
 

 

 

 

 

 

 

 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

 (يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة)

 )مدار من قبل شركة ُملكيّة لالستثمار(

 (مراجعة)غير  الموجزةولية األ القوائم المالية

 م2022يونيو  30المنتهية في  شهرأفترة الستة ل

 الوحداتلمالكي  المراجع المستقلفحص مع تقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقارات الخليج ريت – صندوق ُملكيّة
 صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

 )يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة(
 (لإلستثمارُملكيّة شركة )مدار من قبل 

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة( القوائم المالية

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر فترة ل

 

 الصفحات

 

 

 - الوحداتلمالكي  المراجع المستقل فحصتقرير 

 

 

 

 2 الموجزة األولية ركز الماليالمقائمة 

 

 

 

 3 الموجزة األولية قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 4 الموجزة األولية الوحداتلمالكي العائدة  )حقوق الملكية( صافي الموجوداتقائمة التغيرات في 

 

 

 

 5 الموجزة األولية النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

   15-6                                                                                                   الموجزة األولية الماليةاإليضاحات حول القوائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

  لإلستثمار(ُملكيّة مدار من قبل شركة ) 

 (2) 

)غير مراجعة( الموجزة األولية ركز الماليقائمة الم  

م2202يونيو  30كما في   

 إيضاح 

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي  

    الموجودات

 16,835,710 11,584,651 5 النقد وما في حكمه

 949,086,381 1,271,243,063 6 ، صافيعقارات إستثمارية

 33,082,532 41,743,412 7 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي

 9,850,562 8,469,825  إيرادات مستحقة

 844,419 1,364,764  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 1,009,699,604 1,334,405,715   إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات

,414576,081 8 األجل ةطويل ت بنكيةتمويال  342,009,210 

 17,633,010 16,290,933 9 إيجارات غير مكتسبةإيرادات 

 5,930,166 8,025,407 11 مستحق الى طرف ذو عالقة

 - 121,893,507 10 ذمم دائنة

 3,152,740 7,253,164 12 أخرىمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 

 2,123,859  182,985 13 مخصص الزكاة

 370,848,985 729,727,410  المطلوبات إجمالي 

 638,850,619 604,678,305  الوحدات لمالكيصافي الموجودات العائدة 

 68,108,652 68,108,652  وحدات مصدرة  )بالعدد(

 9.38 8.88  للوحدةالقيمة الدفترية للموجودات العائدة 

 9.91 9.35 14 للموجودات العائدة للوحدة العادلةالقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

  لإلستثمار(ُملكيّة مدار من قبل شركة ) 

 (3) 

)غير مراجعة( الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية  

م2202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م2022يونيو  30  

 مراجعة( )غير

 م2021يونيو  30

 مراجعة( )غير

 لاير سعودي سعودي لاير إيضاح 

    اإليرادات 

079,630,32  ، صافيعقارات إستثماريةإيرادات تأجير   39,274,654 

 - 2,720,267  التشغيل الفندقيإيرادات 

 3,042 -  إيرادات أخرى

 39,277,696 35,350,346  اإليراداتاجمالي 

    المصروفات 

 (5,062,201) (5,906,187)  أتعاب إدارة الصندوق

 (121,216) (142,843)  أتعاب الحفظ

 (3,225,186) -  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

(6,110,252) (8,638,248)  عقارات إستثماريةاستهالك   

 (4,706,798) (8,029,992)  أعباء تمويلية

 - (2,290,895)  هيكلة تمويلأتعاب 

 - (2,131,065)  تعاملأتعاب 

 (627,959) (891,706)  مصروفات ادارية أخرى

 (19,853,612) (28,030,936)  إجمالي المصاريف

 19,424,084 7,319,410  للفترة صافي ربح العمليات

 1,249,760 (20,195,057) 6 عقارات اإلستثماريةفي قيمة ال (/ رد اإلنخفاضاإلنخفاض)

 20,673,844 (12,875,647)  قبل الزكاة الفترةربح )خسارة(/ صافي 

 - (182,985) 13 الزكاة

 20,673,844 (13,058,632)  بعد الزكاة الفترةربح )خسارة(/ صافي 

 - -  الدخل الشامل اآلخر

 20,673,844 (13,058,632)  للفترةالدخل الشامل )الخسارة الشاملة(/ اجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

  لإلستثمار(ُملكيّة مدار من قبل شركة ) 

 (4) 

)غير مراجعة( األولية الموجزة الوحدات لمالكيالعائدة  )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات  

