاراتمحصلةالغيراإليجاراتنسبةبلغتوبذلك

2021-12-27في تاريخ 5إسكان عقد برج انتهى * 



20219التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

ضيافة القطاع

مكة المكرمة المدينة

2م1,287.97 مساحة األرض

2م18,053 مساحة البناء

190,000,000 بالريال السعوديقيمة شراء العقار 

مارشركة إسكان للتنمية واالستث المستأجر الرئيسي

100% معدل اإلشغال

27-12-2022 انتهاء مدة االيجار

4برج إسكان 

ضيافة القطاع

مكة المكرمة المدينة

2م1,394.5 مساحة األرض

2م19,905 مساحة البناء

182,400,000 بالريال السعوديقيمة شراء العقار 

مارشركة إسكان للتنمية واالستث المستأجر الرئيسي

100% معدل اإلشغال

27-12-2021 انتهاء مدة االيجار

5برج إسكان 



202110التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

ضيافة القطاع

مكة المكرمة المدينة

2م1,458 مساحة األرض

2م15,314 مساحة البناء

200,000,000 بالريال السعوديقيمة شراء العقار 

مارشركة إسكان للتنمية واالستث المستأجر الرئيسي

100% معدل اإلشغال

27-12-2022 انتهاء مدة االيجار

6برج إسكان 

مكتبي القطاع

الرياض المدينة

2م6,155 مساحة األرض

2م23,195 مساحة البناء

135,000,000 بالريال السعوديقيمة شراء العقار 

متعدد المستأجر الرئيسي

100% معدل اإلشغال

- انتهاء مدة االيجار

آي أوفسيس



2021التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

أداء الصندوق
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202112التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

رةجدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخي

2021 2020 2019

502,164,162 501,646,098 578,795,553 صافي قيمة أصول الصندوق

8.77 8.76 10.08 وحدةصافي قيمة أصول الصندوق لكل 

8.77 9.59 10.08 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدةأعلى 

8.65 8.76 10.17 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 

57,240,000 57,240,000 57,240,000 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية

0.15 0.36 0.52 قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة

1.13% 1.75% 2.53% *التكاليف من إجمالي قيمة أصول الصندوقنسبة 

22.9*%* 0% 0% الصندوقنسبة األصول المقترضة من إجملي قيمة أصول

.غير شاملة مصاريف اإلهالك*
.م2021سنوات بدأت من شهر مارس 5القرض هي مدة **

سجل أداء الصندوق

التأسيسومنذسنوات،خمسسنوات،ثالثةواحد،لسنةاإلجماليالعائد(أ)

(التأسيسمنذأو)الماضيةالعشرالماليةالسنواتمنسنةلكلالسنوياإلجماليالعائد(ب)

منذ التأسيس لخمسة سنوات لثالثة سنوات لسنة واحدة الفترة

0.63% ال ينطبق )6.17)% 1.81% العائد اإلجمالي

2021 2020 2019 2018 السنة

1.81% )12.34%( 4.54% 6.90% السنويالعائد اإلجمالي



202113التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

واالتعابوالعموالتالخدماتمقابل(ج)

المبلغ بالريال السعودي

0 أتعاب اإلدارة

175,000 أتعاب الحفظ

37,500 أتعاب الهيئة الشرعية 

20,000 مجلس إدارة الصندوق

35,500 مراجع الحسابات 

149,451 رسوم اإلدراج 

400,000 رسوم التسجيل في السوق المالية السعودية

249,084 رسوم المدير اإلداري

979,535 مصاريف أخرى

3,661,908 مصاريف التمويل

5,707,978 اإلجمالي

الصندوقمديرأتعاباحتسابتعليق

صافيمن%1والبالغةمؤقتا  الصندوقإدارةرسوماحتسابتعليقعلىم2020يوليو8بتاريخالصندوقمديرأقر
إدارةرسوماحتساببتعليقالصندوقمديراستمروقدم،2020مارس15منابتداء  الصندوقأصولقيمة

.الصندوقوحداتمالكيمصلحةمعتماشيام2021للعامالصندوق

.هذه الرسوم شاملة المصاريف الفعلية فقط، وهي غير شاملة مصاريف اإلهالك



202114التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

وقالتغييرات األساسية والغير األساسية التي أثرت على أداء الصند

المكتبيالعقارعلىاالستحواذإتمامعنالصندوقمديرأعلنمارس،شهرفي•

.سعوديريالمليون135قدرهمبلغمقابلاوفيسيس–آيبـالمعروف

ثمارواالستللتنميةاسكانشركةمعالصندوقإدارةمجلساتفقأبريل،شهرفي•

القيمةضريبةالىباالضافةسعوديريالمليون8إيجارمبلغتحصيلعلى

حتىم2021يناير1الموافقهـ1442االولجمادى17منللفترةالمضافة

فيالواقعةاألبراجايجارعنوذلكديسمبر،31الموافقهـ1443االولجمادى27

.المكرمةمكة

ديسمبر26بتاريخإشعارتلقيهعنالصندوقمديرأعلنديسمبر،شهرفي•

برج)لـالمستأجربصفتهواالستثمارللتنميةإسكانشركةقبلمنم2021

.اإليجارعقدتجديدرغبتهعدموالمتضمن(6إسكانبرجو4إسكان

وحداتمالكياجتماعلحضورالدعوةالصندوقمديرأعلنديسمبر،شهرفي•

.الصندوقاستراتيجيةتعديلعلىللتصويتصندوق

نعللفترةالصندوقوحداتمالكيعلىنقديةأرباحتوزيععنالصندوقمديرأعلن•

.وحدةلكلريال0.15الموزعالربحبقيمة،2021عام

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

2021العامخاللخاصةعموالتأيعلىالصندوقمديريحصللم

التوزيعات التي تمت خالل عمر الصندوق

2021 2020 2019 2018 السنة

0.52 0.52 0.1 0.15 صافي قيمة أصول الصندوق
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202116التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

مليون8مبلغاستالمقرارقبولعلىباالجماعالمجلسوافقأبريل،شهرفي•

قرارخاللمنذلكعلىللتصديقالصندوقمديرووجهوا.2021لعامايجارريال

القرارمناالنتهاءقبلللصندوقاألخرىالحوكمةوإجراءاتاإلدارةمجلس

.ذلكعنواالعالن

مستشاراالشرعيةالمراجعةدارتعيينعلىالمجلسوافقأبريل،شهرفي•

.للصندوقشرعيا

بحيثالصندوقاستراتيجيةتعديلعلىالمجلسوافقأغسطس،شهرفي•

ألصولاإلجماليةالقيمةمن%75عنيقلالبمااالستثمارالصندوقيستهدف

تطويرا  مطورةعقاريةأصولفيمدققةماليةقوائمآخرحسبالصندوق

فياالستثمارمنبدال  السعوديةالعربيةالمملكةداخلللدخلومدرةإنشائيا  

بةبنسأدنىوبحدالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةمدينتيفيالكائنةالمواقع

من%45أقصىوبحدالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةمدينتيوخارج55%

.ماليةقوائماخرحسبالصندوقأصولإجمالي

آي)للعقارجديدأمالكمديرتعيينعلىالمجلسوافقديسمبرشهرفي•

.(أوفسيس

قالصندوواحدتمالكيعلىأرباحتوزيععلىالمجلسوافقديسمبرشهرفي•

.للوحدةريال0.15بقيمة

وشهرأبريلشهرخالاجتماعاتثالثةبعقد2021العامخاللالصندوقإدارةمجلسقام
إدارةمجلسقبلمنتمتالتيالقراراتألهمملخصيليوفيماديسمبر،وشهرأغسطس
.الصندوق



2021التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

تقرير
تقويم المخاطر
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202118التقرير السنوي سيكو السعودية ريت 

منلمزيدتتعرضالصندوقأصوليجعلمماالمكرمة؛مكةمدينةفيتقعللصندوقمملوكةعقارات3•

.واحدةمدينةفيالعقاراتتركزمخاطر

مما.الصندوقيمتلكهاالتيالعقاراتمن%%79بنسبةوالمعتمرينالحجاجإسكانوالفنادقحصةتمثل•

.الضيافةلقطاعالمصاحبةللمخاطرالصندوقيعرض

للتنميةإسكانشركةوهيواحد،مستأجرقبلمنالمكرمةمكةفيالواقعةالعقاراتجميعإستئجارتم•

نفسمنسعوديريال38,637,000والبالغةللصندوقالتأجيريالدخلجميعأنوحيثواالستثمار،

قدذلكفإن.القادمةالسنواتخاللللصندوقالمستأجرقبلمنإشعارتقديمتمحالةوفيالمستأجر،

.النقديالتدفقفينقصمخاطرإلىالصندوقيعرض

ريبةضفرضيتضمنوهذاالنظاميةواللوائحالضريبةفيالتغيراتعلىاألخرىالمحتملةالمخاطرتشتمل•

.الصندوقمصاريفعلىتطبيقهايتمقدوالتي.%15بنسبةالمضافةالقيمة

الناتجةدةالزيابسبب(وجدتإن)الفائدةمعدالتفيالحاصلةالتغيراتفيكبيربشكلالريتصناديقتتأثر•

.للنموقابلةاستثماريةكأداةالريتصندوقجاذبيةمنملموسةبصورةتقللوقدالتمويللتكلفة

ولةالديضطرمماالمعديةواألمراضاألوبئةمثلكثيرةبعواملبالصندوقالخاصالتجاريالقطاعيتأثرقد•

