
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق بنيان ريت
 ( السعودي الفرنسي كابيتالشركة مدار من قبل  ) 

 

)غير مراجعة( الموجزةالقوائم المالية األولية   

 2021 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترة              

  المراجع المستقل تقرير فحصمع 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

1 

 

 )غير مراجعة( الموجزةالقوائم المالية األولية 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

2 

 

الموجزةقائمة المركز المالي األولية    

2021يونيو  30كما في   
 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي

 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(
  إيضاح  لاير سعودي

 الموجودات     

36,022,448  115,968,321 
  نقد و ما في حكمه 8 

73,085  73,362 

 9 

االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
69,766,251  77,315,306 

 ، صافيذمم مدينة من االيجارات 10 
3,055,661  3,053,441 

 مستحق من أطراف ذات عالقة  
 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى روفاتمص   12,260,574  10,852,988

 ملموسةأصول غير  11  449,460  562,030
-  10,000,000 

 ستثمارات لال ةمقدمدفعة   
4,201,278  3,214,643 

 أثاث ومعدات 12 

1,617,279,326  1,694,092,062 
 استثمارات عقارية 13 

──────────  ────────── 
   

  إجمالي الموجودات   1,916,427,169  1,741,813,067

══════════  ══════════    

  المطلوبات     

 قروض بنكية 14  385,080,966  190,426,655

 إيرادات ايجار غير مكتسبة   80,312,018  74,001,479
 ة مستحقةيرسوم إدار 15  2,047,452  1,382,216
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   44,066,270  44,003,161

2,304,597  1,122,610 
 مخصص الزكاة  

──────────  ──────────  
  

312,118,108  512,629,316 
 إجمالي المطلوبات   

══════════  ══════════ 
   

      
1,429,694,959  1,403,797,853 

 العائدة لمالكي الوحدات صافي الموجودات  
──────────  ────────── 

   
162,881,100  162,881,100 

 عدد الوحدات المصدرة   
══════════  ══════════ 

   
8.7775  8.6185 

  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  
══════════  ══════════ 

   
10.0157  9.9689 

 لموجودات لكل وحدة ل العادلة قيمةالصافي  19 
══════════  ══════════ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  الموجزةاألولية  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

3 

 

مراجعة()غير  الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 30للفترة المنتهية في 

 2020 يونيو

  سعود لاير

    للفترة المنتهية في 

 2021 يونيو 30

  إيضاح   ععوديلاير
  

 الدخل   

 ، صافي من االستثمارات العقاريةالدخل  16  67,207,379  35,841,867

 إيرادات أخرى    50,114  139,469

586,829  277  9 

أرباح من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 او الخسارة

──────────  ──────────    
 إجمالي الدخل   67,257,770  36,568,165

      
 المصاريف     

 الرسوم االدارية 15  (3,554,902)  (3,622,998)

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 10  (117,344)  (689,312)

 تكاليف التمويل 14  (3,637,044)  (1,047,610)

 مصاريف أخرى   (1,123,507)  (864,469)

──────────  ────────── 
   

 اجمالي المصاريف   (8,432,797)  (6,224,389)

──────────  ──────────    

30,343,776  58,824,973 
 خالل الفترة  لعملياتمن ا الدخل  

      

 مصروف اطفاء اصول غير ملموسة 11  (112,570)  (113,192)

 مصروف االستهالك على األثاث والمعدات 12  (1,525,430)  (2,077,049)

 استهالك االستثمارات العقارية مصروف 13  (20,238,974)  (20,932,874)

 االستثمارات العقارية)هبوط(/ عكس خسارة  13  (9,570,855)  1,383,851

──────────  ──────────    

 فترة الربح قبل الزكاة للي فصا   27,377,144  8,604,512

      

 الزكاة   (1,152,298)  (1,220,061)

──────────  ──────────    

 فترة الربح بعد الزكاة للي فصا   26,224,846  7,384,451

──────────  ──────────    

 الدخل الشامل اآلخر    -  -

──────────  ──────────    

  للفترةالشامل  مجموع الدخل   26,224,846  7,384,451

══════════  ══════════    

 لكل وحدةاألرباح      

 متوسط الوحدات المصدرة   162,881,100  162,881,100

══════════  ══════════    

 لكل وحدة الربح   0.1610  0.0453

══════════  ══════════    

  

 

 

 

  الموجزةاألولية  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

4 

 

 )غير مراجعة( الموجزة الموجودات األوليةقائمة التغيرات في صافي 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجزةاألولية  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تشكل

 

 

 

 

 30للفترة المنتهية في 

 2020 يونيو

  سعود لاير

 30للفترة المنتهية في  

 2021يونيو 

 لاير ععودي

 

    
 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة 1,429,694,959  1,449,286,930

العمليات من التغيرات     

للفترة الدخل صافي 26,224,846  7,384,451  

──────────  ──────────  

اآلخر الشامل الدخل صافي 26,224,846  7,384,451  

    

(17 إيضاح) الفترة خالل ارباح وزيعاتت  (52,121,952)  (20,001,799)  

───────────  ───────────  

(20,001,799)  (52,121,952)  

───────────  ───────────  

1,436,669,582  1,403,797,853 
الفترة نهاية في الوحدات العائدة لحاملي الموجودات صافي  

══════════  ══════════ 
 

اتالوحد معامالت     
التالي: النحو على الفترة خالل الوحدات في المعامالت ملخص     

2020يونيو  30  

 وحدات

2021يونيو  30   

 وحدات
 

 

 

 

 

162,881,100  162,881,100 
الفترة و نهاية  بداية الوحدات عدد  

══════════  ══════════  



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

5 

 

)غير مراجعة( الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية   
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2020يونيو  30

 لاير سعود 

 2021يونيو  30 

 لاير ععودي

 

  إيضاح

 األنشطة التشغيليةالتدفق النقدي من      

 فبل خصم الزكاة الربح خالل الفترةصافي    27,377,144  8,604,512

 تعديالت على :      

 غير ملموسة اصول اطفاء مصروف 11  112,570  113,192

 استهالك األثاث والمعدات مصروف 12  1,525,430  2,077,049

 االستثمارية العقارات  مصاريف استهالك 13  20,238,974  20,932,874

 قيمة االستثمارات العقارية هبوط فيخسائر  13  9,570,855  (1,383,851)

 أرباح محققة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 9  (277)  (586,830)

 األصول الثابتةشطب  12  1,762  -

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 10  117,344  689,312

 تكاليف التمويل 14  3,637,044  1,047,610

──────────  ──────────    

 في رأس المال العامل رالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغي   62,580,846  31,493,868