م2202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  

 م2022يونيو  30

  مراجعة( )غير

 م2021يونيو  30

 مراجعة( )غير

 
 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح

 641,694,929  638,850,619  فترةالوحدات في بداية اللمالكي صافي قيمة الموجودات العائدة 

     

 641,694,929  638,850,619  الفترة نهايةالوحدات في لمالكي قيمة الموجودات العائدة 

 (15,664,990)  (21,113,682) 18 توزيعات أرباح

 20,673,844  (13,058,632)  الدخل الشامل للفترة(/ الشاملة )الخسارةصافي 

 646,703,783  604,678,305  الوحدات في نهاية الفترةلمالكي صافي قيمة الموجودات العائدة 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

  لإلستثمار(ُملكيّة مدار من قبل شركة ) 

 (5) 

 )غير مراجعة( الموجزة التدفقات النقدية األوليةقائمة 

 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  األنشطة التشغيلية

 20,673,844  (12,875,647)  قبل الزكاة الدخل للفترة )الخسارة(/ صافي

األنشطة تعديالت لتسوية صافي الدخل لصافي النقدية من 

  :التشغيلية
 

 
 

 6,110,252  8,638,248  ات اإلستثماريةعقاراستهالك ال

 4,706,798  8,029,992  أعباء تمويلية

 3,225,186  -  المكون من خسائر إئتمانية متوقعة

 (1,249,760)  20,195,057  ريةستثمااإل اتالعقارقيمة  فاض( في)رد اإلنخ /نخفاضإلا

 (3,042)  -  عوائد ودائع مرابحات

  23,987,650  33,463,278 

     التشغيلية: والمطلوبات التغيرات في الموجودات

(8,660,880)  عن عقود إيجارات  مدينة ذمم   (9,684,134) 

 (1,202,084)  1,380,737  إيرادات مستحقة

(520,345)  مصروفات مدفوعة مقدمة و أرصدة مدينة أخرى   (91,050) 

(1,342,077)  إيرادات إيجارات غير مكتسبة   2,020,000 

 (100,750)  2,095,241  مستحق إلى طرف ذو عالقة

 -  121,893,507  ذمم دائنة

 (1,140,401)  343,766  أخرىأرصدة دائنة مصروفات مستحقة و

(4,991,209)  أعباء تمويلية مسددة   (8,824,188) 

(2,123,859)  الزكاة المدفوعة   - 

 14,440,671  132,062,531  األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

     األنشطة االستثمارية

 (274,100)  (350,989,987)  ريةستثماإ اتقارع إضافات

 3,042  -  النقد المحصل من عوائد ودائع مرابحات

 (271,058)  (350,989,987)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     األنشطة التمويلية

 83,000,000  234,790,079  المتحصل من تمويل طويل األجل

 (342,599,999)  -  المسدد من تمويل طويل األجل

 (15,664,990)  (21,113,682)  توزيعات أرباح

 (34,685)  -  تكاليف تمويل مؤجلة مسددة

 (275,299,674)  213,676,397  األنشطة التمويلية  (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد

     

 (261,130,061)  (5,251,059)  التغير في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة

 270,854,096  16,835,710  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 9,724,035  11,584,651  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 
 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (6) 

 

 الصندوق وأنشطته .1
عقارات الخليج ريت )"الصندوق"( صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية يهدف إلى  –إن صندوق ُملكيّة 

من القيمة  %25واذ على عقارات مطورة تطويراً انشائياً قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، أو قيد األنشاء بما ال يتجاوز نسبة االستح

بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خالل فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة  %90اإلجمالية ألصول الصندوق، وتوزيع ما نسبته 

 5هـ )الموافق 1439صفر  16وقد بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  ديسمبر. 31من نهاية السنة المالية التي تنتهي في يوماً  90سنوياً خالل 

 م(.2017نوفمبر 

وحدة وكان سعر  8,108,652م تم إصدار وحدات إضافية مقابل اشتراكات عينية حيث بلغ عدد الوحدات المصدرة عدد 2020خالل عام 

 لاير سعودي. 80,600,000لاير سعودي حيث بلغ إجمالي المتحصالت من إصدار الوحدات مبلغ  9.94الطرح للوحدة مبلغ 

م صدر موافقة مجلس ادارة الصندوق وهيئة السوق المالية على تغيير غير أساسي في الصندوق هو )أكتمال إجراءات 2021خالل عام 

 متداول مغلق يتخذ شكل المنشأة ذات األغراض الخاصة(.تحويل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت الي صندوق استثمار عقاري 

م أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل األختياري لصناديق اإلستثمار العقارية المتداولة واشترطت الهيئة وجود 2021خالل عام 

