
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ريتالرياض صندوق 

 صندوق استثمار عقاري متداول

 مقفلصندوق استثماري 

 (الماليةالرياض المدار من قبل )
 القوائم المالية

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 مع 

 حاملي الوحداتل مراجع الحساباتتقرير 
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 تقرير مراجع الحسابات

 
 إلى / حاملي الوحدات

 الرياض ريتصندوق 
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 المطلق: الرأي 

، والمدار من قبل الرياض المالية )"مدير الصندوق"(لصندوق الرياض ريت )"الصندوق"(  المرفقة  القوائم المالية لقد راجعنا

والتغيرات في صافي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية  1037ديسمبر  13قائمة المركز المالي كما في  علىمل توالتي تش

القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالمنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة للسنة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

 .الهامةللسياسات المحاسبية 
 

 1037ديسمبر  13كما في  صندوقالجوهرية، المركز المالي لل النواحي كافةبعدل من  تظهرن القوائم المالية المرفقة أفي رأينا، 

ً لمعايير وتدفقاتها النقدية  نتائج أعمالهاو المتعارف عليها في المملكة العربية  المحاسبةللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 .المالئمة لظروف الصندوق السعودية

 
 :المطلق أساس الرأي

لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم ل الدوليةلمعايير ل وفقا مراجعتنا تمت

لقواعد سلوك  وفقا الصندوقمراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن  حولتوضيحها في قسم مسؤوليات المراجع 

بمتطلبات سلوك وآداب اجعة القوائم المالية، كما وفينا أيضا بمر وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة

 لرأينا. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسوفقا لتلك القواعد،  األخرىالمهنة 
 
 

 
 أمور المراجعة الرئيسية

مور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية للسنة األن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك إ

ً نقدم رأ الككل، وعند تكوين رأينا حولها، و مور في سياق مراجعتنا للقوائم الماليةاألالحالية. لقد تم تناول هذه  حول تلك منفصال  يا

 .األمور
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 )تتمة( الحسابات تقرير مراجع
 
 

 إلى / حاملي الوحدات
 الرياض ريتصندوق 

 الرياض، المملكة العربية السعودية
 

 أمور المراجعة الرئيسية )تتمة(
 

 أثناء مراجعتنااألمر كيفية معالجة أمر المراجعة الرئيسي

 

اإلستثمارات ريت محفظة من  صندوق الرياض متلكي

في المملكة العربية  تقع ةتجاري يناتتكون من مب العقارية

 السعودية.

 

لتنمية رأس المال و/ أو اإلحتفاظ باإلستثمارات العقارية يتم 

االستثمارات العقارية هذه تدرج و لالستفادة من إيجاراتها. 

ً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر  بالتكلفة مخصوما

 انخفاض في القيمة. 

 

االنخفاض في ائرخساإلستثمارات العقارية لليتم إعادة قياس 

قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى 

أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات 

خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز 

 فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  

 

ستثمارات العقارية، تقوم إدارة إلفي قيمة انخفاض إلا لتقييم

الصندوق بمراقبة تقلبات القيمة العادلة للعقارات عن طريق 

مقيمين مستقلين معتمدين للقيام بتقييم رسمي  التعاقد مع

 ستثمارية للصندوق على أساس نصف سنوي.إلللعقارات ا

 

تقييم  هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألن اعتبرنا  لقد

 اإلدارةهامة من قبل  إفتراضاتفاض في القيمة يتطلب نخاإل

 القوائمجوهريا على  لإلنخفاضوقد يكون التأثير المحتمل 

 المالية.