.المدنعلىإحترازيحظرإجراءإلى

عوامل المخاطرة

.االستثماريةوالصناديقاألصولإدارةفيحافال  سجال  يمتلكمتمكنفريقمنالصندوقإدارةتتم•

المملكةفيالرئيسيةالمدنفيوتكونللدخلمدرةعقاراتعلىاالستحواذعلىالصندوقيستهدف•

.السعوديةالعربية

قيالفندالقطاعمثلالتجاريةالقطاعاتجميعتشملبحيثاالستثماراتتنويعإلىالصندوقيستهدف•

.والصحيالتعليميووالتجاري

.المخاطرمنمعينلمستوىاألصولأداءتحسينإلىالصندوقيسعى•

دفعفيللتخلفقليلةمخاطرولديهمعالية،ماليةمالءةذويللمستأجرينالصندوقأصولتأجيريتم•

.اإليجاراتلتحصيلكضمانألمرسنداتعلىحصلقدالصندوقأنكمااإليجارات،

إدارة المخاطر
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  السعودية ريتصندوق سيكو               
 (المشاعر ريتصندوق )المعروف مسبقا ب              

 صندوق استثمار عقاري متداول                 

  ) مقفلاستثماري صندوق  (                

  )مسقط الماليةسيكو المالية )المعروف مسبقا بالمدار من قبل                
 م2021ديسمبر  31 المنتهية في للسنة القوائم المالية              

 مع تقرير المراجع المستقل             
   

 

 

 



 )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق سيكو السعودية ريت

 عقاري متداولصندوق استثمار 

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطسيكو المالية )المعروف مسبقا ب قبل منالمدار 

م2021ديسمبر  31 في المنتهية للسنة المالية القوائم  

 مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

  

 

 اتالصفح                                                                                                                                                           

 

 

 4-1 القوائم المالية حولتقرير المراجع المستقل 

 

 

 

 5 يالمالقائمة المركز 

 

 

 

 6 قائمة الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة (

 

 

 

 7 ) الملكية حقوق (الموجوداتصافي قائمة التغيرات في 

 

 

 

 8 النقديةقائمة التدفقات 

 

 

 

 33-9 حول القوائم المالية إيضاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

مي    السادة / إىل  حاملي الوحدات                    المحتر

ا باسم صندوق المشاعر ريت( ةصندوق سيكو السعودي
ً
  ريت )المعروف سابق

 )المعروفة سابقًا باسم مسقط المالية( المالية سيكووالذي تتم إدارته من قبل شركة 

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 الرأي

تتم إدارته من  (، والذي"الصندوق)" ريت )المعروف سابقًا باسم صندوق المشاعر ريت( ةسيكو السعوديصندوق للقد راجعنا القوائم المالية 

م، 2021ديسمبر  31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في )"مدير الصندوق"(،  )المعروفة سابقًا باسم مسقط المالية( المالية سيكوقبل شركة 

، ذلك التاريخ وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحداتالشامل وقائمة التغيرات في  الدخلوقائمة 

 ات المحاسبية المهمة.سبما في ذلك ملخص للسيا ،القوائم الماليةبالمرفقة  احاتواإليض

 

 ،م2021ديسمبر  31كما في  للصندوقوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي 

السعودية والمعايير  أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربيةو

 لمحاسبين.للمراجعين واواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 غير المعدل أساس الرأي

قاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل لقد قمنا بالمراجعة وف

وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة  صندوقالونحن مستقلون عن  يرنا.قرالوارد في ت مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية "في قسم "

. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. صندوقلل المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية

 بداء رأينا.جعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلاوفي اعتقادنا، فإن أدلة المر

 األمور الرئيسية للمراجعة

ة الحالية. وقد سناألمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية لل

 ونحن ال نقدم رأياً منفصالً في هذه األمور.وعند تكوين رأينا فيها،   تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل،

 التي تعاملنا بهاء أثناء المراجعة مع أمر المراجعة الرئيسي كيفيةال أمر المراجعة الرئيسي

 العقارات االستثمارية

محفظة من العقارات  ريتالسعودية  سيكويمتلك صندوق  

تجارية تقع في المملكة مستودعات االستثمارية والتي تتضمن 

 العربية السعودية.

يتم إدراج العقارات االستثمارية المحتفظ بها لتنمية رأس المال أو 

ً منها االستهالك المتراكم وأي  لكسب اإليجار بالتكلفة مطروحا

 خسائر انخفاض في القيمة.

يتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية لخسائر انخفاض القيمة 

لظروف إلى أن القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في ا

يتم إثبات خسارة انخفاض  الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

القيمة، إن وجدت، للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية 

 للموجودات قيمته القابلة لالسترداد.

النخفاض قيمة االستثمارات العقارية قمنا بإجراءات المراجعة 

 االتية:

حصلنا على تقريرين للتقييم من مقيّمين عقاريين مستقلين لجميع  -

م، وقمنا بتأكيد أن 2021ديسمبر  31العقارات االستثمارية كما في 

أساليب التقييم مناسبة لالستخدام في تحديد القيم العادلة كما في تاريخ 

 التقرير؛  

 

التعاقد مع قمنا بتقييم استقاللية للمقيمين الخارجين وقراءة شروط  -

الصندوق لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد تؤثر على موضوعية 

 المقيم أو قد تفرض قيودا على نطاق عملهم،

 



 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

مي    السادة / إىل  حاملي الوحدات                    المحتر

ا باسم صندوق المشاعر ريت( ةصندوق سيكو السعودي
ً
  ريت )المعروف سابق

 )المعروفة سابقًا باسم مسقط المالية( المالية سيكووالذي تتم إدارته من قبل شركة 

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 

 )تتمة(التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة(

 التي تعاملنا بهاء أثناء المراجعة مع أمر المراجعة الرئيسي كيفيةال أمر المراجعة الرئيسي

لتقييم انخفاض قيمة العقارات االستثمارية، يراقب مدير الصندوق 

تقلبات القيمة العادلة للعقارات من خالل التعاقد مع مقيّمين 

للعقارات مستقلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين 

إلجراء تقييم رسمي للعقارات  المعتمدين )"تقييم"(، وذلك

 االستثمارية للصندوق على أساس نصف سنوي.

 

من األمور الرئيسية للمراجعة نظًرا ألن  لقد اعتبرنا هذا األمر

تقييم انخفاض القيمة يتطلب افتراضات هامة من قبل مدير 

الصندوق والتأثير المحتمل لالنخفاض في القيمة، إن وجد، قد 

 القوائم المالية.يكون جوهريًا على 

أجرينا اختبار المدخالت على االفتراضات الرئيسية مثل معدل  -

الخصم ومعدل عائد التخارج ودخل اإليجار السنوي ونفقات التشغيل 

والتي يستخدمها خبراء التقييم العقاري لتحديد القيم العادلة  واإلشغال،

 االستثمارية؛للعقارات 

سترداد، والذي هو أعلى من القيمة العادلة قمنا بتقييم المبلغ القابل لال -

أو القيمة المستخدمة للعقارات االستثمارية ذات الصلة وفقا لتقارير 

التقييم المذكورة أعاله. قمنا بتحديد أن القيمة القابلة لالسترداد للعقارات 

 االستثمارية هي بشكل جوهري أعلى من القيمة الدفترية للعقارات 

كما هو القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقًا  قمنا بتسوية متوسط -

 .الى تقرير المقيمين الخارجيين 12رقم مبين في اإليضاح 

 

 المعلومات األخرى 

م، بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها. 2021تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للصندوق لعام 

 .واإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي

  .وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها

خرى المحددة أعاله، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األ

مات المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلو

 األخرى تبدو محرفة بشكل جوهري بأية صورة أخرى. 

 فنحن مطالبون بإبالغ هذه األمور للمكلفين بالحوكمة. فيها،إذا توصلنا إلى وجود خطأ جوهري  خرى،األعندما نقرأ المعلومات 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

مي    السادة / إىل  حاملي الوحدات                    المحتر

ا باسم صندوق المشاعر ريت( ةصندوق سيكو السعودي
ً
  ريت )المعروف سابق

 )المعروفة سابقًا باسم مسقط المالية( المالية سيكووالذي تتم إدارته من قبل شركة 

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 

 )تتمة(التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

ية السعودية اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العرب

ً لشروط وأحكام الصندوق، وهي المسؤولة لمحاسبين.للمراجعين واوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  عن  ووفقا

 الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

 ال،وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الح

 عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الصندوق أو إيقاف

 عملياته، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 ية التقرير المالي في الصندوق.والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آل

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

ر تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدا

مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو 

ش الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غ

قع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية التي أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التو

 يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

ونحافظ ني وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المه

 على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

، تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر •

يُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. و

 الخطر الناتج عن خطأ، نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات  •

 إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية في الصندوق.

 تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة. •

ة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث التوصل إلى استنتاج بشأن مدة مناسب •

خلصنا أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا 

ينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن عل

اجع. ومع بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المر

 ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة. ذلك، فإن أحداثاً أو

داث التي تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألح •

 تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

 





 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطسيكو المالية )المعروف مسبقا ب قبل منالمدار 

  المالي المركز قائمة

م2021 ديسمبر 31 في كما  

(السعودي بالريال)المبالغ   
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ديسمبر 31 كما في    

م2021 إيضاح  م2020    

     

     الموجودات

     

    1,330,686      11,013,952 13.6 النقدية وشبه النقدية

أوالخسارةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   13.7 4,138,964      508,503    

    615,180      - 8 ذمم إيجار مستحقة

   990,989    428,747  مصروفات مدفوعة مقدما و موجودات آخرى

   498,200,740    638,585,000 9 اإلستثمارات العقارية

     501,646,098       654,166,663  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

     

  464,403   379,144 13 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 -  1,411,806 8 دخل إيجار غير مكتسب

      -       150,211,551 11 التمويل اإلسالمي

     464,403       152,002,501  إجمالي المطلوبات

     

 501,181,695       502,164,162  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( 

     

)بالعدد(الوحدات مصدرة    57,240,000  57,240,000 

     

 8.76  8.77  القيمة  للوحدة

     

 8.76  8.77 12 القيمة العادلة  للوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.القوائم المالية هذه جزًء ال يتجزأ من 24الى  1المرفقة من  تشكل اإليضاحات  



 

 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) مقفلصندوق استثماري  (

 (المالية مسقطسيكو المالية )المعروف مسبقا ب قبل منالمدار 

 دخل الشامل / )الخسارة(قائمة ال

 م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 (السعودي بالريال المبالغ)
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 م2020  م2021 إيضاح 

     

     

 7,811,852  15,048,014 1.9 صافي إيجارات من االستثمارات العقارية

 أرباح محققة وغير محققة من اإلستثمارات المدرجةصافي 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
10 130,461  17,463 

 7,829,315  15,178,475  إجمالي الدخل التشغيلي

     

 (53,442,806)  584,446 9 قيمة االستثمارات العقارية االنخفاض فيعكس / )محمل ( 

 (6,918,818)  (9,072,477) 9 مصروف اإلستهالك

 -  (3,661,908) 11 ويلمتكاليف الت

 (1,166,261)  - 13 أتعاب اإلدارة

 (1,339,728)  (2,046,069)  مصروفات أخرى

 (62,867,613)  (14,196,008)  اجمالي المصروفات التشيغيلة

     

 (55,038,298)  982,467  للسنة  / )الخسارة( صافي الدخل

     

 -  -  الدخل الشامل اآلخر 

     

 (55,038,298)  982,467  ( للسنةالشاملة الشامل / )الخسارةإجمالي الدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 24الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   



 

 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

 تدفقات النقديةال ائمةق
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 م2020  م2021 ايضاح 

     

     

)حقوق الملكية( العائدة لحاملى الوحدات في صافي قيمة الموجودات 

  بداية السنة

 
501,181,695  576,826,393 

     

 (20,606,400)  - 17 التوزيعات المدفوعة خالل السنة

 (55,038,298)  982,467  إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة

     

لحاملي الوحدات في صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة 

 نهاية السنة

 
502,164,162  501,181,695 

 

 

 :ملخص بالمعامالت في الوحدات للسنة على النحو التالي

 

 م2020  م2021 

    

    

 57,240,000  57,240,000 عدد الوحدات بداية السنة

    

 -  - اشنتراك وحدات 

 -  - استرداد وحدات 

    

 57,240,000  57,240,000 السنة عدد الوحدات في نهاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .القوائم الماليةهذه جزًء ال يتجزأ من  24الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



 

 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

 غيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية(قائمة الت

 م2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 م2021ديسمبر  31 إيضاح 

 

 م2020ديسمبر  31

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (55,038,298)  982,467  صافي الدخل / )الخسارة( للسنة

     التعديالت على:

 6,918,818  9,072,477 9 استهالك االستثمارات العقارية

 53,442,806  (584,446) 9  )عكس( / محمل االنخفاض في االستثمارات العقارية

غير محققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أرباح

  الربح أو الخسارة
10 (42,221)  (8,503) 

محققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أرباح

  الخسارة
10 (88,240)  (8,960) 

 -  3,661,908  محمل تكاليف التمويل

  13,001,945  5,305,863 

     

     :التغيرات في الموجودات التشغيلية

 (826,914)  562,242  خرىأمصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 

 -  (148,872,291)  شراء استثمارات عقارية

 (84,452)  615,180  ذمم إيجار مستحقة

     :التغيرات في المطلوبات التشغيلية

 (1,323,320)  -  أتعاب إدارة مستحقة

 (181,437)  (85,259)  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 -  1,411,806  دخل إيجار غير مكتسب

 2,889,740  (133,366,377)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 18,048,044  9,500,000  بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (500,000)  (13,000,000)  من خالل الربح أو الخسارةشراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 17,548,044  (3,500,000)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 -  149,891,640 11 التمويل االسالمي

 -  (3,341,997)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (20,606,400)  - 17 توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة

 (20,606,400)  146,549,643  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

     

 (168,616)  9,683,266  في النقدية وشبه النقدية: الزيادة / )النقص(صافي 

     

 1,499,302  1,330,686  السنةبداية في  النقدية وشبه النقدية

     

 1,330,686  11,013,952  نهاية السنة  في  النقدية وشبه النقدية

 

 

.القوائم الماليةهذه جزًء ال يتجزأ من  24الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
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 الصندوق وأنشطته  .1
 

مقفل متوافق مع أحكام  يريت" أو "الصندوق"( هو صندوق استثمار)"صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( 

  .م2017ديسمبر  27. بدأ الصندوق عملياته في استثمار عقاري متداول الشريعة اإلسالمية

)"مدير الصندوق"(، شركة مساهمة مقفلة، بموجب السجل التجاري رقم من قبل سيكو المالية )المعروف مسبقا بمسقط المالية( مدار  ريتال

 م.2009يونيو  20بتاريخ  08096-37ومرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  1010259328

 للدخل،لاير سعودي من صندوق مكة المدر  182,400,000بما في ذلك واحد بقيمة  ،عقاراتأربعة على  صندوق االستثمار العقارياستحوذ 

تم هذا الشراء عن طريق الدفع نقداً وكذلك مساهمة )المعروف سابقًا باسم مسقط المالية(.  الماليةوهو صندوق خاص مغلق تديره أيًضا سيكو 

لاير سعودي و  172,539,000)المعروف سابقًا باسم صندوق المشاعر( بمبلغ ودية ريت السعفي صندوق سيكو  "عينية" عن طريق وحدات

 لاير سعودي. 149,891,640لاير سعودي على التوالي و بقرض بمبلغ  399,861,000

وفقاً للوائح صناديق االستثمار العقاري ولوائح صناديق االستثمار العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. تم  صندوق االستثمار العقارييعمل 

المشترك في تداول وفقًا لقواعده ولوائحه. الوحدات  صندوق االستثمار العقاريفي تداول ويتم تداول وحدات  صندوق االستثمار العقاريإدراج 

وفقًا لتقدير مدير الصندوق  للتجديدقابلة  ،سنة 99صندوق االستثمار العقاريال. تبلغ مدة 57,240,000تساوي  العقاري صندوق االستثمارفي بها 

 بعد موافقة هيئة السوق المالية.

المكرمة االستثمار في األصول العقارية المدرة للدخل فقط في مدينتي مكة بهدف استثماري يتمثل في  صندوق االستثمار العقاريتم إطالق 

م، 2019يناير  10م، والتي أصبحت سارية من 2018ديسمبر  31المكرمة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية. بعد الفترة المنتهية في 

ة العربية نشر الصندوق الشروط واألحكام الجديدة مع هدف االستثمار المحدث لالستثمار في العقارات المدرة للدخل في أي مدينة داخل المملك

 السعودية.

في تزويد مستثمريه بالدخل الحالي من خالل االستثمار في أصول عقارية مدرة  صندوق االستثمار العقاريليتمثل الهدف االستثماري األساسي 

صندوق االستثمار  هزينت قد األصول،بشكل أساسي في مثل هذه  صندوق االستثمار العقاريللدخل في المملكة العربية السعودية. بينما يستثمر 

صندوق االستثمار ٪ على األقل من إجمالي أصول 75( يتم استثمار 1شريطة أن ) العقاري؛في مشاريع التطوير  فرصة االستثمار العقاري

 الية.االستثمار في األراضي الخ صندوق االستثمار العقاريل( ال يجوز 2في أصول العقارات المطورة التي تولد دخالً دوريًا و ) العقاري

يجوز لصندوق االستثمار العقاري، على أساس ثانوي، االستثمار في فرص التطوير ذات إمكانات النمو المربحة التي تلبي احتياجات عقارية 

المشاريع محددة، والتي لم تكن متوفرة سابقًا في مناطق معينة. من المتوقع إنشاء قيمة مضافة، على المدى المتوسط، لمالكي الوحدات في مثل هذه 

ف التنموية. على المدى الطويل، ستواصل المحفظة االستثمارية لصندوق االستثمار العقاري التركيز على الفرص االستثمارية الجذابة في مختل

ما إلى القطاعات العقارية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المكاتب والمعارض التجارية والمنازل ومرافق الضيافة والمستودعات و

 ذلك من أجل بناء قاعدة عقارية ذات دخل متنوع ومستقر لمالكي الوحدات باإلضافة إلى تحقيق زيادة معقولة في قيمة المحفظة.

ن تتوافق يخضع صندوق االستثمار العقاري المتداول ألنظمة المملكة العربية السعودية واألنظمة المطبقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. يجب أ

 ستثمارات الصندوق مع الئحة التملك واالستثمار في العقارات من قبل غير السعوديين. تمت الموافقة على الشروط واألحكام األولية لصندوقا

للتغييرات  18انظر أيًضا إلى المالحظة م(. 2017أكتوبر  16هـ )الموافق  1439محرم  26االستثمار العقاري من قبل هيئة السوق المالية في 

 شروط وأحكام الصندوق.في 

 اللوائح النظامية .2

 
قبل يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( و التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول و المنشورة من 

 ة في المملكة العربية السعودية إتباعها.هيئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية و المتداول

 



 سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
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 أسس اإلعداد  .3

 

 بيان اإللتزام 3-1

المعتمدة من الهيئة  تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمده بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى

وااللتزام باللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام  في المملكة العربية السعودية. للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

 الصندوق.

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة.