لتقديم إقراراتها وتوريد الزكاة. أعلنت هيئة شخصية اعتبارية )منشأة ذات أغراض خاصة( لصناديق اإلستثمار الراغبة في التسجيل لديها 

 السوق المالية عن اعتماد تعديل كل من الئحة صناديق اإلستثمار والئحة صناديق اإلستثمار العقاري بحيث يمكن لمدراء الصناديق الراغبين

 م.2021يو ما 1في الحصول علي ترخيص منشأة ذات أغراض خاصة التقدم للهيئة من تاريخ العمل بهذة اللوائح 

 تتم إدارة الصندوق من قبل شركة ُملكيّة لالستثمار.

 ان عنوان ادارة الصندوق كما يلي:

حي السليمانية،  – الدور األول 8565مجمع ذا ايليت مول مبنى رقم  – بن جلويشارع األمير عبدالعزيز بن مساعد  –شركة ُملكيّة لالستثمار 

 ية السعودية.، المملكة العرب12234، الرياض 52775ص.ب 

 اللوائح التنظيمية .2
وتاريخ  2006-193-1يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

تاريخ ب 2021-22-2م( والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم 2006يوليو  15هـ )الموافق  1427جمادي اآلخرة  19

 م(.2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12

 
 
 
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد    .3

 بيان اإللتزام   3-1

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المعتمد في المملكة العربية  ألولي"ا التقرير المالي"( 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا
 .السعودية

 القوائممع يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب و ،السنوية المالية القوائم فيالموجزة جميع المعلومات المطلوبة  األوليةالمالية  القوائمال تتضمن هذه 

ال تشكل بالضرورة  م2022يونيو  30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  .م2021ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 .م2022ديسمبر  31مؤشرا على البيانات المالية في 

  .باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي كما تم تعديلها. ة،تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخياألولية الموجزة القوائم المالية 

 

 

 

 

 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (7) 

 

 )تتمة( والتغيرات في السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد  .3

 لعملة الوظيفية وعملة العرض ا  3-2

(. يتم عرض يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"

  .الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوقوهي العملة  هذه القوائم المالية بالريال السعودي

 المعامالت واألرصدة 

ت. يتم تحويل الموجودات لمعامالايخ رفي تادة لسائرف الصر اسعادام أباستخ الريال السعودي لیإألجنبية ت ابالعمالت لمعامالل ايوتحم يت

  .والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف

 .األولية سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل الناتجة من تحويل خسائرالو رباحاأليتم إدراج  األولية المركز الماليفي تاريخ قائمة  كما

 

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  3-3

المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك 
هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  .م2021ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. م2022

الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. ات األخرى هناك العديد من التعديالت والتفسير
الموجزة للصندوق.  األوليةالمالية  القوائمعلى  ذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهريأنه لن يكون له الصندوق،مجلس إدارة  يعتقد

 إن وجدت. تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات،يعتزم الصندوق 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .4
الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق  األوليةعند إعداد هذه البيانات المالية 

، باستثناء التقدير الموضح  م2021ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمهي نفسها المطبقة على  لتقديراتوالمصادر الرئيسية 

 أدناه:

 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

االئتمانية المتوقعة. يمكن  الخسائر، قامت اإلدارة بعمل بعض االفتراضات اإلضافية في قياس القوائم المالية األولية الموجزةعند إعداد 

 ً على القيم الدفترية لألصول  أن يؤدي أي تغيير في المستقبل في االفتراضات والتقديرات الرئيسية إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريا

ً  أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية. نظراً  دارة في تقييم التأثير مع عدم اليقين في المستقبل، ستستمر اإل لتطور الموقف سريعا

 بناًء على التطورات المستقبلية.

 د وما في حكمهالنق .5

م 2022يونيو  30  

 )غير مراجعة(

 

 

 

 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 )مراجعة(
 16,835,710  11,584,651  لدى البنوك أرصدة

  11,584,651  16,835,710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (8) 

 
 ، صافيقارات اإلستثماريةعال .6

 مباني راضي أ 

مشاريع تحت 

 المجموع التنفيذ

     التكلفة

 1,009,026,317 15,572,500 489,273,917 504,179,900 في بداية الفترةالرصيد 

 350,989,987 7,000 260,532,237 90,450,750 الفترةاإلضافات خالل 

 1,360,016,304 15,579,500 749,806,154 594,630,650 م2022 يونيو 30كما في الرصيد 

     اإلستهالك المتراكم

 (40,813,476) - (40,813,476) - في بداية الفترةالرصيد 

 (8,638,248) - (8,638,248) - الفترةالمحمل على 

 (49,451,724) - (49,451,724) - م2022 يونيو 30كما في الرصيد 

     لهبوط في القيمةا

 (19,126,460) (3,839,660) (3,608,031) (11,678,769) بداية الفترةفي الرصيد 

 (20,195,057) 183,160 (12,829,424) (7,548,793) الفترةالمحمل على 

 (39,321,517) (3,656,500) (16,437,455) (19,227,562) م2022 يونيو 30كما في الرصيد 

     