 

، قمنا بتنفيذ اإلستثمارات العقاريةبالنسبة النخفاض قيمة 

 التالية:لمراجعة إجراءات ا

 

وقراءة شروط للمقيمين الخارجين  استقالليةقمنا بتقييم  -

الصندوق لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور  التعاقد مع

أو قد تفرض قيودا على  ة المقيمقد تؤثر على موضوعي

 نطاق عملهم؛

بمراجعة المنهجية المطبقة من قبل المقيمين قمنا  -

 الخارجين للتأكد من مالئمتها؛

حصلنا على تقريرين من مقيمين عقاريين مختلفين /  -

 10كما في  اإلستثمارات العقارية مستقلين لجميع 

أن أساليب التقييم مناسبة بأكدنا ت، و1037سبتمبر 

 كما في تاريخ التقرير. ةستخدامها في تحديد القيمال

لإلستثمارات العقارية القيمة العادلة استنادا إلى متوسط  -

ه، فقد المذكورة أعال المقيمينذات الصلة وفقا لتقارير 

لقيمة العادلة أعلى من القيمة اأن متوسط تأكدنا ب

 . واإلستثمار العقاري الدفترية لنفس

  

لإلستثمارات العقارية القيمة العادلة متوسط  ويةتسقمنا ب -

إلى تقرير المقيمين  31رقم اإليضاح في  ينكما هو مب

 .الخارجين
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 )تتمة( تقرير مراجع الحسابات
 

 

 

 إلى / حاملي الوحدات
 الرياض ريتصندوق 

 الرياض، المملكة العربية السعودية
 
 
 
 

 القوائم المالية: حولبالحوكمة  والمكلفين مسؤوليات اإلدارة
ً لمعايير  بشكلاإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها  إن المتعارف عليها في المملكة العربية  المحاسبةعادل وفقا

األخطاء وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من و المالئمة لظروف الصندوق السعودية 

 سواء الناتجة عن إحتيال أو خطأ. الجوهرية

 

 لمبدأ وفقا عملياتها في االستمرارعلى  الصندوق قدرة تقويممسؤولة عن إدارة الصندوق عند إعداد القوائم المالية، فإن 

االستمرارية في المحاسبة، ما  مبدأ وتطبيقاالستمرارية،  بمبدأاإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة و االستمرارية

 ، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.اتهأو إيقاف عملي صندوق لتصفية ال لم تكن هناك نية

 

 . صندوقلل ةرير المالياالتق إعدادن اإلشراف على عملية ع ونمسؤولال المكلفون بالحوكمة همإن 

 

 مراجعة القوائم المالية: حولمسؤوليات المراجع 
 

غش  سواء الناتجة عن جوهريةاألخطاء الما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من فيتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول 

، إال أنه ليس ضماناً على تأكيد عالي المستوىالتأكيد المعقول هو  إنالذي يتضمن رأينا.  ةإصدار تقرير المراجعكذلك  أو خطأ، و

األخطاء  عن دائما ستكتشفلمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ل الدوليةلمعايير ل وفقاأن المراجعة التي تم القيام بها 

بصورة فردية أو إجمالية إذا كان من  الجوهريةطاء عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو الخطأ، وتعتبر األخ الجوهرية

   لمستخدمين بناَء على هذه القوائم المالية. ا اإلقتصادية التي يتخذها المحتمل أن يؤثر على القرارات
تقديرنا  فإننا نقوم بممارسةلمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ل الدوليةلمعايير ل وفقا ،المراجعةأعمال وكجزء من 

 المهني ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل المراجعة، كما قمنا ايضاً بما يلي:
 

غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  عن ناتجه كانتالجوهرية في القوائم المالية سواء  األخطاءمخاطر  وتقويمتحديد  •

لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم  ومالئمةية تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كاف لمواجهةمراجعة 

جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف  خطأاكتشاف 

 الرقابة الداخلية. الجراءاتمتعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 

 

للظروف، وليس  وفقا مالئمةإجراءات مراجعة  إعدادراجعة، من أجل الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالم •

 .صندوقفاعلية الرقابة الداخلية لل حولبغرض إبداء رأي 

 

السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  مالئمةتقويم مدى  •

 بها اإلدارة.
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 )تتمة( مراجع الحساباتتقرير 
 

 

 إلى / حاملي الوحدات
 الرياض ريتصندوق 

 الرياض، المملكة العربية السعودية
 

 

 )تتمة( مراجعة القوائم المالية: حولمسؤوليات المراجع 
 

ما فياالستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  لمبدأاإلدارة  تطبيق مالئمةاستنتاج مدى  •

 العمل في االستمرارعلى  لصندوققدرة ا حولبأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً  يتعلقإذا كان هناك عدم تأكد جوهري 

لينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات ع يتعينوجود عدم تأكد جوهري،  لنا تبين. وإذا االستمرارية لمبدأ وفقا

يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة  عندهاالعالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، 

 تؤديالظروف المستقبلية قد . ومع ذلك، فإن األحداث أو المراجعة حول ناالمراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير

 .كصندوق مستمرفي أعماله  االستمرارعن الصندوق توقف  إلى

 

 تمثلما إذا كانت القوائم المالية تحديد ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، والعامتقويم العرض  •

 .بطريقة تحقق عرضا عادالالمعامالت واألحداث 
 

 
بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما  لقد أبلغنا المكلفين

 .المراجعة اللالرقابة الداخلية اكتشفناها خ في ذلك أي أوجه قصور مهمة في
 
 

 

PKF  البسام وشركاه 

 المحاسبون المتحالفون 

 

 

 

 

 إبراهيم أحمد البســـام

 ( 333) ترخيص رقم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياض, المملكة العربية السعودية
 هـ3111جمادى الثاني  5

 1032فبراير  13
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 صندوق الرياض ريت

 صندوق استثمار عقاري متداول

 صندوق استثماري مقفل

 )المدار من قبل الرياض المالية(
  قائمة المركز المالي

 7132 ديسمبر 13كما في 

 (السعوديجميع المبالغ بالريال )

 

 

 6102  7132  اتإيضاح 

      

      الموجودات

 6601010,21  739,119,11   النقدية و شبه النقدية

 ,60216066  1,,91,79,  2 ، صافيإيجارات مدينة

 6270111  ,19317913  6 ذمم مدينة أخرى

 00,110171  ,1917,,   دفعات مقدمة لمقاول من الباطن

 2,02,50767  793319331,  1  عقارات تحت التطوير

 ,2060,75060  1,,93319,,,  7 استثمارات عقارية

 ,120275066,  ,9,7,,23293   إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات

 -  3,19,719123  ,0 تسهيالت تورق

 0007710006  3,937291,2  6 مصروفات مستحقة

 2007,0252  9,719272,   ايرادات إيجار غير مكتسبة

 200160555  9,2,9,11,  6 رسوم تعامل مستحقة

 2000110  ,191319,3   أرصدة دائنة أخرى

 66011607,1  77,92319,31   إجمالي المطلوبات

      

 27006120057  ,9,219,3,,1   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

      

 101110111,  191119111,   )بالعدد(وحدات مصدرة  

  
    

 6622  ,72,   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

 01610  317,1  02 للموجودات العائدة للوحدة عادلةالقيمة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 61لى إ 0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 6 

 صندوق الرياض ريت

 متداولصندوق استثمار عقاري 

 صندوق استثماري مقفل

 )المدار من قبل الرياض المالية(
 قائمة الدخل

 6101ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 6102  7132  اتإيضاح 

      إيرادات

      

 6601000611  1,91119121   إيرادات إيجار

 002,20655  3739,11   المقتناة لغرض المتاجرةاإلستثمارات بيع من المحقق  الربح 

 6502270755   1,9,739,21   إجمالى اإليرادات

      

      المصروفات 

      

 )00,0,0125(  (39,2,9,11)  01 مصاريف إدارة عقارات

 (2100727)  (,,397,397)  00 مصروفات أخرى

 (205070025)  (293,39333)   أتعاب إدارة الصندوق

 (0110111)  (3119111)   أتعاب الحفظ

 0,01250116  7,911,9,33   النقد من العمليات

      

 (001,0771,)  (,,911191,)   إستهالك اإلستثمارات العقارية

      

 607710066  7191339172   صافي الدخل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 61إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق الرياض ريت

 صندوق استثمار عقاري متداول

 صندوق استثماري مقفل

 )المدار من قبل الرياض المالية(
 قائمة التدفقات النقدية

 7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 7132  6102 

    

    النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

 607710066  7191339172 صافي الدخل للسنة

من  /)المستخدم في(  تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد
 األنشطة التشغيلية: 

   

 (002,20655)  (3739,11) مكاسب محققة من بيع اإلستثمارات المقتناه لغرض المتاجرة

 -  719113, تحصيلها مخصص الديون المشكوك في

 001,0771,  ,,911191, استهالك االستثمارات العقارية

 7,9,379112  0502120022 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 -  (7191119111) شراء استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