 التشغيلية:التغيرات في الموجودات      

 اإليجاراتذمم مدينة من    (7,666,399)  (2,777,899)

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى   (1,407,586)  (1,515,569)

 دفعات استثمار مقدمه   (10,000,000)  -

 مستحق من أطراف ذات عالقة   2,220  -

 التغيرات في المطلوبات التشغيلية:     

 إيرادات ايجار غير مكتسبة   6,310,539  437,850

 رسوم إدارية مستحقة   665,236  1,820,618

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   63,109  6,117,626

 الزكاة   (2,334,285)  -

──────────  ──────────    

 من األنشطة التشغيلية يةالنقدالتدفقات صافي    48,213,680  34,576,494

──────────  ──────────    

 االعتثمارية  ةمن األنشطالتدفقات النقدية      

 شراء أثاث ومعدات 12  (540,557)  (1,292,925)

 استثمارية عقارات  شراء 13  (106,622,565)  (610,046)

 شراء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 9  -  (178,800,000)

 المحصل من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  158,800,000

──────────  ──────────    

 األنشطة االعتثمارية (المستخدم في) التدفقات النقديةصافي    (107,163,122)  (21,902,971)

──────────  ──────────    

 التمويليةالتدفق النقدي من األنشطة      

 قروض بنكية 14  193,500,000  148,800,000

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   -  (148,800,671)

 تكلفة التمويل المدفوعة 14  (2,482,733)  -

 توزيعات أرباح مدفوعة 17  (52,121,952)  (20,001,799)

──────────  ──────────    

 األنشطة التمويلية (المستخدم فيمن )التدفقات النقدية صافي    138,895,315  (20,002,470)

──────────  ──────────    

 صافي التغير في النقد و ما في حكمه    79,945,873  (6,328,947)

 النقد و ما في حكمه في بداية  الفترة   36,022,448  33,553,060

──────────  ──────────    

 النقد و ما في حكمه في نهاية الفترة 8  115,968,321  27,224,113

══════════  ══════════    

 

 

  الموجزةاألولية  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءا  24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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 )غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 عام .1

يوليو  3بدأ الصندوق عملياته في ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقار  متداول عام مغلق متوافق مع ضوابط الشريعة االسالمية.  بنيانصندوق 

  .2018يوليو  25تاريخ إدراج الصندوق في . 2018

 

 1010231217رقم  تجار  سجل ، بموجبشركة مساهمة سعودية مقفلةندوق"( )"مدير الص السعود  الفرنسي كابيتالشركة الصندوق مدار من قبل 

  .2011 يناير 30بتاريخ  37-11153مرخصة كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم و

 

رأس مال  ويبلغ .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته يتم تداولو السعود  )"تداول"( المالية السوق في تم ادراج صندوق بنيان ريت

سنة من تاريخ اإلدراج قابلة للتجديد لفترة مماثلة وفقا لتقدير مدير الصندوق وبعد موافقة مجلس إدارة  99لاير سعود  ومدته  162,881,100الصندوق 

  .الصندوق ومن ثم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

 

وفير دخل منتظم لمستثمريها من خالل االستثمار في األصول العقارية المدرة للدخل في المملكة العربية ت هو للصندوق الرئيسي االستثمار  الهدف إن

أصول الصندوق. باإلضافة  من ٪25، شريطة أال تتجاوز استثمارات الصندوق خارج المملكة العربية السعودية إلمارات العربية المتحدة والعالمالسعودية وا

من أصول الصندوق  ٪75، بشرط أن يستثمر الصندوق ما ال يقل عن مناسب في مشاريع التطوير العقار                     أيض ا االستثمار بشكل ، يمكن للصندوق إلى ذلك

 في األصول العقارية المدرة للدخل وأن الصندوق لن يستثمر في األراضي البيضاء.

 

  م(.2018 مارس 21هـ )الموافق 1439 رجب 4ق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ وتمت الموافقة على شروط وأحكام الصند

 

 .(2021مارس  3هـ )الموافق  1442رجب  19تم تحديث الشروط واألحكام في  الفترة،خالل 

 

 أمين الحفظ للصندوق هي شركة البالد المالية. 
 

 

 اللوائح النظامية .2

 

 15/7/2006الموافق  1427/6/19مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار العقار  )"الالئحة"( الصادرة عن 

هـ )الموافق  1442/9/19م سارية اعتبارا  من  24/2/2021هـ الموافق  1442/7/12الهيئة بتاريخ  .المعدلة من قبل مجلس إدارة سوق رأس المال

( توضح المتطلبات 1/3/2021)الموافق  ـه 19/7/1442ة بتاريخ لمالي( الالئحة الجديدة )"اللوائح المعدلة"( الصادرة عن هيئة السوق ا2021/5/1

 .التفصيلية لجميع أنواع الصناديق العقارية والصناديق العقارية المتداولة داخل المملكة العربية السعودية

 
 أعس اإلعداد .3
 
 االلتزامبيان  3-1

 

"التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  34وفق ا للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزة وليةداد هذه القوائم المالية األتم إع

(IASBوفق ا لما أقرته المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ) 

"(SOCPA.)" 

 

ران مع لذلك يجب قراءتها باالقت السنوية،جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية  الموجزةالبيانات المالية المرحلية  ال تتضمن هذه

 .2020ديسمبر  31البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق كما في وللسنة المنتهية في 

 
 

 القياس أعاس  3-2

 

على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي  الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

 

بالريال السعود ، والذ  يعتبر أيضا  العملة الوظيفية للصندوق. وقد تم تقريب كافة المعلومات المالية  الموجزةاألولية  تم عرض هذه القوائم المالية

 المعروضة ألقرب لاير سعود .

 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

7 

 

)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 السياعات المحاعبية بسبب اعتماد معايير جديدةتأثير التغيير في . 4

 
 .2021يناير  1ات جديدة عارية بعد معايير وتعديالت وتفسير

 
 الوصف تاريخ التنفيذ

،  39، ومعايير المحاسبة الدولية  9)تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة   1202يناير  1

(16والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  4، والمعايير الدولية للتقارير المالية  7والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   

9 المالية رقمتأجيل المعيار الدولي للتقارير  -عقود التأمين  4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   1202يناير  1  

 

 

على الصندوق ألن الصندوق ليس لديه  بشكل جوهر أن هذه المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات لن تؤثر  الصندوق،رأ  مجلس إدارة 

 .تطبيق للمعايير المذكورة أعاله

 

والتي لها تأثير  2020يناير  1ألول مرة للفترة المالية التي تبدأ في ال توجد معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة على المعايير الحالية سارية المفعول 

 جوهر  على الصندوق.