     القيمة الدفترية:

 1,271,243,063 11,923,000 683,916,975 575,403,088 م2022يونيو  30في كما الرصيد 

 949,086,381 11,732,840 444,852,410 492,501,131 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

تثمين للقيمة على أساس متوسط عمليتي لعقارات اإلستثمارية بالتكلفة التاريخية. تم تحديد القيمة العادلة ل عقارات اإلستثماريةتقيد ال

(. تخضع هذه القيم المبنية على تقديرات خبراء التثمين المستقلين لعدم 14)إيضاح  السوقية تم اجراؤها من قبل خبراء تثمين مستقلين

 التأكد من التقديرات.

 فيما يلي: عقارات اإلستثماريةتتمثل ال

 ية بمدينة الدمام.: هو عبارة عن مجمع تجاري )مول( يقع في حي الفيصلمبنى ويست أفينيو -

جلوي  األمير عبدالعزيز بن مساعد بن : هو عبارة عن مجمع مطاعم وكافيهات ومكاتب على شارع"إيليت مول" ذا إيليت -

 بحي السليمانية بمدينة الرياض.

 الرياض.دينة ممجمع فلل فندقية على طريق األمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بحي الهدا ب : هو عبارة عنمجمع فيفندا -

 بحي الزهراء بمدينة جدة.مكتبي علي طريق االمير سلطان : هو عبارة عن مبنى تجاري مبنى دينار التجاري -

 2: هو عبارة عن مجمع صناعي تجاري يتكون من خمسة مراكز صيانة سيارات وعدد مجمع التقنية التجاري الصناعي -

 اض.معرض سيارات ومركز بيع قطع غيار يقع جنوب شرق مدينة الري

نجوم" مفروش ومؤثث بحي النموذجية  3: هو عبارة عن مبنى مرخص كمرفق لإليواء "مفروشة بحي النموذجيةلشقق الامبنى  -

 بمدينة الرياض.

 بحي الياسمين بشمال مدينة الرياض.علي شارع القادسية : هو عبارة عن مبنى سكني مبنى الياسمين -

بحي الشراع بمدينة جدة والمدرج ضمن بند  مخصصة للمطاعم والمقاهيين : هو عبارة عن مشروع مبنيمشروع حي الشراع -

 المشاريع تحت التنفيذ والزال جاري العمل على توصيل المنافع العامة للعقار واالنتهاء من التصاريح الالزمة.

 بمدينة خميس مشيط.والمقاهي عم امطلل ين مخصصةمبني: هو عبارة عن مبنى خميس مشيط -

 الشمالية. أبحررة عن مبنى مطعم في مدينة جدة بحي : هو عباأبحرمبنى  -

 .(10)ايضاح  هو عبارة عن مجمع تجاري فندقي يقع في حي قرطبة بمدينة الرياض: جمع الجادة الفندقيم -
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 (9) 

 
 

 )تتمة( ، صافيالعقارات اإلستثمارية .6
تمدين االولى العقارية وهي شركة تم تأسيسها بغرض حفظ وتسجيل أصول الصندوق إن صكوك ُملكيّة العقارات مسجلة باسم شركة 

، حيث ان صكوك جميع العقارات المستثمرة في م2017سبتمبر  28بتاريخ  1/6/4902/17بناءاً على قرار هيئة السوق المالية رقم 

 %200( وبنسبة تغطية ال تقل عن رف الراجحيلمصالصندوق قد تم رهنها لصالح شركة الراجحي للتطوير المحدودة )شركة تابعة 

على أن يتم فك رهن تلك الصكوك بعد سداد كامل قيمة القرض الخاص التسهيالت كضمان للتمويل الممنوح للصندوق  إجماليمن 

 (.8بمصرف الراجحي )إيضاح 

 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي .7

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 49,247,923  49,956,605 ذمم مدينة عن عقود إيجارات

    يخصم:

 (16,165,391)  (8,213,193) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 41,743,412  33,082,532 

 إن حركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة كما يلي:

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 6,808,747  16,165,391 في بداية الفترة/ السنةالرصيد 