 50201710261  7193739,11 متحصالت من استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة

 (6026606,5)  (297119111) إيجارات مدينة

 (6270111)  (,191,1931) ذمم مدينة أخرى

 (00,110171)  7793,3, دفعات مقدمة لمقاول من الباطن

 (,6760166001)  (,,3,19,7191) استثمارات عقارية

 (5702670767)  (,739,31911) عقارات تحت التطوير

 5601110111  - إستبعادات عقارات تحت التطويرالمتحصالت من 

 202120115  ,39212971 مصروفات مستحقة 

 ,50760061  (7319,12) ايرادات إيجار غير مكتسبة

 607510111  392239712 رسوم تعامل مستحقة

 2520110  7921,93,1 ارصدة دائنة أخرى 

 250,510126  (3,791119123) التشغيليةاألنشطة  )المستخدمة في( / من صافي النقدية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  3,19,719123 تسهيالت تورق

 (6,01110111)  (3191119111) توزيعات مدفوعة

 (6,01110111)  3,39,719123 )المستخدمة في( األنشطة التمويليةمن / صافي النقدية 

    

 070,510126  (239211) الزيادة في النقدية و شبه النقديةصافي )النقص( / 

 502710260  7791329,11 النقدية و شبه النقدية في بداية السنة

 6601010,21  739,119,11 النقدية و شبه النقدية في نهاية السنة 

    

 

 

 

 

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 61إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق الرياض ريت

 صندوق استثمار عقاري متداول

 صندوق استثماري مقفل

 )المدار من قبل الرياض المالية(

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

  7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 

 6102  7132  إيضاح  

      

 26101020656  ,1,39,11931   صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملى الوحدات في بداية السنة

      

 607710066  7191339172   صافي الدخل للسنة

      

 (6,01110111)  (3191119111)  02 توزيعات مدفوعة

      

   لحاملي الوحدات في نهاية السنةصافي قيمة الموجودات العائدة 
1,,9,219,3,  27006120057 
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 وأنشطته الصندوق .3

 

 الشريعة ضوابط مع متوافق متداول عقاري استثمار وهو دوق استثماري مقفلن"( هو صريتريت )" الرياض صندوق

 المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق الصندوق وفقا لالئحة ويعمل .اإلسالمية

 يتماشى بما وحداته في التداول ويتم )"تداول"( السعودي المالية السوق في الصندوق مدرج إن .المالية السوق هيئة من الصادرة

 قابلة وتسعون سنة  ةتسع ومدته سعودي، لاير مليون هو خمسمائة الصندوقرأس مال  إن .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع

 .المالية السوق هيئة موافقة بعد الصندوق مناسبا مدير يراه حسبما للتمديد
 

 رقم التجاري سجل بموجب مسجلة شخص واحد مساهمة مقفلة شركة شركة الرياض المالية )" مدير الصندوق"(، 

 ، يدير ريت. 11111 - 51 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من له مرخص شخص وهي ،0101656652
 

 عقارية أصول في االستثمار خالل من وذلك الوحدات لمالكي جاري دخل توفير هو للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن

وفي حين أن االستثمار العقاري سوف يستثمر بالدرجة األولى  .السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل للدخل متواجدة ُمِدرة

 العقارية األصول في يستثمر  )أ( أن  شريطة ، التطوير العقاري مشاريع في يستثمر أيضا قد أنه إالفي مثل هذه األصول، 

 في الصندوق يستثمر أال  )ب (و  الصندوق موجودات إجمالي من ٪ ,1 عن يقل ال بما الدوري الدخل تولد التي المطورة

 .البيضاء األراضي
 

 لم متخصص طابع ذات عقارية احتياجات تلبي و مجزية نمو احتماالت ذات تطوير فرص في ثانوي بشكل الصندوق يستثمر قد

 مالكي على مضافة بقيمة التطوير مشاريع من األنواع هذه مثل في االستثمارات تعود أن ويتوقع االماكن، بعض توفيرها في يتم

 المدى المتوسط. على فيها الوحدات
 

أما على المدى الطويل، فستواصل محفظة استثمارات الصندوق تركيزها على االستثمارات الجذابة في قطاعات عقارية متنوعة 