 

 السياعات المحاعبية الهامة وعياعات إدارة المخاطر .5

 
سنة تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية لل مع الموجزةإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاعبية الهامة .  6

 

، طبقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض األحكام الموجزةالقوائم المالية األولية  يتطلب إعداد

واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 

ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. يتم  الموجزةالية األولية المحتملة بتاريخ إعداد القوائم الم

د بأنها قتقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعت

 للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة مستمرة، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات مستقبال.  معقولة وفقا  

 

 :وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام
 

 مبدأ االعتمرارية

 

قويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد قام مدير الصندوق بإجراء ت

مقدرة  لالكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأ  حاالت عدم تأكد جوهر  قد يثير شكوكا  حو

 .على أساس مبدأ االستمرارية الموجزةتمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية األولية الصندوق على االس
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية

 

 اض قيمةنخفاللتحديد ما إذا كان هناك أ  مؤشر  دور تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل 

 .في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصلاألصول، 

 
السترداد قابلة لليتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن المبلغ الممكن استرداده. القيمة ا
ا تكاليف البيع ، أيهما أكبر. عند تقدير القيمة في االستخد م ، يتم خصم الألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقص 

قيمة الزمنية للنقود الحالية لل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذ  يعكس تقييمات السوق
ا تكلفة البيع إلى أسعار السوق التي يمكن مالحظتها أو ، في حالة عدم وجود أسعا سوق يمكن  روالمخاطر الخاصة باألصل. تستند القيمة العادلة ناقص 

ثلة ، عندئٍذ بناء  على حسابات التدفقات النقدية مالحظتها ، األسعار المقدرة لموجودات مماثلة أو في حالة عدم توفر أسعار تقديرية لموجودات مما
 المستقبلية المخصومة.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(

8 

 

)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 )تتمة(  األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاعبية الهامة .  6

 
 
 

 االعتثمارات العقاريةتقييم 
 

ة األعلى للقيمة ميحدث الهبوط في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل القي
ت البيع الملزمة فرة من معامالالعادلة ناقصا  تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع على أساس البيانات المتو

ل. يتم صالتي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا  التكاليف العرضية الستبعاد األ
ع وال نة األعمار اإلنتاجية الخاصة بالمشارياحتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من مواز

قدية التي يتم نتشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء الوحدة المدرة لل
ة التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية الواردة المستقبليمراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيرا  بمعدل الخصم المستخدم بشأن 

 المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات التدفقات النقدية. 
 

مرخصان من ان . هذان المثمنالعقار  وشركة فاليو ستار لالستشارات للتقييمالسعودية يتم تقييم العقارات االستثمارية )"العقارات"( من قبل شركة 
 قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(.

 
وق تتفق مع دتم تطبيق نماذج التقييم وفقا  لتوصيات لجنة معايير التقييم الدولية. خلص مدير الصندوق إلى أن نماذج التقييم المستخدمة من قبل الصن

النماذج طريقة األرض زائد التكلفة وطريقة القيمة المتبقية وطريقة التدفقات النقدية  . وتشمل هذه13مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 المخصومة.

 
يتم تقدير القيمة العادلة للعقار باستخدام افتراضات صريحة فيما يتعلق بفوائد والتزامات الملكية على مدى  المخصومة،وفق ا لطريقة التدفقات النقدية 
يتضمن ذلك توقع سلسلة من التدفقات النقدية التي يتم فيها تطبيق معدل  .اإليجار التقدير  والمخرج أو القيمة النهائية عمر األصل بما في ذلك دخل

 .خصم مناسب مشتق من السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفق الدخل
 
 

 األعمار المتبقية واإلنتاجية للعقارات االعتثمارية واألثاث والمعدات

 
القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية الستثماراتها العقارية وأثاثها ومعداتها لحساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات  الصندوقتحدد إدارة  

م تعديل رسوم يتبعد النظر في االستخدام المتوقع لألصول أو االستهالك الماد . ستقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوي ا وس
 االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

امة حول ه إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات

 الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 

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

 

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛  -

 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات  -

 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. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 المعايير الصادرة وغير عارية المفعول بعد.   7

 
                         ولم يتم اعتمادها مسبقا  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ 

 

 .ندوقصهناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ البيانات المالية األولية الموجزة لل

يعتزم الصندوق اعتماد هذه  .ندوقويرى مجلس اإلدارة أن هذه المعايير لن يكون لها تأثير جوهر  على البيانات المالية المرحلية الموجزة للص

 إن وجدت المعايير،

 

على البيانات   فيما يلي بعض المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهر

 :المالية للصندوق

 

 المعايير / التعديالت على المعايير / التفسيرات تاريخ التنفيذ

(3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   2220يناير  1  

(37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود المرهقة   2220يناير  1  

 IFRS 2018-2020 التحسينات السنوية على معايير  2220يناير  1

(16المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات   2220يناير  1  

(1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   2023يناير  1  

عقود التأمين 17لدولي للتقارير المالية المعيار ا  2023يناير  1  

 

 

 
 النقد وما في حكمه   .8

 

 -يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

 

 يونيو 30

2021 

 )مراجعة(

 لاير ععودي

 
 2020 ديسمبر 31

 )غيرمراجعة(

 لاير سعود 

 35,972,448  115,933,321 نقد لدى البنوك

 50,000  35,000 في الصندوق نقد

 115,968,321  36,022,448 

 

 

 
تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة  التقييم،وبناء  على هذا  9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  األرصدة،أجرت اإلدارة مراجعة لهذه 

 .لمخصص خسارة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة المصرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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 )غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 الخسارةأو بالقيمة العادلة من خالل الربح  المقاعةاالعتثمارات .9

 

 تتكون االستثمارات بتاريخ إعداد القوائم المالية من االستثمارات في الصناديق االستثمارية. 