 9,356,644  - المكون خالل الفترة/ السنة

 -  (7,952,198) ديون معدومة خالل الفترة/ السنة

 16,165,391  8,213,193 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
 

  تمويالت بنكية طويلة األجل .8

م، وذلك لتمويل أنشطة الصندوق 2018لاير سعودي خالل عام  300,000,000تم الحصول على تسهيل ائتماني من بنك البالد بمبلغ 

 %175وذلك بضمان رهن صكوك العقارات المستثمرة في الصندوق محل التمويل بإسم شركة البالد العقارية وبنسبة تغطية ال تقل عن 

م تم تعلية حد التسهيل االئتماني من بنك البالد ليصبح إجمالي التمويل بمبلغ 2019نوفمبر  19من قيمة التسهيل، وبتاريخ 

 .م2022يونيو  30الفترة المنتهية في لاير سعودي وتم سداد التسهيل بالكامل خالل  600,000,000

م وذلك 2020ديسمبر  29لاير سعودي بتاريخ  600,000,000كما تم الحصول على تسهيل ائتماني من مصرف الراجحي بمبلغ 

لتمويل انشطة الصندوق وسداد رصيد القرض القائم على الصندوق لدى بنك البالد وذلك بضمان رهن صكوك العقارات المستثمرة في 

يونيو  30(، حيث بلغ المستخدم من التسهيل كما في 6ن قيمة اجمالي التسهيالت )ايضاح م %200الصندوق وبنسبة تغطية ال تقل عن 

 لاير سعودي، على ان يسدد جميع المبالغ المستحقة بعد سبع سنوات من تاريخ اول سحب. 577,390,074مبلغ  م2022

 ما يلي:ك ت البنكيةوتتمثل الحركة على التمويال

 
    م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 

 

 

    م  2021 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 
 لاير سعودي 

 

 لاير سعودي 

 602,200,000  342,599,995 السنة الفترة/ الرصيد في بداية 

 83,000,000  234,790,079 السنةالفترة/ خالل  حصلالم

 685,200,000  577,390,074 إجمالي المحصل من التمويالت

 (342,600,005)  - السنةالفترة/ المسدد خالل 

 577,390,074  342,599,995 

    يخصم:

) تكاليف تمويل مؤجلة 01,308,66 )  (590,785) 

 441576,081,   342,009,210 
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 (10) 

 

  إيرادات إيجارات غير مكتسبة .9

 يونيو 30في  الفترة المنتهيةتتمثل إيرادات اإليجارات الغير مكتسبة في مبالغ مفوترة عن عقود تأجير العقارات اإلستثمارية وال تخص 
لاير  17,633,010م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 16,290,933م مبلغ 2022 يونيو 30كما في  تم، حيث بلغ2022

 سعودي(.

 ذمم دائنة  .10

والذي تم خالل الفترة المنتهية  في قيمة المبالغ المستحقة على الصندوق مقابل اإلستحواذ على مجمع الجادة الفندقيتتمثل الذمم الدائنة 
من قيمة العقار كمرحلة  %63.61 تهنسب سداد مالاير وتم  335,000,000حيث بلغت قيمة العقار كامال ، م2022يونيو  30في 
 121,893,507 بقيمة %36.39الجزء المتبقي من ثمن العقار بنسبة  وسيتم سدادغير شامل الضريبة  213,106,493 بقيمةأولى 

 :لاير غير شامل الضريبة من خالل وسيلتين

 لاير  35,000,000االولي : اصدار وتخصيص وحدات لصالح البائعين كال حسب نسبة ملكيته بالعقار وذلك بما يعادل قيمته 

 .المبلغ المتبقيو تمويل بنكي بما يغطي أ: طرح نقدي للجمهور  الثانية 

 

 مع األطراف ذات العالقةو األرصدة المعامالت  .11

تشمل الجهات ذات العالقة بالصندوق مدير الصندوق وأعضاء مجلس اإلدارة، والصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق.  في 
دورة النشاطات االعتيادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة. تخضع المعامالت مع الجهات ذات العالقة للحدود الموضوعة في 

سوق المالية. تتم الموافقة على جميع المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس ادارة الصندوق، اللوائح الصادرة عن هيئة ال
سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفات تحتسب وتدفع  %1يدفع الصندوق لمدير الصندوق اتعاب إدارة بواقع 

د قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية )إيضاح كل ستة أشهر، وألغراض احتساب اتعاب اإلدارة تم تحدي
 (، كما يدفع الصندوق االتعاب التالية:14رقم 

 1أتعاب هيكلة رأس المال: يدفع الصندوق أتعاب لمدير الصندوق أو أي طرف آخر يقوم بعملية ترتيب هيكلة رأس المال بحد أعلى  -
يتم جمعها خالل فترات الطرح المستقبلية أو عند جمع أي مبالغ اشتراك أخرى سواء نقدية )عن طريق  % من إجمالي أي مبالغ اشتراك

 إصدار حقوق أولوية( أو عينية. وتدفع أتعاب هيكلة رأس المال فورا مره واحدة بعد اقفال اي عملية جمع رأس مال.