 أساس القياس والعملة الوظيفية وعملة العرض 3-2

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة. والمبالغ المدرجة بالريال السعودي، تم إعداد هذه القوائم المالية 

 وهي العملة الوظيفية وعملة عرض صناديق االستثمار العقارية.

تكلفة أو السماح باستخدام نموذج القيمة م، فحصت الهيئة السوق المالية مدى مالءمة االستمرار في استخدام نموذج ال2019ديسمبر  31في 

 العادلة أو خيارات إعادة التقييم واتخذت القرارات التالية:

( والعقارات االستثمارية 16إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس العقارات )المعيار المحاسبي الدولي  .1

 م؛ و2022ئم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية، والتي تبدأ قبل عام ( في القوا40)المعيار المحاسبي الدولي 

ة السماح للشركات المدرجة، واختيار السياسة الستخدام نموذج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بعد القياس األولي أو اختيار السياس .2

( بعد االعتراف 40( واالستثمارات العقارية )معيار المحاسبة الدولي 16المحاسبي الدولي  الستخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات )المعيار

 م أو بعد ذلك.2023األولي في القوائم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية التي تبدأ خالل السنة التقويمية 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3-3

من شأنها أن تؤثر على المبالغ المفصح عنها للدخل والمصروفات و  وافتراضاتمن اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية

 ىالموجودات والمطلوبات و اإلفصاحات المرفقة و اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إل

  نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

داث حإفي ر کبيطر لتي لها خالتقرير، وايخ رفي تارى للتقدير ألخائيسية رلدر المصال والمتعلقة بالمستقبائيسية رلت اضاراالفتإن عدم التأكد من ا

ي ف صندوق االستثمار العقاريل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد خالت باولطلمللموجودات واية رفتدلاللقيمة ري هوجل يدتع

الحالية قابلة للتطوير مستقبال وقد تطرأ التغيرات  واالفتراضاتعلى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت  وتقديراتهافتراضاته 

 د حدوثها. . تنعكس مثل هذه التغيرات على اإلفتراضات عنصندوق االستثمار العقارينتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة 

 

 

 

 

 

 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 
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 أسس اإلعداد )تتمة( .3

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 3-3

 مبدأ اإلستمرارية 

ً لمبدأ اإلستمرارية، وهو على قناعة بأن صندوق  قام مدير صندوق االستثمار العقاري بتقييم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

العقاري لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى مدير الصندوق علم بأي حاالت االستثمار 

 عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول مقدرة صندوق االستثمار العقاري على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 تقييم االستثمارات العقارية 

لقيمة األعلى يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل ا

ف البيع على أساس البيانات المتوفرة من معامالت البيع للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكالي

ستبعاد الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهة أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً  التكاليف العرضية  أل

. تتحقق التدفقات النقدية من موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة األصل. يتم احتساب القيمة الحلية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة

وحدة  المدرة بالمشاريع وال تشمل على عمليات إعادة الهيكلة  التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء ال

كثيراً بمعدل الخصم المستخدم بشأن التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية الواردة للنقدية التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد 

 المستقبلية المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات التدفقات النقدية. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تاريخ تقرير مالي أو بشكل أكثر تكرارا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل 

 .في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل .انخفاض القيمة

المبلغ القابل لالسترداد ألصل أو  .سترداديتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لال

عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات  .لوحدة توليد النقد هو القيمة األكبر من القيمة في االستخدام أوقيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع

الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر  النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة

قابلة ق لسوافي ر سعاهناك ألم تكن أو، إذا لقابلة للمالحظة ق السور اسعاأتعتمد على تكلفة البيع لة ناقصاً دلعاالقيمة إن ا .الخاصة باألصل

ت لك على حساباذفيعتمد ، لمماثلة متاحةدات اتقديرية للموجور سعاناك أهلم تكن أو إذا لمماثلة دات اللموجورة لمقدر األسعا، أو اللمالحظة

 لمخصومة.المستقبلية النقدية ت التدفقاا

 القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لإلستثمارات العقارية

يتم تحديد هذه التقديرات  .لحساب اإلستهالك القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية صندوق االستثمار العقاري تحدد إدارة

سيتم تعديل رسوم بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو التقادم الفعلي. ستقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً و

 .تقديرات السابقةاالستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن ال
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 )تتمة(أسس اإلعداد . 3

 

 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3-3

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

معقدة وافتراضات إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج 

 هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛  •

 فتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج المناسبة واال •

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

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

 

لية اإلدارة بعض االفتراضات اإلضافية عند إعداد القوائم المالية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولكن في ضوء حالة عدم اليقين الحاافترضت 

ا (، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريً 19-بسبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد

ليقين في على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. وبما أن تطور الوضع الحالي شديد السرعة مع حالة عدم ا

 المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المحتملة.
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 السياسات المحاسبية المهمة    .4
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 4-1

ندوق للسنة تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للص

م ، ولكن ليس لها تأثير على القوائم 2021عام م. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 المالية للصندوق.

وق. هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصند

مالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تلك التعديالت والتفسيرات ، ويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم ال

 إن طبقت.

 معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات 4-1-1

 التعديالت

 

السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية  هفيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذ

 باألسفل. رما يذكللصندوق، باستثناء 

 

 م2021يناير  1تعديالت على المعايير الصادرة  والمطبقة والتي تسري اعتباًرا من 

 

التعديالت على 

 الوصف المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

 9،7،4،16المالي 

ومعيار المحاسبة 

 39الدولي 

إصالح مؤشر سعر الفائدة 

 2المرحلة  –

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط  م2021يناير  1

للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل 

أدوات التحوط  فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو

المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات 

القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً 

متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها  7رقم 

 .9الدولي للتقرير المالي رقم التعديالت على المعيار 

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 

16 

 19-كوفيد  -التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 

 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار  م2021إبريل  1

هو تعديل للدفعات المستحقة في  19ذات الصلة بـكوفيد 

م )بدالً من 2022يونيو  30األصل لعقد إيجار في أو قبل 

 م أو قبله(.2021يونيو  30السداد المستحق في 
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمه(  .4

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمه( 4-1

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد  4-1-2
 

تم إصدارها  لم يطبق الصندوق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي

 ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 

 –العقود المجحفة 

 تكلفة إتمام العقد

م2022يناير  1 تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة  

التي لم تِف مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود 

بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها 

 الشركة ذلك التعديل.

المعيار الدولي للتقرير 

 1، 9، 16المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي 

41 

التعديالت السنوية 

على المعايير الدولية 

 للتقرير المالي 

م2020-م2018  

م2022يناير  1 : يزيل التعديل توضيح 16للتقرير المالي رقم المعيار الدولي  

 إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

: يوضح التعديل أنه عند 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  10تطبيق اختبار "

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

لمدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. يجب ا

تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي 

تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول 

 .مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

شآت الستبعاد التدفقات النقدية للمن 41المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاءاً 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

إضافياً للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة 

 األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي 

16رقم   

الممتلكات واآلالت 

العائدات  -والمعدات 

قبل االستخدام 

 المقصود

م2022يناير  1 تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات  

واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 

يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح 

عنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل التعديالت أيضاً م

 بشكل صحيح".
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمه(  .4

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمه( 4-1

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد )تتمه( 4-1-2

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

 3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  م2022يناير  1

م بدالً من إطار عام 2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

 م.1989

المعيار الدولي للتقرير 

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي  م2023يناير  1 عقود التأمين

االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، 

)إلى جانب تعديالته  17سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عقود التأمين  4حقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الال

( الذي تم إصداره في عام 4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 م.2005

معيار المحاسبة الدولي 

 1رقم 

تصنيف المطلوبات 

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

تأجيل التسوية، وأن الحق أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في  م2023يناير  1

في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك 

ً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها  فقط إذا كان متضمنا

 نيفها.أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تص

معيار المحاسبة الدولي 

وبيان الممارسة  1رقم 

 2رقم 

اإلفصاح عن 

 السياسات المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1

 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

معيار المحاسبة الدولي 

 8رقم 

تعديل تعريف 

 المحاسبي التقدير

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة  م2023يناير  1

المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

 المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 

 12رقم 

يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة  م2023يناير  1 ضرائب الدخل

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.

تعديل على المعيار 

الدولي للتقرير المالي 

ومعيار  10رقم 

 28المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك 

أو المشروع 

 المشترك

 10المالي رقم تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها بيع  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع 

مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 

 الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

 

تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للصندوق عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق  تتوقع اإلدارة أن يتم

 هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للصندوق في فترة التطبيق األولية.
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمه(  .4

  وشبه النقديةالنقدية  4-2

 .المركز الماليبالتكلفة المطفأة في قائمة النقدية  وشبهلدى بنك محلي. يتم قياس النقدية  أرصدة بنكيةمن  النقدية وشبهتتكون النقدية 

 اإليجارات المدينة 4-3

ً بالقيمة العادلة ُ إليها تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  يتم قياس الذمم المدينة مبدئيا مضافا

 بمبلغ يساوي الخسارة المتوقعة مدى العمر. لإليجارات المدينةالفائدة الفعلي. يتم عادة قياس مخصص الخسارة 

 استثمارات عقارية  4-4

أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية". تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة  /أس المال ويتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية ر

كلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم استهالك الت

 سنة. 35ستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي أو مدة الصندوق أيهما اقل أي مخصوماً منها القيمة المتبقية لال

ل قيمته تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لالستثمارات العقارية للمراجعة والتعديل عند الضرورة. في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألص

بلة لالسترداد. يتم تسجيل المكاسب الرأسمالية الناتجة عن االستبعاد بالصافي في قائمة )الخسارة( القابلة لالسترداد؛ فيجب تسجيله مباشرة بقيمته القا

  الدخل الشامل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية. /

 انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة 4-5

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

العادلة لألصل يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداده والذي يكون أعلى للقيمة 

للمبلغ القابل ناقًصا تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. عندما تنعكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية للعقار إلى التقديرات 

عكس خسارة االنخفاض في القيمة  لالسترداد، ولكن يجب أن ال تزيد القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها. يتم إثبات

 الدخل الشامل. /كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل )الخسارة( 

 األخرى  والمطلوباتالمصروفات المستحقة  4-6

معدل  قةيتم االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طري

 العمولة الفعلي.