 

 2021يونيو  30

 مراجعة( -غير )

 لاير ععودي

 2020 ديسمبر 31 

 مراجعة()

 لاير سعود 

 والخسارة أاألصول االستثمارية المقاسة بالقيمة العادلة من الربح
2,894 

 
2,886 

  مرابحة  للصندوق البدر 

 70,199  70,468 صندوق الرياض التجاري باللاير السعودي

 ────────────  ──────────── 

 73,362  73,085 

 ════════════  ════════════ 

 

 :السنة كة في االستثمارات خاللفيما يلي بيان بالحر

 

 2021يونيو  30

 مراجعة( -)غير 

 لاير سعود 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعود 

 :القيمة العادلة
   

 / السنة   الفترة في بداية
73,085  2,856 

 / السنة   الفترةإضافات خالل 
-  178,800,000 

 / السنة   الفترةمباع خالل 
-  (179,400,000) 

 الربح المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة ، صافي
-  669,584 

غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الربح

 للسنةللفترة / 
277 

 
645 

 
────────────  ──────────── 

 / السنة   في نهاية الفترة
73,362  73,085 

 ════════════  ════════════ 

الربح غير المحقق على االستثمار بالقيمة العادلة في الربح أو  علىالحركة 

 الخسار، صافي
674 

 
29 

 السنة  في بدايةالرصيد 
951  674 

 : الرصيد في نهاية العاميخصم
───────────  ─────────── 

غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ارباح

 للسنة
277 

 
645 

 
═══════════  ═══════════ 

 

وحدة( من  403،81: 2020وحدة( ووحدات مستردة ) 81،403: 2020ديسمبر  31) صفر وحدةقام صندوق بنيان ريت باكتتاب  الفترة،خالل 

  ق الرياض التجار  بالريال السعودصندو

 

 وحدة 32ووحدة( في صندوق البدر للمرابحة  184: 2020ديسمبر  31وحدة ) 184يمتلك صندوق بنيان ريت استثمارات  ،2021يونيو  30كما في 

 وحدة( في صندوق الرياض التجار  بالريال السعود  32: 2020ديسمبر  31)

 

 .أ  السعود  الفرنسي كابيتال الصندوق،يان ريت وصندوق البدر للمرابحة من قبل نفس مدير تتم إدارة صندوق بن

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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 )غير مراجعة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 ، الصافيذمم مدينة من االيجارات . 10

 
 

 مما يلي: الذمم المدينة من االيجاراتتتكون 

 
 2021يونيو  30

 مراجعة( -)غير 

 لاير ععودي

 
 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعود 

 ───────────  ─────────── 

 75,066,534  82,732,933 ذمم مدينة من اإليجارات

 (5,300,283)  (5,417,627) مخصص خسائر االئتمان المتوقعةينزل: 

 ───────────  ─────────── 

 77,315,306  69,766,251 

 ═══════════  ═══════════ 

 الحركة في مخصص الخسارة هي كما يلي:

 

 
 2021يونيو  30

 مراجعة( -)غير 

 لاير ععودي

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعود 

 ───────────  ─────────── 

 3,450,402  5,300,283 الرصيد االفتتاحي

 1,849,881  117,344 / السنة   خالل الفترة المحمل

 ───────────  ─────────── 

 5,300,283  5,417,627 / السنة   الرصيد في نهاية الفترة

 ═══════════  ═══════════ 

 

 يلي تحليل اعمار الدين لذمم االيجارات: كما

 
 43,486,756  25,568,852 اشهر 0-3

 19,776,753  37,888,430 شهر 3-12

 11,803,025  19,275,651 يوم 365من أعلى 

 ───────────  ─────────── 

 75,066,534  82,732,933 السنة الرصيد في نهاية 

 ═══════════  ═══════════ 

 

 . اصول غير ملموعة11

 

 2021يونيو  30

 مراجعة( -)غير 

 لاير سعود 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعود 

 ───────────  ─────────── تكلفة

 1,099,350  1,099,350 بداية السنة الرصيد 

 -  - إضافات خالل السنة 

 ───────────  ─────────── 

 1,099,350  1,099,350 السنة  نهايةالرصيد 

 ═══════════  ═══════════ اإلطفاء المتراكم

 (309,692)  (537,320) بداية السنة الرصيد 

 (227,628)  (112,570) محمل خالل السنة 

 ───────────  ─────────── 

 (537,320)  (649,890) السنة نهايةالرصيد 

 ───────────  ─────────── 

 562,030  449,460 السنة  نهاية القيمة الدفترية



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةيضاحات حول القوائم المالية األولية إ  

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 ومعداتأثاث . 12

 

 مراجعة( - )غير 2021يونيو 30 

 تكلفة

 أثاث ومعدات
 لاير سعود 

 أعمال تحت التنفيذ
 لاير سعود 

 المجموع
 لاير سعود 

 12,202,005 61,625 12,140,380 بداية الفترةالرصيد 

 540,557 - 540,557 إضافات خالل الفترة

 (1,762) - (1,762) بيع / شطب األصول الثابتة

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 12,740,800 61,625 12,679,175 الفترة  نهايةالرصيد 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    االعتهالك المتراكم

 (8,000,727) - (8,000,727) بداية االفترةالرصيد 

 (1,525,430) - (1,525,430) الفترةمحمل خالل 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 (9,526,157) - (9,526,157) الفترة نهايةالرصيد 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 3,214,643 61,625 3,153,018 الفترة نهاية القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 

 تكلفة

 أثاث ومعدات
 لاير سعود 

 أعمال تحت التنفيذ
 لاير سعود 

 المجموع
 لاير سعود 

 21,181,811 9,664,094 11,517,717 الرصيد بداية الفترة

 1,828,549 605,507 1,223,042 إضافات خالل الفترة

 (600,379) - (600,379) بيع / شطب األصول الثابتة

أيضاح ) مبنى**المحول إلى 

13) 

- (10,207,976) (10,207,976) 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 12,202,005 61,625 12,140,380 السنة نهايةالرصيد 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    االعتهالك المتراكم

 (5,988,563) - (5,988,563) بداية السنة الرصيد 

 (2,612,543) - (2,612,543) محمل خالل السنة 

عكس االستهالك المتراكم بسبب 

 شطب األصول الثابتة

600,379 - 600,379 

التحويل من األثاث والمعدات 

 (13أيضاح )

- - - 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 (8,000,727) - (8,000,727) السنة  نهايةالرصيد 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 4,201,278 61,625 4,139,653 السنة نهاية القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

وتحويلها ، وبناء  عليه ، تمت رسملة المبالغ  2020تم تشغيل السينما خالل شهر ديسمبر  .مليون لاير يتعلق بإنشاء سينما في أبها مول 10.2مبلغ   **

 .إلى عقار استثمار 

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ةاالعتثمارات العقاري .13

 

 مراجعة( -)غير  2021يونيو 30 

 