%  من إجمالي المبلغ المسحوب  1تعاب هيكلة تمويل بحد أعلى أتعاب هيكلة التمويل: يدفع الصندوق لمدير الصندوق أو طرف آخر أ-
 بموجب أي تسهيالت بنكية.

 % بحد أعلى من قيمة بيع أو استحواذ على أي أصل عقاري طوال عمر الصندوق. 1أتعاب تعامل: يدفع الصندوق لمدير الصندوق -

 :ةفترصندوق خالل الفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الأ( 

 قيمة المعامالت خالل الفترة طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

إدارة أتعاب شركة ُملكيّة لالستثمار  5,906,187 5,062,201 

 - 2,290,895 أتعاب هيكلة تمويل 

تعاملأتعاب    2,131,065 - 

 

 العالقة: والطرف ذاألرصدة المستحقة إلى فيما يلي ب( 

 رصيد اإلغالق الدائن طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

إدارة أتعاب شركة ُملكيّة لالستثمار  7,644,647 5,852,533 

 77,633 380,760 سداد مصاريف باإلنابة 

  8,025,407 5,930,166 
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 (11) 

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى .12

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 2,959,328  6,715,985 أعباء تمويلية مستحقة

 71,067  74,679 مستحقة حفظ أتعاب

 30,000  162,500 مصروفات مستحقة

 92,345  300,000 أخرى

 7,253,164  3,152,740 

 
 الزكاة .13

م أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل األختياري لصناديق اإلستثمار العقارية المتداولة واشترطت الهيئة 2021خالل عام 
لديها لتقديم إقراراتها وتوريد الزكاة. وجود شخصية اعتبارية )منشأة ذات أغراض خاصة( لصناديق اإلستثمار الراغبة في التسجيل 

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل كل من الئحة صناديق اإلستثمار والئحة صناديق اإلستثمار العقاري بحيث يمكن لمدراء 
 م.2021مايو  1ح الصناديق الراغبين في الحصول علي ترخيص منشأة ذات أغراض خاصة التقدم للهيئة من تاريخ العمل بهذة اللوائ

 فيما يلي حركة مخصص الزكاة:

 

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 م2021  ديسمبر 31

 )مراجعة(

 -  2.123.859 السنةالفترة/ الرصيد في بداية 

 1,425,499  182,985 السنةالفترة/ المكون خالل 

 698,360  - زكاة أعوام سابقة

 -  (2.123.859) السنة الفترة/ المدفوع خالل 

 2,123,859   182,985 السنة الفترة/ الرصيد في نهاية
 

 بالقيمة العادلة أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية .14

يقوم مدير الصندوق أن  يجبالصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية،  وفقاً للوائح الصناديق العقارية االستثمارية

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

 ً ، يتم إدراج اإلستثمارات للسياسة المحاسبية للصندوقعن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقا

. وبالتالي يتم اإلفصاح عن األولية الموجزة ارية بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم الماليةالعق

 القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.

وشريكه للتثمين والتقييم العقاري )مقيم شركة فالي  امقيمين لكل أصل، وهميتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل 

)مقيم  ومكتب إستناد للتقييم العقاري، 1210001114مستقل معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( حامل ترخيص رقم 

بلغ متوسط تقييم اإلستثمارات العقارية  ،1210000037مستقل معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( حامل ترخيص رقم 

وفيما يلي  لاير سعودي( 985,029,736م : 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 1,303,183,502 م مبلغ 2022يونيو  30كما في 

 :م2022يونيو  30تقييم االستثمارات العقارية كما في 

 المتوسط  الثانيالمقيم   المقيم األول )غير مراجعة( م2220يونيو  30

 1,303,183,502  1,291,880,000  1,314,487,003 االستثمارات العقارية

 1,303,183,502  1,291,880,000  1,314,487,003 اإلجمالي

 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول )مراجعة( م1220ديسمبر  31

 985,029,736  989,000,000  981,059,472 االستثمارات العقارية

 985,029,736  989,000,000  981,059,472 اإلجمالي
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 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (12) 

 