ن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أ

 المستقبلية. ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم اإلعتراف بمخصص لخسارة العمليات

 ايرادات اإليجار 4-7

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من اإليجارت التشغيلية للعقارات على أساس القسط الثابت على مدة فترة اإليجار. 

 توزيعات األرباحإيراد  4-8

كأحد مكونات صافي الدخل التجاري أو يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم الدخل. تنعكس توزيعات األرباح 

ة حقوق صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الدخل التشغيلي اآلخر بناًء على التصنيف األساسي ألدا

 الملكية.
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 والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة من الموجودات  4-9

عادلة صافي المكاسب أو الخسائر من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عبارة عن تغيرات في القيمة ال

ي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتستبعد إيرادات لألصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المخصصة عند االعتراف األول

 ومصروفات الفوائد وتوزيعات األرباح.

للفترة تشتمل األرباح والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس المكاسب والخسائر غير المحققة 

م تحقيقها في فترة التقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة السابقة لألدوات المالية التي ت

المرجح للتكلفة. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية المبدئية لألداة ومبلغ االستبعاد، العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط 

 وعات النقدية أو المقبوضات التي تتم على عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات على حسابات الضمان لهذه األدوات(.أو المدف

 المعامالت االستثمارية 4-10

 يتم اإلعتراف بالمعامالت اإلستثمارية على أساس تاريخ المعاملة.

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى 4-11

 يتم. صندوق االستثمار العقارييتم تحميل أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى بمعدالت / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام 

 احتساب أتعاب اإلدارة ودفعها على أساس ربع سنوي.

 الزكاة  4-12

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

 )حقوق الملكية( لكل وحدة  صافي الموجودات 4-13

 يتم احتساب حقوق الملكية لكل وحدة بقسمة حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات

 القائمة في نهاية السنة.

 الوحدات المصدرة

وحدات في اإلصدار. عند تصفية الصندوق، فإنهم يمنحون أصحاب الحق في صافي األصول المتبقية. إنهم يحتلون مرتبة متساوية الصندوق لديه 

من جميع النواحي ولديهم شروط وأحكام متطابقة. توفر الوحدات للمستثمرين الحق في طلب استرداد نقدي بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في 

 ي حالة تصفية الصندوق.صافي أصول الصندوق ف

 يتم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية ألنها تستوفي جميع الشروط التالية:

 تخول لحاملها حصة تناسبية من صافي أصول الصندوق في حالة تصفية الصندوق؛ •

 هو في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى؛ •

 ميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.جميع األدوات المالية في فئة األدوات التابعة لج •

بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد األداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر، ال تتضمن األداة أي ميزات  •

 أخرى تتطلب التصنيف كمطلوبات. و

دى عمرها االفتراضي تستند إلى حد كبير على الربح أو الخسارة، أو التغير إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى األداة على م •

في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها على مدى عمر 

 الصندوق. أداة.
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 األرباحتوزيعات  4-14

من صافي الدخل. ال يتضمن الربح الناتج من بيع أي عقار من سنويًا   %90هي توزيع ودفع ما اليقل عن  صندوق االستثمار العقاريسياسة 

 اإلستثمارات العقارية وإستثمارات أخرى.

 

 االدوات المالية  4-15

 األعتراف األولي والقياس

 المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات 

أصل مالي أو  عند االعتراف المبدئي، يقوم الصندوق بقياس الموجودات أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائداً أو ناقصاً، في حالة وجود

تكاليف المعامالت اإلضافية والتي يمكن ان تتعلق بشكل مباشر باقتناء أو التزام مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

ة من إصدار أصل أو التزام مالي، مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادل

 شامل.الدخل ال /خالل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة )الخسارة( 

 تصنيف وقياس األدوات المالية

 يصنف الصندوق موجوداته المالية إما مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة والتي  التكلفة المطفأة:

 .لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة

لنقدية لألصل المالي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة أو إذا لم يتم : إذا كانت التدفقات االقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ربح أو االحتفاظ بها ضمن المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع نموذج األعمال، أو يتم بعدها قياسها بالقيمة العادلة من خالل ال

 /)الخسارة( الشاملة الدين الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة  الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار

رة التي الدخل الشامل ضمن "صافي الربح / )الخسارة( في االستثمارات المقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في الفت

ارة من أدوات الدين التي تم تحديدها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ بها للمتاجرة بشكل منفصل عن تنشأ فيها. يتم عرض الربح أو الخس

رات استثمارات الديون التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ضمن صافي الربح / )الخسارة( في االستثما

الدخل  / الشاملة ن خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قائمة )الخسارة(المصنفه بالقيمة العادلة م

 الشامل باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

الصندوق هو فقط تحصيل أي ما إذا كان هدف . يعكس نموذج العمل كيفية إدارة الصندوق لألصول من أجل توليد التدفقات النقدية: نموذج العمل

وعندما الينطبق . التدفقات النقدية التعاقدية من األصول أم هو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع األصول

المالية كجزء من "نماذج أعمال  ، عندها يتم تصنيف األصول(على سبيل المثال، يتم االحتفاظ باألصول المالية ألغراض التداول)أي مما سبق 

إن العوامل التي نظر فيها الصندوق عند تحديد نموذج األعمال لمجموعة من . أخرى" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

داخليًا واإلبالغ عنها إلى كبار موظفي األصول تتضمن الخبرة السابقة في كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه األصول، وكيفية تقييم أداء األصول 

يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بشكل أساسي بغرض . اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم تعويض المدراء

جد دليل على وجود نمط فعلي حديث لجني األرباح البيع على المدى القريب أو جزء من مجموعة من األدوات المالية التي تتم إدارتها معًا والتي يو

 .يتم تصنيف هذه األوراق المالية في "نماذج أعمال أخرى" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. على المدى القصير
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 )تتمه(االدوات المالية  4-15

 )تتمه( الماليةتصنيف وقياس األدوات 

عندما يكون نموذج العمل هو االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل التدفقات : الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة

اختبار )" لفائدة النقدية التعاقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي وا

عند إجراء هذا التقييم، ينظر الصندوق في ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيبات (. بلغ األصلي والفائدة الدفعات فقط من الم

بح اإلقراض األساسية، أي أن الربح يشمل فقط مراعاة القيمة الزمنية للموارد ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الر

عندما تقدم الشروط التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتوافق مع ترتيبات اإلقراض . مع ترتيبات اإلقراض األساسية الذي يتوافق

 .األساسية، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية

 تصنيف الموجودات المالية

بالقيمة العادلة  عند التحقق المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو

 من خالل الربح أو الخسارة.

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين:

 به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. واألصل المالي محتفظ  (أ)

ي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األساس (ب)

 القائم.

 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:يتم قياس األصل المالي بالق

 األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ و (أ)

تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األساسي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية  (ب)

 القائم.

دخل الشامل يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ال

 اآلخر.

 أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح 

صنفة عند تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو األصول المالية الم

تصنيف األصول المالية على  االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو األصول المالية المطلوب قياسها بالقيمة العادلة. يتم

قات أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب. يتم أيًضا تصنيف المشتقات، بما في ذلك المشت

ت المالية ذات التدفقات النقدية الضمنية المنفصلة، على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. يتم تصنيف الموجودا

 التي ال تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال. بصرف

امل اآلخر، كما هو موضح أعاله، يمكن النظر عن معايير أدوات الدين التي سيتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

عدم التطابق تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من 

 المحاسبي.

ئمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيرات يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قا

 .الدخل الشامل /)الخسارة( الشاملة في القيمة العادلة في قائمة 
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمه(  .4

 )تتمه(االدوات المالية  4-15

 )تتمه( تصنيف وقياس األدوات المالية

 على النحو التالي: 9للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي إن فئات القياس والقيمة الدفترية 

 م2020 م2021 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 القيمة الدفترية القيمة الدفترية فئة القياس 

 1,330,686 11,013,952 التكلفة المطفأة النقدية وشبه النقدية

بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مدرجة 
 الربح أوالخسارة

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة  )إلزامية(

4,138,964 508,503 

 615,180 - التكلفة المطفأة ذمم إيجار مستحقة

مصروفات مدفوعة مقدما و موجودات 
 آخرى

 990,989 428,747 التكلفة المطفأة

 3,445,358 15,581,663  إجمالي الموجودات المالية

    

 - 1,411,806 التكلفة المطفأة دخل إيجار غير مكتسب

 - 150,211,551 التكلفة المطفأة التمويل اإلسالمي

 464,403 379,144 التكلفة المطفأة مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 464,403 152,002,501  إجمالي المطلوبات المالية

 

 القياس الالحق

 السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق لألصول المالية.تنطبق 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 خالل الربح أو الخسارة

يتم الحقاً قياس هذه األصول بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي 

 فوائد أو إيرادات أرباح، في الربح أو الخسارة.