سبيل المثال وليس الحصر المكاتب والمعارض التجارية والمساكن ومنشآت الضيافة والمستودعات وغيرها بغية  ومنها على

 دخل متنوع ومستقر لمالكي الوحدات و تحقيق زيادة معقولة في قيمة المحفظة قاعدة أصول عقارية ذاتإنشاء 
 

النافذة من قبل هيئة السوق المالية. ويجب أن  يخضع صندوق االستثمار العقاري إلى أنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح

 تسجيل على الموافقة تمت .ألنظمة المتعلقة بملكية غير السعوديين للعقارالعقاري مع ا يتوافق االستثمار في صندوق االستثمار

 .6102(نوفمبر  7الموافق ) 0257صفر  7خ تاري في المالية السوق هيئة قبل من ريت الرياض صندوق وحدات وإدراج

 

 النظامية اللوائح .7

 

 صناديق اإلستثمار العقاري المتداولو التعليمات الخاصة ب )"اللوائح"( العقاري يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار

 11م( و 1002 يوليو 35هـ )الموافق 3117جمادى الثاني  31بتاريخ   المنشورة من قبل هيئة السوق الماليةو )"التعليمات"( 

العقارية و  يع الصناديقالتي يتعين على جم تطلباتمتبين الوالتي  م( على التوالي 1032أكتوبر  11هـ )الموافق 3112محرم 

 في المملكة العربية السعودية إتباعها.المتداولة 
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 أسس اإلعداد .1

 

 قائمة اإللتزام    1-3
 

معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية و الصادرة عن تم عرض هذه البيانات المالية وفقا لمتطلبات 

 السعودية للمحاسبين القانونيين. الهيئة
 

لتقارير لنتقال إلى المعايير الدولية إلا الصناديقجميع وكما هو مطلوب من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يتعين على 

المالية.  عداد قوائمهاإل 6107يناير  0ي تبدأ في أو بعد معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للفترات التالالمالية 

، ستقوم إدارة الصندوق بتحليل أثر تطبيق المعايير الدولية المالية للتقاريرأول قوائم مالية وفقا للمعايير الدولية عند إعداد 

أول قوائم  زمة فيالات القة، وبالتالي سيتم إدراج التعديولى على البيانات المالية الحالية والسنة الساباأللتقارير المالية للمرة ل

 لتقارير المالية.لمالية معدة وفقا للمعايير الدولية 
 

 .6107فبراير  1المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  القوائمتمت الموافقة على هذه 
 

 أسس القياس    1-7
 

 المحاسبي ومفهوم االستمرارية.تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التکلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق 
 

 عملة العرض والنشاط    1-1
 

ع المعلومات المالية المقدمة إلى تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الرئيسية للصندوق. تم تقريب جمي

 أقرب لاير سعودي.
 

 استخدام األحكام والتقديرات     1-1
 

إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والقيم  في سياق النشاط المعتاد، يتطلب

 الدفترية للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

ي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت الت

 يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:
 

 نقدية وشبه النقديةال    1-3
 

يمثل النقدية وشبه النقدية من النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية من النقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات 

 األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للصندوق دون أي قيود.
 

 يجارات مدينةا    1-7
 

صلي ناقصا مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم عمل تقدير لمستحقة الدفع بمبلغ الفاتورة األيتم إدراج الذمم المدينة ا

ند تكبدها. إن أي للحسابات المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير ممكن. يتم شطب الديون المعدومة ع

 مشطوبة سابقا تقيد في قائمة الدخل.حقا للمبالغ المبالغ مستردة ال
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .1
 

 عقارات تحت التطوير    1-1
 

كلفة العقارات التطوير. تتضمن ت عقارات تحتنشاء والتطوير كإلاقيد التي يتم تصنيف العقارات المستحوذ عليها أو التي شيدت أو 

خرى ذات الصلة. ويعتبر هذا العقار قد اكتمل عند االنتهاء من جميع األنشطة ذات الصلة، بما األرض والنفقات ألالتطويرية تكلفة ا

في ذلك البنية التحتية والمرافق للمشروع بأكمله، وتسليمها لالستخدام المقصود. تقوم إدارة الصندوق بمراجعة القيم الدفترية 

ذات العالقة بالعقارات تحت التطوير حتى  تسهيالت التورقعموالت على تتم رسملة ال للعقارات التطويرية في تاريخ كل تقرير.