 أراضي

 لاير ععودي

 مباني

 لاير ععودي

العمل الرأعمالي قيد 

 التنفيذ

 ععوديلاير 

 المجموع

 لاير ععودي

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── تكلفة

 1,798,320,489 - 1,554,477,284 243,843,205 بداية الفترةالرصيد 

 106,622,565 106,462,000 160,565 - إضافات خالل  الفترة

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,904,943,054 106,462,000 1,554,637,849 243,843,205 الفترة نهايةالرصيد 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

/ المتراكم االعتهالك

   التدني

 

 

(3,733,220) بداية الفترةالرصيد   (177,307,94)  - (181,041,163) 

 (20,238,974) - (20,238,974) - محمل خالل الفترة

(432,500) خالل الفترة التدنيخسارة   (9,138,355)   (9,370,855)  

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

(4,165,720) الفترة نهايةالرصيد   (206,685,272)  - (210,850,992)  

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,694,092,062 106,462,000 1,347,952,577 239,677,485 فترةال نهاية القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 )مراجعة( 2020ديسمبر  31

 لاير سعود 

 

 أراضي

 لاير سعود 

 مباني

 لاير سعود 

 المجموع

 لاير سعود 

 ─────────── ─────────── ─────────── تكلفة

 1,787,309,559 1,543,466,354 243,843,205 بداية السنة الرصيد 

 802,954 802,954 - إضافات خالل السنة 

 10,207,976 (10,207,976) - بيع /استبعاد أصول ثابتة 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,798,320,489 1,554,477,284 243,843,205 السنة  نهايةالرصيد 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    / والهبوطالمتراكم االعتهالك

 (147,059,573) (147,059,573) - بداية السنة الرصيد 

 (42,179,317) (42,179,317) - محمل خالل السنة 

 8,197,727 11,930,947 (3,733,220) عكس الهبوط خالل السنة 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

(177,307,943) (3,733,220) السنة  نهايةالرصيد   (181,041,163) 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,617,279,326 1,377,169,341 240,109,985 السنة  نهاية القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 

 



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 (ة)تتم . االعتثمارات العقارية 13

 

 :يلي هي كماعقار  إحدى عشرتتمثل االستثمارات العقارية في 

 

 صنف في القطاع التجار .ميقع مشروع استثمار الراشد ميغا مول، وهو عقار حر يمتلكه الصندوق، في المدينة المنورة و -

 

ا، في أبها و 20أبها لالسددتثمار، وهو عقار مسددتأجر اسددتحوذ عليه الصددندوق بموجب اتفاقية انتفاع لمدة  -يقع الراشددد مول  - صددنف في القطاع معام 

  مليون لاير سعود . 110سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية االنتفاع مقابل  5التجار . يحق للصندوق شراء هذا العقار مباشرة خالل 

 

 صنف في القطاع التجار .مجازان، وهو عقار التملك الحر الذ  حصل عليه الصندوق، في جازان و -راشد مول يقع ال -

 

 صنف في القطاع التجار .ميقع استثمار الرشيد مول، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، في الرياض و -

 

 م.دق أربع نجوافنالصنف في قطاع محصل عليه الصندوق، في جازان ويقع فندق كورتيارد ماريوت لالستثمار، وهو عقار التملك الحر الذ   -

 

، وهو عقار التملك الحر الذ  حصدل عليه الصدندوق، في مدينة جازان ويصدنف على أنه فندق من فئة جازانفي فندق إن با  ماريوت السدكني يقع  -

 أربع نجوم.

 

 التملك الحر الذ  حصل عليه الصندوق، ويصنف في قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم.، وهو عقار شقق ماريوت الفندقية في المدينةيقع استثمار  -

 

 في دبي، وهو عقار التملك الحر الذ  حصل عليه الصندوق، ويصنف على أنه في القطاع السكني. سيتي ووك السكنييقع استثمار  -

 

 الذ  حصل عليه الصندوق، ويصنف ضمن القطاع السكني.ة لالستثمار في مدينة الرياض، وهو عقار التملك الحر عالرفيفلل  مجمعيقع  -

 

 يقع مجمع فلل المعذر لالستثمار في الرياض، وهو عقار مملوك حيازة من قبل الصندوق، ويصنف في القطاع السكني. -

 

يقع العقار في حي الصدددحافة بشدددارع  .اسدددتحوذ الصدددندوق على برج مكتبي تم تشدددييده حديث ا )عقار للتملك الحر( مؤجر لجهة حكومية الفترة،خالل  -

ا  3330العليا على مساحة إجمالية تبلغ  ا مربع ا وإجمالي مساحة أرض تبلغ  16.643.96بمساحة بناء إجمالية قدرها  مربع ا،متر  ا  9260متر  متر 

ا لالستخدام خالل أغسطس يقوم البائع حالي ا بإجراء تعديل طفيف وفق ا الحتياجات المستأجر ومن المتوقع أن يكون الع .مربع ا  .2021قار متاح 

 

شدددركة ذات غرض خا "(  ")"ذات مسدددؤلية محدودة يتم االحتفاظ باالسدددتثمارات العقارية باسدددم "صدددندوق بنيان العقار  شدددركة شدددخص واحد 

 نيابة عن الصندوق. شركة ذات غرض خا )"أمين الصندوق"(. العقارات مملوكة من قبل المالية المملوكة من قبل شركة البالد 



 صندوق بنيان ريت 
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 . االقتراض من البنك14

 

 2021يونيو  30

 مراجعة( -)غير 

 لاير ععودي

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعود 

 ─────────── ─────────── االقتراض

/ السنة الرصيد بداية الفترة  189,210,000 -- 

الفترة / السنةخالل  االقتراض  193,500,000 189,210,000 

 ─────────── ─────────── 

 189,210,000 382,710,000 الفترة / السنة نهايةالرصيد 

 ═══════════ ═══════════ 

   تكلفة اإلقتراض المستحقة

 -- 1,216,655 السنةالفترة / بداية الرصيد 

 3,488,914 3,637,044 الفترة / السنةمحمل خالل 

 (2,274,479) (2,482,733) الفترة / السنةتم السداد  خالل 

 ─────────── ─────────── 

 1,214,435 2,370,966 السنة  نهايةالرصيد 

   

   (15مسترد من أطراف ذات عالقة )أيضاح 

 -- 2,220 السنةالفترة / بداية الرصيد 

 2,220 38,003 الفترة / السنةمحمل خالل 

 -- (40,223) الفترة / السنةالمسترد خالل 

 - 2,220 

   

 1,216,655 2,370,966 السنة نهاية القيمة الدفترية

 ─────────── ─────────── 

 190,426,655 385,080,966 السنة نهاية القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ 