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 

يتم قياس هذه األصول الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة 

المطفأة عن طريق خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح الصرف األجنبي 

خسارة. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من االستبعاد في والخسارة وانخفاض القيمة في الربح أو ال

 الربح أو الخسارة.

 

 إعادة التصنيف

 لمالية.ال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد االعتراف األولي بها، باستثناء الفترة التي تلي تغيير الصندوق لنموذج عمله إلدارة األصول ا
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 المهمة )تتمه(السياسات المحاسبية   .4

 )تتمه(االدوات المالية  4-15

 إلغاء اإلعتراف

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة(، عند االقتضاء، عندما تنتهي 
في تلقي التدفقات النقدية من األصل، أو تحملت التزاًما بدفع  صالحية الحق في تلقي التدفقات النقدية من األصل، أو عندما يحول الصندوق حقوقه

 التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب التجاوز وقام الصندوق بما يلي:
 

 تحويل جميع مخاطر ومزايا األصل أو (أ)
 األصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل.لم يقم بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت  (ب)
 

ري عندما يحول الصندوق حقه في تلقي التدفقات النقدية من أحد األصول )أو يدخل في ترتيب التجاوز(، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوه
تمرار مشاركة الصندوق في األصل. في هذه بجميع مخاطر ومزايا األصل ولم ينقل السيطرة على األصل، عندها يتم إثبات األصل إلى حد اس

الحالة، يعترف الصندوق أيًضا بااللتزامات ذات الصلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق 
 لتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. يقوم الصندوق باإلعتراف باالتزام المالي عندما يتم استبعاد اال

  انخفاض قيمة الموجودات المالية

ة. يعترف الصندوق فأطلماجة بالتکلفة درلمبأدوات الموجودات المالية اة طتبرلماقعة ولمتن االئتمار اخسائم بتقييدوق على أساس مستقبلي لصنوم ايق

 قياس  خسائر االئتمان المتوقعه:بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يظهر  

 مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقييم النتائج الممكنة؛ •

 القيمة الزمنية للنقود؛ و •

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية  •

 .بشأن الظروف االقتصادية المستقبليةوتوقعات 

 

 االلتزامات مالية

الصندوق يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. يلغي 

 اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها. 

 

 الغاء االعتراف

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.يقوم الصندوق ب

 

 تعديل الموجودات والمطلوبات المالية

 

 الموجودات المالية

مختلفة اختالفًا جوهريًا. إذا اختلفت التدفقات إذا تم تعديل شروط األصل المالي، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل 

يتم استبعاد النقدية اختالفًا جوهريًا، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية. في هذه الحالة، 

 األصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.

 

مالي. في هذه ذا لم تختلف التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرجة بالتكلفة المطفأة اختالفًا جوهريًا، فإن التعديل ال يؤدي إلى استبعاد األصل الإ

خسارة تعديل في الحالة، يعيد الصندوق حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ويعترف بالمبلغ المعدل إلجمالي القيمة الدفترية كأرباح أو 

 قائمة )الخسارة( / الدخل الشامل.
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 تعديل الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

 

 المطلوبات المالية

النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بشكل جوهري. في هذه يلغي الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات 

للمطلوبات  الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي الجديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية

 )الخسارة( / الدخل الشامل. المالية المميزة والمطلوبات المالية الجديدة ذات الشروط المعدلة في قائمة

 

 مقاصة األدوات المالية

لنفاذ تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويتم تسجيل المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني واجب ا

 المطلوبات في وقت واحد. وتسويةاألصول  حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، لتحقيق

 

بها  يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل ويتم قياسها بالقيمة الدفترية أيهما أقل قبل تصنيفها كمحتفظ

محتفظ بها للبيع مثل األصول المالية وفقًا لسياسة للبيع وقيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أقل. ومع ذلك، يستمر قياس بعض األصول ال

 الصندوق المحاسبية ذات الصلة لتلك األصول. بمجرد تصنيف األصول على أنها محتفظ بها للبيع، فإنها ال تخضع لالستهالك أو اإلطفاء.

 

ناقًصا تكاليف البيع كجزء من بند مفرد أو ربح أو يتم عرض أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع عملية متوقفة أو إعادة قياسها إلى القيمة العادلة 

 خسارة من العمليات المتوقفة.

 

 عقود اإليجار – 16المعيار الدولي للتقرير المالي  4-16

 م.2019يناير  1عقود اإليجار اعتباًرا من  16اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

نموذًجا وحيدًا للمحاسبة على أساس التأجير في الميزانية العمومية للمستأجرين. يتعرف المستأجر  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اك على حق استخدام األصل الذي يمثل حقه في استخدام األصول األساسية والتزامات اإليجار التي تمثل التزامه بتسديد مدفوعات اإليجار. هن

أي أن المؤجر  -استثناءات للتعرف على عقود اإليجار قصيرة األجل والعناصر منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعيار الحالي 

 يواصل تصنيف عقود اإليجار على أنها تمويل أو عقود إيجار تشغيلية. 

"عقود اإليجار"، والتفسير  17الحالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي محل إرشادات عقود اإليجار  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

 -"عقود اإليجار التشغيلي  15"تحديد اذا ماكان ترتيب ما ينطوي على عقد ايجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم  4الدولي رقم 

 قويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار"."ت 27الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم

 

الية للصندوق قام الصندوق بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله. بناًء على التقييم، ليس للمعيار المذكور أعاله أي تأثير جوهري على القوائم الم

 كما في تاريخ التقرير.

 

 

 

 

 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

23 

 األخرى ورسوم المعامالتأتعاب اإلدارة والمصروفات  .5

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى  -

٪ سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم دفعها على أساس 1يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  يومي،على أساس 

لم يتم فرض أي رسوم  عليه،. وبناًء 2020مارس  14فقد تنازل مدير الصندوق عن الرسوم منذ  الوبائي،ربع سنوي. نظًرا الستمرار الوضع 

 .2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 رسوم التعامالت  -

( على سعر شراء أو بيع األصول 2020٪ ديسمبر 2.5) ٪ 1.5يفرض مدير الصندوق على الصندوق رسوم استحواذ لمرة واحدة بمعدل 

 .6و  5و  4قارية ، باستثناء إسكان الع

 

 

 لنقدية وشبه النقديةا.  6

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

 1,330,686  11,013,952 12, 1-6 نقد لدى البنك

 1,330,686  11,013,952  االجمالي
 

. ال يحقق الصندوق أرباحاً من هذه الحسابات مالية محلية أخرىومؤسسات  يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية في حسابات جارية لدى بنك مسقط 6-1
 . الجارية

 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  المدرجة االستثمارات .7

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

 508,503  4,138,964 12 صندوق مسقط المالية ألسواق النقد
 

 هي كما يلي:االستثمارات خالل السنة 
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

      التكلفة:

 18,039,084  508,503   كما في بداية السنة 

 500,000  13,000,000   اإلضافات خالل السنة

 (18,039,084)  (9,411,760)   المباع خالل السنة

 500,000  4,096,743   كما في نهاية السنة 

      

      القيمة العادلة: التغير في

 17,463  130,461   التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة 

 (8,960)  (88,240)   المحقق خالل السنة 

 8,503  42,221   غير المحقق في نهاية السنة

      

 508,503  4,138,964   صافي االستثمارات في نهاية السنة
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 / إيجار غير مكتسب إيجارات مستحقة .8

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

      

 530,728  615,180   في بداية السنة كما 

 7,811,852  15,048,014   خالل السنة المكتسب

 (7,727,400)  (17,075,000)   المستلم خالل السنة

 615,180  (1,411,806)   في نهاية السنة كما 

 

 العقاريةاالستثمارات  .9

 

  م2020ديسمبر  31كما في 

 

 اإلجمالي  المباني  األراضي  إيضاح 

        التكلفة

 572,400,000  242,158,624  330,241,376   م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 148,872,291  97,563,832  51,308,459   اإلضافات

 721,272,291  339,722,456  381,549,835   م2021ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        

        اإلستهالك المتراكم

 20,756,454  20,756,454  -   م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 9,072,477  9,072,477  -  2-9 المحمل للسنة

 29,828,931  29,828,931  -   م2021ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        

        القيمة المتراكمةخسائر اإلنخفاض في 

 53,442,806  53,442,806  -    م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 (584,446)  (584,446)  -   للسنةنعكاس اال

 52,858,360  52,858,360  -   م1202ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        القيمة الدفترية:

 638,585,000  257,035,165  381,549,835   م2021ديسمبر  31الرصيد  كما في 
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 )تتمة( االستثمارات العقارية .9

  م2020ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي  المباني  األراضي  إيضاح 

        التكلفة

 572,400,000  242,158,624  330,241,376   م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 -  -  -   اإلضافات

 572,400,000  242,158,624  330,241,376   م2020ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        

        اإلستهالك المتراكم

 13,837,636  13,837,636  -   م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 6,918,818  6,918,818  -  2-9 المحمل للسنة

 20,756,454  20,756,454  -   م2020ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        

        خسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة

 -  -  -    م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 53,442,806  53,442,806  -   المحمل للسنة

 53,442,806  53,442,806  -   م2020ديسمبر  31الرصيد  كما في 

        القيمة الدفترية:

 498,200,740  167,959,364  330,241,376   م2020ديسمبر  31الرصيد  كما في 

 تتكون االستثمارات العقارية في ثالث عقارات وهي كاألتي:

 مليون لاير سعودي. 12.8  يقع في مكة المكرمة، بإيجار سنوي قدره 4اسكان  -

 مليون لاير سعودي. 12.3  يقع في مكة المكرمة بإيجار سنوي قدره  5اسكان  -

 مليون لاير سعودي. 13.5  المكرمة بإيجار سنوي قدرهيقع في مكة  6اسكان  -

 مليون لاير سعودي. 10.45في مدينة الرياض بدخل إيجار سنوي قدره  سيقع مبنى آي أوفيس -