 يكون العقار ذات العالقة جاهز لالستخدام.
 
  عقاريةات استثمار    1-1

 

أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية". تدرج االستثمارات العقارية  /يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و

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

 .سنة 51 أياري على مدى العمر اإلنتاجي أو مدة الصندوق استهالك التكلفة مخصوماً منها القيمة المتبقية لالستثمار العق
 

تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة 

رأس المال الناتجة عن االستبعاد بالصافي لالسترداد. وفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالسترداد. تدرج عائدات 

 ويتم تسجيلها بالصافي في قائمة الدخل.في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية.
 

 االستثمارات المقتناة للمتاجرة    ,-1
 

تناء، ويتم إعادة قياسها بقيمتها السوقية في كل تاريخ مركز يتم االعتراف باالستثمارات المقتناة للمتاجرة مبدئياً بالتكلفة في تاريخ االق

مالي. ويتم إدراج األرباح او الخسائر غير المحققة من إعادة التقييم واألرباح او الخسائر المحققة من استبعاد االستثمارات المقتناة 

 للمتاجرة في قائمة الدخل.
 

 تحقق اإليرادات     1-3

 إيرادات إيجار
 يتم االعتراف باإليرادات التأجيرية وفقاً لمبدأ االستحقاق. 

 

 

 الربح من اإلستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة

يتم تحديد األرباح و الخسائر المحققة من االستثمارات المقتناة لغرض لمتاجرة على أساس متوسط التكلفة. تمثل األرباح أو الخسائر 

للمتاجرة الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في بداية السنة أو سعر المعاملة إذا تم شراء  المحققة من االستثمارات المقتناة

 االستثمارات في الفترة الحالية للتقرير وسعر بيعها.

شراؤها خالل السنة ة لألداة المالية في بداية السنة أو سعر التعامل إذا تم ياألرباح والخسائر الغير محققة تمثل الفرق بين القيمة الدفتر

 ة في نهاية سنة التقرير.يو القيمة الدفتر

 

 المصروفات   1-2
و المصروفات األخرى يتم اإلعتراف بها وفقا  أتعاب الحفظ، أتعاب إدارة الصندوق، مصاريف إدارة عقاراتتتضمن المصروفات 

 .لمبدأ االستحقاق
 

 الزكاة     ,-1
 ولم يتم تحميلها على هذه القوائم المالية.الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات 

 توزيعات األرباح    ,-1
 من صافي الدخل كتوزيعات.  %61سياسة الصندوق هى توزيع ودفع ما اليقل عن 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .1

 االنخفاض في قيمة الموجودات    1-31
 

يتم إعادة قياس الموجودات فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في 

الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة 

  رية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد. التي تتجاوز فيها القيمة الدفت

 

 و رسوم التعامل األخرىالمصروفات ،أتعاب اإلدارة  .,
 

 أتعاب اإلدارة ،المصروفات األخرى  -

سنويا من إجمالي القيمة العادلة  %066بنسبة يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة على أساس نصف سنوي، 

بدة نيابة عن الصندوق كأتعاب تكأي مصروفات أخرى ماسترداد من الصندوق بكما يقوم مدير الصندوق لموجودات الصندوق 

 تعويضات مجلس اإلدارة واألتعاب األخرى.، قانونيةواالتعاب المراجعة ال

 رسوم تعامل  -

لكل  شراء أو بيع من قيمة  %0بنسبة  رسوم تعامل لمرة واحدة  باإلضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق 

 . واسطة الصندوقبيعه ب وعقار تم شراؤه أ

 

 الصافيإيجارات مدينة،  .3

 2713  2610 

 ,6,216,66  ,22,17,,, إيجارات مدينة

 -  (71,113,) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ,,1,7,,,1  6,216,66, 

 

 عقارات تحت التطوير .2

  
 2713  

 