 

 
. حصل الصندوق على تمويل بمتوسط معدل العائد لسعر (ANBتمثل القروض من البنك طريقة تمويل إسالمية تم الحصول عليها من بنك محلي )

لغ المب. يتم دفع هامش الربح / العمولة البنكية على أسدداس نصددف سددنو  ويكون فرق السددعر( باإلضددافة إلى SIBORعرض اإلنتربنك السددعود  )

 2025خالل شهر أبريل ة واحدة األساسي مستحق الدفع كدفعة دفع

 
 :تم رهن سند ملكية العقارات التالية ويتم االحتفاظ به كضمان مقابل االقتراض المصرفي

 

 جازان –الراشد مول  -

 جازان –فندق كورت يارد ماريوت  -

 جازان –فندق ريزيدنس إن ماريوت  -

 المنورةالمدينة  -الراشد ميغا مول  -

 المدينة المنورة -شقق ماريوت الفندقية  -

 الرياض -قرية الرفيعة  -
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .15

 
 

ة أو تعتبر الجهات ذات عالقة إذا كان لدى إحدى الجهات القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير هام على الجهة األخرى باتخاذ القرارات المالي

لجهات ذات االعالقة بين الجهات ذات العالقة وليس الشكل القانوني فقط عند احتمالية وجود عالقة قائمة بين باالعتبار جوهر التشغيلية. يتم األخذ 

 العالقة.

 

ركة السعود  ش)مساهم في  البنك السعود  الفرنسي)مدير الصندوق(،  شركة السعود  الفرنسي كابيتالتتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق" 

ق والصناديق لمدير الصندومجلس إدارة الصناديق والشركات التابعة مدير عقار االستثمارات العقارية(, وشركة بنيان السعودية ) (الفرنسي كابيتال

 التي يديرها مدير الصندوق ومالكو وحدات الصندوق بما في ذلك شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأوالده )كونها مالك وحدات كبير(.

 

 .لألعمال مع األطراف ذات العالقة االعتياد يتعامل الصندوق في السياق 

 

 السنة / الفترة: فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل 

 

  

 مبالغ المعاملة
 مدين )دائن(

 الرصيد 
 مدين )دائن(

  
للفترة المنتهية في 

 2021يونيو 30
للفترة المنتهية في 

 2020يونيو 30

 2021يونيو  30
  2020ديسمبر  31 )غير مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

 السعودي الفرنسي كابيتال
 ) مدير الصندوق(

رسوم إدارة األصول 

)راجع المالحظة "ب" 

 أدناه(

(3,554,902) (3,622,998) (2,047,452) (1,382,216) 

 

سداد المصاريف التي 

دفعها مدير الصندوق نيابة 

 عن الصندوق
- (284,702) - - 

 2,220 - - 38,003 مستحق لتكلفة التمويل 

 - - - (40,223) تكاليف التمويلسداد  

      

   مجلس اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين
(100,000) (120,000) - - 

 29,339,893 112,199,464 - - النقد والنقد المعادل بنك السعودي الفرنسي
 (25,074) - - (16,713) رسوم توزيع األرباح 

      
مرابحة  للصندوق البدر 

)تدار من قبل مدير 
 الصندوق(

االستثمارات )راجع 

 2,886 2,894 - - المالحظة "أ" أدناه(

 

مكاسب غير محققة من 

استثمارات مقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

8 19 - - 

 بنيان السعودية شركة
 

 رسوم إدارة الممتلكات
(4,763,373) (2,676,904) (2,760,372) (1,346,049) 

 (13,409,351) (13,305,211) (11,479,066) (24,001,934) مصاريف تشغيل العقار 

 

الدفع النقد  مقابل اإليجار 

 القديم المستلم
(2,308,343) - - - 

 5,071,820 6,126,377 - - السلف للمورد 

 - - (671) - آخرون 
شركة عبدالرحمن سعد 

 الراشد وأوالده
االستحواذ األولي )الدفع( / 

 على العقارات االستثمارية
- (148,800,000) 

- - 

 - - 610,046 160,565 إضافة إلى عقارات االستثمار 

 - - 605,507 - األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

 

الدفع مقابل الرصيد اإلضافي 
على العقارات االستثمارية / 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

- (10,986,893) 
- - 

 

مستحق مقابل تقييم ضريبة 
القيمة المضافة )راجع 

 المالحظة "ج" أدناه(

- - 
3,053,441 3,053,441 

 
 

 



 صندوق بنيان ريت 
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 
 )تتمه(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .15

 

وحدة( في صندوق البدر  184: 2020ديسمبر  31وحدة ) 184يمتلك صندوق بنيان ريت استثمارات تبلغ  ،2021يونيو  30كما في   .أ

 .أ  السعود  الفرنسي كابيتال الصندوق،تتم إدارة صندوق بنيان ريت وصندوق البدر للمرابحة من قبل نفس مدير  .للمرابحة

 

باإلضافة إلى الضرائب  ٪0.5فإن الصندوق ملزم بدفع رسوم إدارية لمدير الصندوق بنسبة  الصندوق،وفق ا لشروط وأحكام  .ب

 .يتم دفع الرسوم على أساس ربع سنو  .المطبقة من صافي قيمة أصول الصندوق

. طالبت الهيئة 2019و  2018للفترة / العام  خالل السنة السابقة ، خضع الصندوق لتدقيق ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. ج

)فترة  2018لاير سعود  وهو ضريبة المخرجات المتعلقة بإيرادات الصندوق للفترة من يوليو إلى أكتوبر  3.053.441العامة للزكاة والدخل بمبلغ 

لقيمة المضافة على المبلغ المذكور من اإليرادات إلى الهيئة العامة أرتار ، بصفتها بائع األصول العقارية ، بالتخلي عن التزام ضريبة ا كةقامت ش .انتقالية(

ومع ذلك ، رأت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه كان يجب دفع ضريبة القيمة المضافة من  .للزكاة والدخل نيابة عن الصندوق خالل هذه الفترة االنتقالية

 .قبل الجهة المسؤولة

 
بناء  على  .)التكلفة التي يتحملها مدير الصندوق( فيما يتعلق باسترداد المبلغ المدفوع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخلطلب مدير الصندوق مشورة مستقلة 

أرتار والتي من المتوقع  وتم حجز ذمم مدينة من الصندوق من شركة 2020لاير سعود  في ديسمبر  3.053.441اإلشعار المستلم ، دفع الصندوق مبلغ 