 )تتمة( بالقيمة العادلة أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية .14

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

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

خصم وطريقة  الدخل حسب أسعار السوقمدخالت غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة 

 . فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل التكلفة:  التدفقات النقدية

 

 م2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

مين يعلى متوسط التقي بناءً  القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية

 المستخدمين 
1,303,183,502  985,029,736 

    : القيمة الدفترية  يخصم

 (949,086,381)  (1,271,243,063) االستثمارات العقارية

 35,943,355  31,940,439 القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفتريةالزيادة في 

 68,108,652  68,108,652 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 0.53  0.47 االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  الحصة

 الوحدات :لمالكي صافي قيمة الموجودات العائدة 

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    

الوحدات كما في القوائم المالية قبل لمالكي صافي قيمة الموجوادات العائدة 

 638,850,619  604,678,305 تعديل القيمة العادلة

 35,943,355  31,940,439 العادلة المقدرة عن القيمة الدفتريةالزيادة في القيمة 

الوحدات على أساس القيمة العادلة لمالكي صافي قيمة الموجودات العائدة 

 674,793,974  636,618,744 لإلستثمارت العقارية 

 :لكل وحدةصافي قيمة الموجودات 

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل 

 8.88 القيمة العادلة

 

9.38 

 0.53  0.47 اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة القيمة

91.9  9.35 القيمة السوقية للموجودات العائدة للوحدة  

 
 الماليةالقيم العادلة لألدوات  .15

القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية إلتزام ما بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل 

 عادلة. تتكون االدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 واإلفصاح عنها:دوات المالية لأليستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة 

 )أي بدون تعديل أو إعادة تعبئة( اآلداة المالية: أسعار مدرجة في سوق نشط لنفس 1المستوى 

أسعار مدرجة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخرى والتي تكون كافة المدخالت الهامة : 2المستوى 

 قابلة للمالحظة.بناءاً على معلومات سوقية 

 : أساليب تقييم حيث أن المدخالت الهامة ليست على أساس معلومات سوقية قابلة للمالحظة.3المستوى 

 

 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (13) 

 

 دوات المالية حسب الفئةاأل .16

 

 القيمة العادلة التكلفة المطفأة )غير مراجعة( م2022يونيو  30
 بالريال السعودي بالريال السعودي االولية مركز الماليكما في قائمة الالموجودات 

    

 - 11,584,651 النقدية وشبه النقدية 

 - 41,743,412 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي

 - 8,469,825 إيرادات مستحقة

 - 1,364,764 وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم

,652,16263 اإلجمالي  - 

 

 القيمة العادلة التكلفة المطفأة )مراجعة( م2021ديسمبر  31
 بالريال السعودي بالريال السعودي االولية مركز الماليالموجودات كما في قائمة ال

   
 - 16,835,710 النقدية وشبه النقدية 

 - 33,082,532 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي

 - 9,850,562 إيرادات مستحقة

 - 844,419 وأرصدة مدينة أخرى ا  مقدممصروفات مدفوعة 

 - 60,613,223 اإلجمالي

 
 إدارة المخاطر المالية .17

 عوامل المخاطر المالية  17-1

الصندوق لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر  ةأنشطتتعرض 

 التشغيلية. 

مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية  ىتحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علومدير الصندوق مسؤول عن 

 المطاف عن اإلدارة العامة للصندوق. 
 

 ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل.

 مخاطر السوق  -أ

 العمولة معدل مخاطر

 الكوبونات ذات المالية لألدوات العادلة القيم أو المالية لألداة المستقبلية النقدية التدفقات قيمة تقلب مخاطر هي العمولة معدل مخاطر

 .السوق عموالت أسعار في التغيرات بسبب الثابتة
 

 االئتمان مخاطر -ب

 الوفاء عدم خالل من اآلخر للطرف مالية خسارة في مالية أداة أطراف أحد يتسبب أن خطر وهو االئتمان، لمخاطر الصندوق يتعرض

 االئتمان المتعلقة برصيده النقدي على النحو التالي: لمخاطر الصندوق يتعرض. بالتزامه

 تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.