 المجموع  مشروع المحفطة األولية  برج إيراد التطويرعقارات تحت 

  )ب(  )أ( 
 

 ,3,93,19,7  -  ,3,93,19,7 6102ديسمبر  50الرصيد في 

 ,739,31911  -  ,739,31911 خالل السنة ةتكلفة التطوير المتكبد

 793319331,  -  793319331, 7132ديسمبر  13الرصيد في 

  

  

6102 
 

 

 المجموع  مشروع المحفطة األولية  برج إيراد التطويرعقارات تحت 

  )ب(  )أ( 
 

 0111,,602,  5601110111  0111,,6206 ,610ديسمبر  50الرصيد في 

 5702670767  -  5702670767 خالل السنة ةتكلفة التطوير المتكبد

 ((5601110111  (5601110111)  - اإلستبعادات

 2,02,50767  -  2,02,50767 6102ديسمبر  50الرصيد في 
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 )تتمة( عقارات تحت التطوير .2

طابقاً والذي سيتم تشغيله من قبل مشغل خدمات عالمي يدعى  05يمثل مشروع للصندوق لتطوير مبنى مكون من رج إيراد ب (أ)

لتكلفة األرض على لاير سعودي من القيمة اإلجمالية  006,116111قام الصندوق بسداد . الخبر. يقع العقار في (أسكوت)

 شكل إصدار وحدات.

 

هذا ء ا. يقع العقار في الرياض. قام الصندوق بشرمجمع تجزئة يمثل أحد مشاريع الصندوق لتطوير  األوليةمحفظة المشروع  (ب)

شركة لم يتم نقل ملكية هذا العقار باسم ، 6102خالل عام . ) المالك القانوني(  باسم حامل وحدات إصدار وحداتالعقار مقابل 

 . استردادها مقابل النقدوبالتالي تم  )الشركة( الرياض للدخل العقاري

 

 االستثمارات العقارية .,

 إيضاح 
 

 األرض
 

 المباني
 

 المعدات
 

 المجموع

  التكلفة
  

 
 

 
 

 
 

  6102ديسمبر  50الرصيد في 
 

621,162,720  02,,171,111  05,051,111  207,652,720 

 075,661,1,7  05,662,716  12,666,061  250,066,,6   اإلضافات

 ,,,,317,3,1  ,1,,72,373  127,371,,71  21,,,,3,,11   7132ديسمبر  13الرصيد في 

          

          المتراكم اإلستهالك

 (2,1,662,,)  (0,221,616)  (5,676,6,2)  -   6102ديسمبر  50الرصيد في 

 (7,525,176)  (0,201,670)  (017,,2,66)  -  3-, سنةاالستهالك المحمل لل

 (,1,13,,,31)  (1,,,,1,12)  (137,,3,,31)  -   7132ديسمبر  13الرصيد في 

          

          القيمة الدفترية :

 1,,,331,,,,  3,,,71,112  ,,1,2,1,,77  21,,,,3,,11   7132ديسمبر  13في 

 ,75,60,,206  00,226,167  020,161,122  621,162,720   6102ديسمبر  50في 

 :عقارات االتية السبع فيمثل االستثمارات العقارية تت

  مركز االزدهار: يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق عثمان بن عفان في حي االزدهار )بالقرب من النخيل مول(. يقع هذا
 العقار في الرياض.

  طريق اإلمام وشارع خالد بن الوليد بحي قرطبة. يقع هذا العقار في الرياض.مركز التميز: يمثل عقار تجاري يقع في تقاطع 
  أبراج أنسام الشاطئ: يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق األمير محمد بن فهد في حي الشاطئ. يقع هذا العقار قي مدينة

 الدمام.
 ة و برج الفيصلية. يقع هذا العقار في مدينة الرياض.أبراج الفرسان: يمثل عقار تجاري يقع  في طريق الملك فهد بين برج المملك 
  مراكز التجارية و العقارية في الأسكوت التحلية: يمثل عقار تجاري يقع في شارع التحلية بالقرب من بن حمران، واحد من أبرز

 مدينة جدة. يقع العقار في مدينة جدة.
 يقع العقار في مدينة رض وأجنحة مكتبية تقع داخل حي حطين. ضيافة تتألف من صاالت ع فيالتتجارية و مباني: تمثل ريزدنس

 الرياض.
  طريق و الشمالي، بين طريق التخصصي  المعذرفيفيندا: تمثل فيالت فندقية بنيت حديثا تقع على شارع موسى بن نصير في حي

 الرياض.يقع العقار في مدينة األمير تركي بن عبدالعزيز األول. 