 .مليون لاير سعود  من أرتار 3.05 ، استلم الصندوق مبلغ 2021يونيو  30بعد  .مبلغ من الهيئة العامة للزكاة والدخلأن تسترد ال

 

 ، صافي من االعتثمارات العقاريةدخل ال  .16

 

 

 30للفترة المنتهية في 

 2021يونيو من 

  لاير ععودي

يونيو من  30للفترة المنتهية في 

2020 

 لاير سعود 

 ───────────  ─────────── :من االستثمارات العقاريةالدخل 

 51,527,266  92,739,773 باستثناء الفنادق إيجار استثمارات عقارية من دخل

 16,824,069  14,431,069 اإليرادات من الخدمات الفندقية

 ───────────  ─────────── 

 107,170,842  68,351,335 

 (32,509,468)  (39,963,463) لالستثمارات العقاريةالتكاليف التشغيلية 

 ───────────  ─────────── 

 35,841,867  67,207,379 صافي الدخل من االستثمارات العقارية

 ═══════════  ═══════════ 

 

 المقدمة. تشمل اإليرادات من الخدمات الفندقية إيرادات الغرف واألغذية والمشروبات والخدمات المرتبطة األخرى

 

 بموجب عقد اإليجار التشغيلي: نهاية السنة / الفترةفي  )التي سيتم استالمها( فيما يلي بيان التزامات اإليجار المستقبلية

 

 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة(

  لاير ععودي

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

لاير سعود    

 ───────────  ─────────── 

 52,239,756  106,276,793 أقل من سنة 

 77,906,108  196,979,142 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 119,031,807  86,777,452 أكثر من خمس سنوات

 ───────────  ─────────── 

 249,177,743  390,033,387 صافي الدخل من االستثمارات العقارية

 ═══════════  ═══════════ 
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست
 

 توزيعات األرباح .17
 

 

 1: من 2020يونيو  30) 2021أبريل  30حتى  2020نوفمبر  1وافق مجلس إدارة الصندوق خالل الفترة على توزيع أرباح عن الفترة من 

 52.12لاير سعود  للوحدة( مبلغ  0.1228 :2020يونيو  30لاير سعود  للوحدة ) 0.32( بمبلغ 2020أبريل  30حتى  2019نوفمبر 

 (.مليون لاير سعود  20: 2020يونيو  30مليون لاير سعود  )

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .     18

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 

ن في يالقيمة العادلة هي السعر الذ  سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل

قيمة لالسوق بتاريخ القياس، بصرف النظر عما إذا كان ذلك السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى. عند تحديد ا

 العادلة للموجودات أو المطلوبات، يجب أن تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.

 

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 ة الغير معدلة لألدوات المالية المماثلة المدرجة في األسواق النشطة.: أسعار السوق المعلنة، األسعار المعلن1المستوى 

: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى حيث تستفيد جميع المدخالت المعتبرة 2المستوى 

 .وذات األهمية لتلك األساليب على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

 : أساليب التقييم حيث ال تستند المدخالت المعتبرة وذات األهمية على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.3المستوى 

 

لمطلوبات . بينما تتكون امن خالل الربح او الخسارةتتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من الرصيد لدى البنك واالستثمارات المقتناه 

إدارة الصندوق المستحقة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى. أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيرا  عن  المالية من أتعاب

 القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية نظرا  للفترة القصيرة لهذه األدوات المالية.

 

يمة العادلة لألدوات قيبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل

القيمة  ثم فإن ومناسة بالقيمة العادلة معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المق تشتملالمالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال 

 الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة:

 

1المستوى  القيمة الدفترية )غير مراجعة( 2021يونيو 30 2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
73,362 73,362 - - 73,362 

 ───────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 73,362 73,362 - - 73,362 
 

════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 
      

1المستوى  القيمة الدفترية )مراجعة( 2020ديسمبر  31 2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 73,085 - - 73,085 73,085 الربح أو الخسارة 
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── 

 73,085 73,085 - - 73,085 
 

════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 

 

 ة المذكورة. مطلوبات الماليالقيمة العادلة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تساو  تقريب ا قيمتها الدفترية بسبب الطبيعة قصيرة األجل للموجودات وال

، ولم يتم إجراء عمليات نقل  2والمستوى  1لم تكن هناك عمليات نقل بين قياسات القيمة العادلة من المستوى  ،2021يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 .3إلى أو خارج قياسات القيمة العادلة من المستوى 

 

 سيقوم الصندوق بمراقبة القيمة العادلة بصورة منتظمة وفقا  لألنظمة ذات العالقة.

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 صافي قيمة الموجودات في حالة قياس االعتثمارات العقارية بالقيمة العادلة . األثر على19

 

 السعودية، يقوم مدير الصندوق بتقويم موجودات من الئحة صناديق االستثمار العقار  الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية 22وفقا  للمادة 

يمة قالصندوق على أساس متوسط تقويمين تم إعدادهما من قبل اثنين من المقيمين المستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يحدد صافي 

اختار الصندوق استخدام طريقة  .(40ار المحاسبة الدولي )الموجودات المفصح عنها على أساس القيمة السوقية التي تم الحصول عليها. لكن وفقا  لمعي

 االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد، في هذه القوائم المالية. عليه، تم اإلفصاح التكلفة وبموجبها تقيد

 عن القيمة العادلة أدناه ألغراض المعلومية ولم يتم المحاسبة عنها في دفاتر الصندوق. 

يم من سقبل أوالت إلدارة العقارات وفاليو سترات للتقويم العقار . إن بعض األشخا  المعنيين بالتقيتم تقويم االستثمارات العقارية )"العقارات"( من 

عادلة متوسط تقويمين لغرض اإلفصاح عن القيمة ال مديرالصندوق. استخدم )تقييم( جانب المقيم مرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

قابلة  يم باستخدام مدخالت هامة غيرسبعد االخذ باالعتبار عدد ا من العوامل، بما في ذلك مساحة ونوع العقارات وأساليب التقللعقارات. تم تقويم العقارات 

 للمالحظة، منها طريقة األرض زائد ا التكلفة، وطريقة القيمة المتبقية، وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.