مليون لاير سعودي باإلضافة  8إسكان للتنمية واالستثمار على الحصول على إيجار مخفض قدره فق مجلس إدارة الصندوق مع شركة ات 9-1

 بسبب الوضع الوبائي المستمر. 2021ديسمبر  31إلى  2021يناير  1ضريبة القيمة المضافة للفترة من إلى 

 .2021مارس  25اعتباًرا من  سآي أوفيسبدأ الصندوق في استالم مبلغ اإليجار الكامل من مبنى 

 تخدام طريقة القسط الثابت.سنة. باس  35يتبع الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني التي تزيد عن فترة    9-2
 

 صافي المكاسب المحققة وغير المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .10

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

المكاسب غير المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

 
42,221  8,503 

المكاسب المحققة من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

 
88,240  8,960 

 17,463  130,461  اإلجمالي

 



 سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 التمويل اإلسالمي .11
 

تكلفة تمويل من بنك الرياض. يتم احتساب  2021مارس  9مليون لاير سعودي بتاريخ  149.89حصل الصندوق على تمويل إسالمي بمبلغ 

أشهر ، يتم تجديده بعد كل ثالثة أشهر. يسمح للصندوق بموجب أحكامه  3٪. العقد مستحق لمدة 2.25أشهر سايبور +  3التسهيل على أساس 

وشروطه بالحصول على قروض المتالك العقارات من أجل تحقيق أهداف الصندوق. يتم االحتفاظ بملكية ممتلكات الصندوق كضمان مقابل مبلغ 

 االقتراض.

 األثر على صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة .12
 

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

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

كلفة ناقص قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً للسياسات المحاسبية للصندوق، يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالت

ى المعلومات اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول عل

 ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق. 

وشركة خبراء القيمة وشريكه  )وايت كيوبز( المكعبات البيضاء للتقييم العقاري مكتبتم تحديد تقييم العقارات االستثمارية )"العقارات"( من قبل 

دية للمقِّمين المعتمدين )"تقييم"(. استخدم مدير الصندوق متوسط . هذان الُمقيِِّمان مرخصان من قبل الهيئة السعوللتقييم العقاري )فاليو إكسبرت(

ار ونوعه، تقييمين لغرض الكشف عن القيمة العادلة للعقارات. تم تقييم العقارات مع األخذ في االعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك مساحة العق

تشمل هذه النماذج طريقة األرض زائد التكلفة وطريقة  القيمة المتبقية وطريقة وأساليب التقييم التي تستخدم مدخالت عديدة ال يمكن مالحظتها، 

 التدفق النقدي المخصوم.

 ، كان تقييم العقارات االستثمارية كما يلي: 2021ديسمبر  31كما في 

 

 

 المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية.استخدمت اإلدارة 

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

األرض زائد التكلفة وطريقة المقارنة المباشرة وطريقة القيمة المتبقية  غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة

 فيما يلي تحليل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مقابل التكلفة: وطريقة التدفق النقدي المخصوم.
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناًء على متوسط التقييمين 

 المستخدمين 

 
638,585,000  498,200,740 

 (498,200,740)  (638,585,000)  يخصم: القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية

 -  -  القيمة العادلة المقدرة في فائض القيمة الدفترية

 57,240,000  57,240,000  )بالعدد(الوحدات المصدرة 

 -  -  القيمة االضافية للوحدة بناًء على القيمة العادلة 

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م1202ديسمبر  31

 638,585,000  617,370,000  659,800,000 االستثمارات العقارية

 638,585,000  617,370,000  659,800,000 اإلجمالي

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول م2020ديسمبر  31

 498,200,740  481,201,480  515,200,000 االستثمارات العقارية

 498,200,740  481,201,480  515,200,000 اإلجمالي



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

27 

 )تتمة( األثر على صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة  .12

 :صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية(

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

صافي قيمة الموجوادات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم 

 المالية قبل تعديل القيمة العادلة

 
502,164,162  501,181,695 

 -  -  القيمة العادلة المقدرة في فائض القيمة الدفترية

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات بناًء على القيمة 

 العادلة لإلستثمارت العقارية 

 
502,164,162  501,181,695 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

كما في القوائم المالية القيمة الدفترية للموجودات )حقوق الملكية( العائدة للوحدة 

 قبل تعديل القيمة العادلة

 
8.77  8.76 

 -  -  القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة

 8.76  8.77  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة للوحدة بناًء على القيمة العادلة

 

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ، وكذلك المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في تحديد 

 المستخدمة في نماذج التقييم.

 على النحو التالي: 2021ديسمبر  31كما في  13بيانات قياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يالمكعبات البيضاء للتقييم العقار مكتب

 المعدل المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم نهج التقييم عقارات

 %7.5 معدل الرسملة نهج الدخل 4اسكان 

 %7.5 معدل الرسملة نهج الدخل 5اسكان 

 %7.5 معدل الرسملة نهج الدخل 6اسكان 

 %7.5 معدل الرسملة نهج الدخل سآي أوفيس

 

 العقاريشركة خبراء القيمة وشريكه للتقييم 

 المعدل المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم نهج التقييم عقارات

 %10 معدل الخصم خصم التدفق النقدي 4اسكان 

 %10 معدل الخصم خصم التدفق النقدي 5اسكان 

 %10 معدل الخصم خصم التدفق النقدي 6اسكان 

 %10 معدل الخصم خصم التدفق النقدي سآي أوفيس

 

مسجلة باسم شركة المشاعر ريت للعقارات )"شركة ألغراض خاصة"(، تحتفظ الشركة بهذه العقارات بملكية اإلنتفاع  جميع العقارات

 للصندوق، وال تملك أية حصص مسيطرة وال تسبب أية مخاطر على العقارات.

 

 

 

 

 



 سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 وأرصدتهم المعامالت مع االطراف ذات العالقة .13

 

المالية كمدير للصندوق، )بنك مسقط كمساهم في مسقط المالية( مع الممتلكات المحتفظ بها تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق"مسقط 

 للصندوق لدى شركة الرياض المالية )كونها أمين الحفظ للصندوق(.

ن مساهمات من اجمالي الموجودات )حقوق الملكية( م %1للخدمات االدارية, الصندوق يدفع بربع سنوي, االتعاب االدارية معدل سنوي بقيمة 

 الصندوق الى حاملي الوحدات, في كل تاريخ تقييم, كما يكون في شروط و احكام الصندوق. مع ذالك, من خالل إعالن إدارة الصندوق في تداول

 م.2020مارس  14عن التنازل عن األتعاب اإلدارية، مستحقات اتعاب االدارة كانت مقيدة حتى 

 لاير سعودي سنوياً، كما يكون في شروط و أحكام الصندوق تدفع بشكل ربع سنوي. 175,000ة بمبلغ يدفع الصندوق أتعاب أمين الصندوق ثابت

 فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل السنة:

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31

 المعاملةمبلغ  مبلغ المعاملة

    

 (1,166,261) - أتعاب إدارة  سيكو المالية )المعروف مسبقا بمسقط المالية(

 - (2,585,631) رسوم الهيكلة والترتيب 

 (281,436) (249,084) رسوم إدارية 

 (86,187) (37,362) أخرى 

 (175,000) (175,000) أتعاب أمين الحفظ الرياض المالية

 
 عالقة كما يلي:الاألرصدة الناتجة من المعامالت مع األطراف ذات 

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31

 الرصيد الرصيد

    

 142,431 142,431 **أتعاب إدارة  سيكو المالية )المعروف مسبقا بمسقط المالية(

 (201,603) (143,136) *رسوم إدارية 

 (12,027) (3,257) *أخرى 

 (40,565) (114,940) *أتعاب أمين الحفظ  الرياض المالية

 1,330,686 2,305 حساب جاري بنك مسقط

صندوق سيكو المالية ألسواق النقد 

)المعروف مسبقا بصندوق مسقط المالية 

 ألسواق النقد(

 508,503 4,138,964 استثمارات

 
 المصروفات المستحقة و المطلوبات األخرى.*سجلت  هذه االرصدة ضمن 

 **تم إدراج هذه األرصدة ضمن مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى.

 

 

 

 

 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية  .14

 عوامل المخاطر المالية 14-1

ويركز  .ومخاطر السيولة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان صندوق االستثمار العقاري تتعرض أنشطة

على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة  صندوق االستثمار العقاري المخاطر في  البرنامج الشامل إلدارة

 .على األداء المالي للصندوق

قدية وما في حكمها وذمم إيجار مدينة والمستحقات األخرى ورسوم اإلدارة تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي الن

مالية، المستحقة والمصروفات المستحقة وإلتزامات أخرى. يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالغ المدرجة في القوائم ال

نفيذ في مقاصة المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على أساس صاٍف، أو حق قانوني قابل للت صندوق االستثمار العقاري عندما يكون لدى

 .لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت

 مخاطر السوق  (أ

لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل  صندوق االستثمار العقارييخضع 

على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي الكلي  في المملكة ومخاطر معدالت العموالت ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة 

السيولة ومخاطر  المتطلبات التنظيمية والقانونية. تراقب اإلدارة بشكل منتظم التقلبات والتغيرات في  التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر

 .صندوق االستثمار العقاريتأثير هذه التغييرات ليس مهًما لالبيئة االقتصادية العامة وتعتقد أن 

 مخاطر العملة

للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. األدوات المالية للصندوق أي؛ األرصدة المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األداة المالية نظراً 

ومصاريف  البنكية، و الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و ذمم إيجار مدينة، ورسوم اإلدارة المستحقة،

 وبالتالي، اليتعرض الصندوق ألي مخاطر في العملة.مستحقة ومطلوبات أخرى القائمة بالريال السعودي. 