 

 

 

 م2021ديسمبر  31

  )مراجعة(

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 

 النقدية وشبه النقدية 11,584,651  16,835,710

 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي 41,743,412  33,082,532

 إيرادات مستحقة 8,469,825  9,850,562

 وأرصدة مدينة أخرى ا  مصروفات مدفوعة مقدم 1,364,764  844,419



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (14) 

 

 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة  .17
 )تتمة( عوامل المخاطر المالية  17-1

 )تتمة( االئتمان مخاطر -ب

وأرصدة  ا  مصروفات مدفوعة مقدم إيرادات مستحقة، ،ذمم مدينة عن عقود إيجارات ،النقدية وشبه النقدية تقتصر مخاطر االئتمان على 

 كما يلي: مدينة أخرى

 جيد. ائتمانيجميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف  -

المبسطة لقياس خسائر ائتمان متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعة لمدى  9رقم  للتقرير المالييطبق الصندوق المعيار الدولي  -

  الحياة لجميع األصول المالية.

مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق  سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات

 رصد التعرض لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع نظراء محددين، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار.
 

 مخاطر السيولة -ج

ول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحص

 ويراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.

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

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

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

  )غير مراجعة( م2022يونيو  30

  أقل من سنة   أكثر من سنة  اإلجمالي

 النقد وما في حكمه 11,584,651  -  11,584,651

 ، صافيعقارات إستثمارية -  1,271,243,063  1,271,243,063

 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي 41,743,412  -  41,743,412
 إيرادات مستحقة 8,469,825  -  8,469,825

1,364,764 

 

-  1,364,764 

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة 

 أخرى
 إجمالي الموجودات 63,162,652  1,271,243,063  1,334,405,715

414576,081,  األجل ةطويل ت بنكيةتمويال -  576,081,414  
 إيجارات غير مكتسبةإيرادات  16,290,933  -  16,290,933

 ذو عالقةمستحق الى طرف  8,025,407  -  8,025,407
 ذمم دائنة 121,893,507  -  121,893,507

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 7,253,164  -  7,253,164
 مخصص الزكاة  182,985  -   182,985

 المطلوباتإجمالي  153,645,996  576,081,414  729,727,410
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 يتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة –صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 

  )مدار من قبل شركة ُملكيّة لإلستثمار(  

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2022 يونيو 30في  المنتهيةالستة أشهر لفترة 

 (15) 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .17
 )تتمة( عوامل المخاطر المالية  17-1

 )تتمة( مخاطر السيولة -ج

  )مراجعة( م2120ديسمبر  31

  أقل من سنة   أكثر من سنة  اإلجمالي

 النقد وما في حكمه 16,835,710  -  16,835,710

 ، صافيعقارات إستثمارية -  949,086,381  949,086,381

 ذمم مدينة عن عقود إيجارات، صافي 33,082,532  -  33,082,532

 إيرادات مستحقة 9,850,562  -  9,850,562

844,419 

 
- 

 844,419 
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة 

 أخرى
 إجمالي الموجودات 60,613,223  949,086,381  1,009,699,604

 األجل ةطويل بنكيةت تمويال -  342,009,210  342,009,210

 إيجارات غير مكتسبةإيرادات  17,633,010  -  17,633,010

 مستحق الى طرف ذو عالقة 5,930,166  -  5,930,166

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 3,152,740  -  3,152,740

 مخصص الزكاة 2,123,859  -  2,123,859

 المطلوباتإجمالي  28,839,775  342,009,210  370,848,985

 التشغيلية المخاطر -د

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

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

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

 أرباح توزيعات .18
 

م 2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في  مالكي الوحدات، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على م2022 يناير 17بتاريخ  -

 وحداته.لمالكي لاير سعودي   12,259,557لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.18 بمبلغ

م 2022 مارس 31عن الفترة المنتهية في  مالكي الوحدات، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على م2022 ابريل 17بتاريخ  -

 وحداته.لمالكي لاير سعودي   8,854,125لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ إجمالي  0.13بمبلغ 

 األحداث الالحقة .19
م 2022يونيو  30عن الفترة المنتهية في  الوحداتمالكي م، وافق مدير الصندوق على توزيع أرباح على 2022يوليو  18بتاريخ 

ن وبخالف ذلك في رأي اإلدارة لم تك .الوحداتلمالكي لاير سعودي   8,854,125بمبلغ إجمالي لاير سعودي لكل وحدة  0.13بمبلغ 

م وحتى تاريخ إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري 2022يونيو  30هناك أحداث الحقة هامة بعد 

 م.2022يونيو  30على القوائم المالية االولية الموجزة كما في 

 خر يوم تقييم آ   .20

 .(م2021يونيو  30 ) م2022يونيو  30 هو فترةتقييم للكان آخر يوم 

 االولية الموجزةاعتماد القوائم المالية    .21

 )الموافق م2022 أغسطس 16 من قبل مجلس إدارة الصندوق فياألولية الموجزة إلصدارها  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية

 هـ(.1444 محرم 18
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