 

 :عقارية من قبل المقيمينالتقييم العادل لالستثمارات الفيما يلي 

 
  المقيم األول المقيم الثاني المتوسط

) غير مراجعة( 2021 يونيو 30     

 العقارات االستثمارية 1,868,868,340 2,170,908,000 2,019,888,170

────────── ────────── ──────────  

2,019,888,170 2,170,908,000 1,868,868,340  
══════════ ══════════ ══════════  

 

)مراجعة( 2020ديسمبر  31     

 العقارات االستثمارية 1,789,369,340 2,058,108,000 1,923,738,670
────────── ────────── ──────────  

1,923,738,670 2,058,108,000 1,789,369,340  
══════════ ══════════ ══════════  

 العادلة مقابل التكلفة:فيما يلي تحليل العقارات بالقيمة 

 

 2021 يونيو 30  

 مراجعة( -)غير

 لاير ععودي

 2020 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 لاير سعود 
 

─────────── ────────── 

 1,923,738,670 2,019,888,170 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية

 (1,617,279,326) (1,694,092,062) القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية

 (104,780,806) (105,851,613) : القيمة الحالية لخيار الشراء في راشد مول أبهايطرح
 

─────────── ────────── 

 201,678,535 219,944,495 القيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 

 ═══════════ ═════════ 
 162,881,100 162,881,100 الوحدات المصدرة )عدد(

 
═══════════ ═══════════ 

في القيمة العادلة المقدرة التي تزيد عن المتعلقة بالزيادة الوحدة  قيمة

 لالستثمارات العقارية القيمة الدفترية
1.3503 1,2382 

 
═══════════ ═══════════ 

  



 صندوق بنيان ريت

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 تتمة - صافي قيمة الموجودات في حالة قياس االعتثمارات العقارية بالقيمة العادلة . األثر على19

 

 صافي قيمة الموجودات
 2021 يونيو 30

 مراجعة( -)غير

 لاير ععودي

 2020 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 لاير سعود 
 

─────────── ────────── 

 1,429,694,959 1,403,797,853 صافي قيمة الموجودات وفقا  للقوائم المالية 

 201,678,535 219,944,495 قاريةلالستثمارات العالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 
 ─────────── ────────── 

 1,631,373,494 1,623,742,348 ةلالستثمارات العقاري صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة
 ═══════════ ═══════════ 

   صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
   

 8.7775 8.6185 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة وفقا  للقوائم المالية

 1.2382 1.3503 قاريةلالستثمارات العالقيمة العادلة المقدرة بالزيادة عن القيمة الدفترية 
 ─────────── ────────── 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على أساس القيمة العادلة

 10.0157 9.9689 لالستثمارات العقارية
 

═══════════ ═══════════ 
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فيما يلي قطاع الصناديق الواجب اإلبالغ عنه بموجب . العربية المتحدةتجر  األعمال األساسية للصندوق في المملكة العربية السعودية واإلمارات 

8 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

  .المراكز التجارية: وتشمل وحدة العقارات االستثمارية مثل المجمعات التجارية

 سكني: ويشمل وحدات البيوت الخاصة كالشقق الفردية 

  .والذ  يرتبط بممتلكات ماريوت الضيافة،الضيافة: ويشمل ذلك الكيان الذ  يقدم خدمات 

 

، وإجمالي دخل ومصاريف التشغيل ،  2020ديسمبر  31و  2021يونيو  30فيما يلي إجمالي أصول الصندوق وممتلكاته االستثمارية والمطلوبات كما في 

 ل: التشغي شهر المنتهية ، حسب قطاعونتائج فترة الستة أ

 
 

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

 
2021يونيو  30   

  تجاري عكني الضيافة أخرى االجمالي
 اجمالي الموجودات 1,028,524,565 417,579,446 240,434,733 229,888,425 1,916,427,169

 العقارية االعتثمارات 967,554,213 413,147,670 206,928,179 106,462,000 1,694,092,062

 اجمالي المطلوبات 86,452,536 23,102,484 11,777,838 391,296,458 512,629,316

إجمالي الدخل  53,925,898 9,669,430 3,612,051 50,391 67,257,770

 التشغيلي للفترة

إجمالي فترة  - - 117,344 8,315,453 8,432,797

 المصروفات

26,224,846 (9,467,751) 3,998,577 (10,827,233) للفترةصافي الدخل /  42,521,253   

 

 



 صندوق بنيان ريت 

 )مدار من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال(
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)غير مراجعة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية   

 2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 

2020ديسمبر  31   

  تجاري عكني الضيافة أخرى االجمالي
 اجمالي الموجودات 1,088,806,220 423,976,276 202,742,956 26,287,615 1,741,813,067

 العقارية االستثمارات 1,024,591,737 418,020,386 174,667,203 - 1,617,279,326

 اجمالي المطلوبات 90,599,340 16,312,653 10,026,553 195,179,562 312,118,108

 

 

2020يوينو  30   

  تجاري عكني الضيافة أخرى االجمالي

36,568,171 408,520 4,890,503 11,878,502 19,390,646 

إجمالي الدخل 

 التشغيلي للفترة

6,224,389 5,535,077 - - 689,312 

إجمالي فترة 

 المصروفات

7,384,451 (5,482,146) (3,611,710) 4,486,841 11,991,466 

/  صافي الدخل

 )الخسارة( للفترة
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 (2020ديسمبر  31: 2020ديسمبر  31) 2021 يونيو 30هو  تقييميوم  اخر كان

 

 تأثير فيروس كورونا -22

 

السريع باعتباره وباًء تقديراً النتشاره  ("COVID-19") تفشي فيروس كورونا ("WHO") ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  11في 
اتخذت الحكومات في  .وقد أثرت هذه الفاشية أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .في جميع أنحاء العالم

إرشادات للتباعد  نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود ، وأصدرت .جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس
 في وقت الحق ، تحسن الوضع مع تخفيف قيود اإلغالق .االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء البالد

 
سيواصل الصندوق اتباع السياسات  ،باإلضافة .يواصل مدير الصندوق مراقبة تطور الوضع بعناية وسيتخذ اإلجراءات المطلوبة ذلك،عالوة على 
 .سيبذل قصارى جهده لمواصلة عمليات الصندوق بأفضل الطرق وأكثرها أمانًا ذلك،وبالتوازي مع  الحكومية،والمشورة 

 
 .2021يونيو  30الموجزة للصندوق لفترة األشهر المنتهية في األولية ال يوجد تأثير على البيانات المالية 

 

 التقريراألحداث الهامة بعد تاريخ  .23

 

 .ال توجد أحداث تعديل جوهرية الحقة لتاريخ بيان المركز المالي تتطلب إفصاحات و / أو تعديالت في البيانات المالية المرحلية الموجزة

 

 اعتماد القوائم المالية .24

 

 (.2021اغسطس  17هـ )الموافق  1443محرم  09من قبل مجلس إدارة الصندوق في  الموجزةلية تم اعتماد القوائم المالية األو