 مخاطر السعر

ى مخاطر السعر هي المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األدوات المالية للصندوق كنتيجة للتغيرات في أسعار السوق التي تسببها عوامل أخر

ي من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي غير حركة العمالت األجنبية ومعدل العموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساس

دوق في يحتفظ بها الصندوق. يراقب الصندوق حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية. اعتباًرا من تاريخ قائمة المركز المالي، يستثمر الصن

 صندوق مسقط ألسواق النقد.

 

ديسمبر( بسبب التغيرات المحتملة  31الملكية( )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في إن التأثير على صافي الموجودات )حقوق 

 والمعقولة في حقوق الملكية للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابته، كما يلي:

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 25,425  206,948 %5± األثر على صافي الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  .14

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية 14-1

 )تتمة(مخاطر السوق  (أ
 

 مخاطر  معدل العمولة

العادلة لألدوات المالية ذات القسيمة  تتمثل مخاطر معدل العموالت في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية أو القيمة

 الثابتة بسبب التغيرات في معدل عموالت السوق.

حصل الصندوق على تسهيالت تمويل إسالمي خالل العام وهو معرض لمخاطر أسعار العمولة. التأثير على صافي األصول )حقوق الملكية( 

ر محتمل معقول في سعر العمولة ، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ، هو كما ديسمبر( بسبب تغي 31)نتيجة للتغير في تكلفة التمويل كما في 

 يلي:

 ٪ في نسبة العمولة:1في حالة وجود تغيير بنسبة 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 -  1,502,116 %1± األثر على صافي الموجودات 

 حالياً أي عموالت تحمل أدوات مالية.ال يخضع الصندوق لمخاطر معدل العموالت، ألنه ال يوجد لديه 

 مخاطر االئتمان (ب

ته. يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان والتي تتمثل في تسبب طرف ما بخسائر مالية للطرف الثاني ويكون ذلك بسبب عدم مقدرته بالوفاء بالتزاما

 دى البنك.يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في ذمم إيجار مدينة  والمستحقات األخرى والرصيد ل
 

ان من سياسة الصندوق عند الدخول في عقود األدوات المالية بأن تكون مع أطراف ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر 

 المقابلة باستمرار.االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف 

ئتمانية يتم تقييم الجودة االئتمانية الرصدة الصندوق المصرفية بناء على تصنيفات ائتمانية خارجية. يتم توضيح ارصدة المصرف مع التصنيفات اإل

 أدناه:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   تصنيف المؤسسات المالية

     

  رصيد في البنك
   

 -  11,011,647  ب ب +ب 

 1,330,686  2,305  2ب أ 

  11,013,952  1,330,686 

 

 يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود قائمة المركز المالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  إيضاح 

      

 1,330,686  11,013,952  6 النقدية وما في حكمها

 615,180  -  8 إيجارات مستحقة

 

 

 

 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

31 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  .14

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية14-1

 ج(  مخاطر السيولة

 اإلسالمي التمويل من تتكون التي المالية بالمطلوبات المرتبطة بااللتزاماتهي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في انتاج األموال للوفاء 

صندوق استثمار عقاري مقفل، وإشارةً إلى اإلكتتاب في وحدات الصندوق خالل فترة المقاصة؛ فإنه ال  يعتبر الصندوق .األخرى والمطلوبات

 يُسمح ببيع و شراء الوحدات ما لم توافق عليها هيئة السوق المالية.

تي تتكون من رسوم اإلدارة المستحقة و المصروفات ان فترة استحقاق جميع العقود المتبقية في تاريخ التقريرعن المطلوبات المالية للصندوق و ال

 المستحقة و المطلوبات االخرى جميعها تستحق كما يلي:

 م2021ديسمبر  31 

 
 حتى ثالثة اشهر القيمة الدفترية

اشهر و  3اكثر من 
 حتى سنة واحدة

 اكثر من سنة واحدة
     

 - - 150,211,551 150,211,551 التمويل االسالمى

مستحقة و مطلوبات مصروفات 
 أخرى

379,144 379,144 - - 

 150,590,695 150,590,695 - - 

 

 م2020ديسمبر  31 

 
 حتى ثالثة اشهر القيمة الدفترية

اشهر و  3اكثر من 
 حتى سنة واحدة

 اكثر من سنة واحدة
     

مصروفات مستحقة و مطلوبات 
 أخرى

464,403 464,403 - - 

 464,403 464,403 - - 

 مدير الصندوق أصول نقدية وسيولة كافية لتسوية التزاماته المالية عند استحقاقها. لدى

  

 د(  المخاطر التشغيلية

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

ة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة التحتية التي تدعم أنشط

 والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

 

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

 هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.

 

 

 

 

 

 



 سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت( صندوق
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 تقدير القيمة العادلة 14-2

معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في 

 يستخدم الصندوق التسلسل التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 
تاريخ أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في  – 1المستوى  •

 ؛القياس
والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير  1هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  – 2المستوى  •

 ؛ومباشر
 هي مدخالت يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. – 3المستوى  •
 

على النقدية وما في حكمها، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ، تشتمل األدوات المالية للصندوق2020 و 2021 ديسمبر 31في 

 الربح أو الخسارة، وذمم إيجار مدينة، ورسوم اإلدارة المستحقة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى. باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة

 مالية بالتكلفة المطفأة، وتعتبر وقيمتها الدفترية كتقريب معقول للقيمة العادلة.العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم قياس جميع األدوات ال

العادلة للموجودات المالية و المطلوبات المالية، شامل للتسلسل الهرمي في القيمة العادلة لألدوات  والقيمةيوضح الشكل التالي القيمة الدفترية 

 المالية:

 م2021ديسمبر  31
 القيمة

الدفترية   

 القيمة العادلة

1المستوى  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 او الخسارة
4,138,964 - 4,138,964 - 4,138,964 

 

 م2020ديسمبر  31
 القيمة

الدفترية   

 القيمة العادلة

1المستوى  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او 

 الخسارة
508,503 - 508,503 - 508,503 

 

 وحدة من الصناديق المستثمر فيها.في تحديد صافي قيمة الموجودات لكل  2الطريقة المستخدمة لتقييم القيمة العادلة الستثمارات هي المستوى 

 

 األدوات المالية حسب الفئة. 15

و الخسارة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية ضمن التكلفة المطفأة )باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 م..2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر  31المصنفة بالقيمة العادلة( كما في 

  

 تقارير القطاعات . 16

م استثمر الصندوق في ثالثة استثمارات عقارية في المملكة العربية السعودية. نظًرا الستثمارها في قطاع صناعي واحد وفي بلد واحد، لم يت

 عرض معلومات قطاعية.

 

 

 



 صندوق سيكو السعودية ريت )المعروف مسبقا بصندوق المشاعر ريت(
 صندوق استثمار عقاري متداول

  ) صندوق استثماري مقفل (

 (المالية مسقطمعروف مسبقا بال)المدار من قبل سيكو المالية 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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   توزيعات األرباح  .17

 ..2021 عام في أرباح توزيع يتم لم

 

 شروط وأحكام الصندوقالتغيرات في  .18

 سيكو صندوق" إلى" ريت المشاعر صندوق" من للصندوق الجديد االسم تحديث تم حيث 2021 ديسمبر 02 في وشروطه الصندوق تحديث تم

 إدارة مجلس في تغيير هناك ذلك، على عالوة". ". الماليةسيكو" إلى" المالية مسقط شركة" من الصندوق لمدير الجديد واالسم"  ريت السعودية

 .الصندوق وأحكام شروط في جوهرية تغييرات توجد ال ذلك، إلى باإلضافة. الصندوق

 

 األحداث بعد تاريخ التقرير .19

 المنتهية أشهر الستة فترة عن أرباح بتوزيع 2021 ديسمبر 30 بتاريخ الصندوق إدارة مجلس أوصى للصندوق، المعتمدة واألحكام للشروط وفقًا

 .سعودي لاير 8,586,000 بمبلغ وحدة لكل سعودي لاير 0.15 بمبلغ 2021 ديسمبر 31 في

 

 معايير هامة جديدة صادرة و غير مطبقة  .20

ند سريان تم اصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكنها غير مطبقة. يعتزم الصندوق اعتماد جميع المعايير والتفسيرات القابلة للتطبيق ع

الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة والتفسيرات ويعتقد أنه لن يكون ألي منها أي تأثير على القوائم المالية المستقبلية مفعولها. يقوم مدير 

 للصندوق.

 

 أرقام المقارنة .21

 تم تعديل بعض من أرقام السنة الماضية للتوافق مع عرض السنة الحالية.

 

 االستمرارية( ومبدأ 19-تأثير جائحة فايروس كورونا )كوفيد .22

-كوفيد )يقدم قدًرا كبيًرا من عدم اليقين في التقدير فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة. يمكن أن تؤدي ظروف  (19-)كوفيدإن عدم اليقين من تأثير 

 ستقبلية.المتغيرة واستجابات الحكومة والشركات والعمالء إلى تعديالت كبيرة على القيمة العادلة في السنوات المالية الم (19

 

 اخر يوم تقييم  .23

 م.2021ديسمبر  31كان يوم التقييم األخير للصندوق للسنة في 

 

 اعتماد القوائم المالية   .24

 (. هـ 1443 شعبان 19 )الموافق 2022 مارس 22 تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في

 عن مجلس إدارة الصندوق

 

 

 

 

 المفوض بالتوقيع
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