يتم تحميل اإلستهالك  على التوالي. سنة ,0 سنة و 51الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني والمعدات لمدة  لدى  3-,

 بالقيمة القابلة لإلستهالك أي التكلفة مخصوم منها القيمة المتبقية.
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 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
 

 14 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقةصدة وراأل .,

 

 .(في الرياض الماليةمساهم الرياض المالية" مدير الصندوق وبنك الرياض )تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق" 

 

يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح 

 معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.الصادرة من هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 

 60,621,721 مبلغ 6101ديسمبر 50يعمل بنك الرياض كمصرفي للصندوق وبلغ رصيد الحساب الجاري لدى البنك كما في 

 .)لاير سعودى  261526152: 6102 (لاير سعودى 

 

 واألرصدة الناتجة عنها: السنةفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل 

 

 مبلغ المعاملة  
 الرصيد

 )الدائن( /  المدين

 2610 2713 2610 2713 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

      

 (0102100765) (,3292,1911) (205070652) (293,39333)  * أتعاب إدارة الصندوق كابيتالالرياض 

 (200160555) (9,2,9,11,) - (392239712) أتعاب المعامالت 

 0,06760712 - - - النقدية في الحساب اإلستثماري 

 - (3,19,719123) - (9331,,197) **تسهيالت تورق بنك الرياض

 - 19,119111 - - *** إعتماد اتخطابتأمين نقدي على  

 

 المصروفات المستحقة.*أتعاب إدارة الصندوق المستحقة تم إدراجها  في قائمة المركز المالى تحت بند 

**تتضمن تسهيالت التورق عموالت تم رسملتها و إدراجها في قائمة المركز المالي تحت بند عقارات تحت التطوير و إستثمارات 

 عقارية.

 .ذمم مدينة أخرىتحت بند  يتم إدراجها  في قائمة المركز المال إعتماد اتخطابتأمين نقدي على  ***

 

 

 مصاريف إدارة عقارات .31

 

 
للسنة المنتهية في 

 7132ديسمبر  13
 

للسنة المنتهية في 

 6102ديسمبر  50

 0012207,2  3719,11 رسوم إدارة العقارات

 06,0111  ,7339,2 صيانة

 0260576  ,1719,3 مصروفات مرافق

 0620,11  13,9,11 أتعاب حراسه

 39,2,9,11  00,0,0125 
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 مصروفات أخرى .33

 

 
للسنة المنتهية في 

 7132ديسمبر  13
 

 للسنة المنتهية في

 6102ديسمبر  50 

 ,516061  ,,,1139 قانونية 

 6,10,11  119111 تقييمات

 -  719113, ديون مشكوك في تحصيلها

 -  319122 رسوم بنكية

 260165  7339313 أخرى

 397,397,,  2100727 

 

 األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر  .37

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف 

 اآلخر.

والذمم المدينة. يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك الرياض والذي  النقدية وشبه النقدية يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في 

 يعتبر بنك ذو تصنيف مالي جيد.

 مخاطر السيولة 

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات 

 مالية.

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

 حدوثها. 

 مخاطر السوق 

يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل 

لمملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في ا

ومخاطروفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية ومخاطر معدالت أسعار الصرف األجنبية 

 والمخاطر التنظيمية.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .31

 

 أصل أو سداد إلتزام بين أطراف راغبة في ظروف متكافئة. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل

النقدية تتكون األدوات المالية للصندوق من الموجودات المالية و المطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من 

 رصدة الدائنة األخرى.واألرصدة المدينة األخرى وتتكون المطلوبات المالية من المصروفات المستحقة واألوشبه النقدية 
 

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار المضاربة في األسواق المدرجة. 

 ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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 رات تحت التطوير بالقيمة العادلةتم قياس االستثمارات العقارية والعقا أثر صافي قيمة الموجودات في حال .31

 

ة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم سمن لوائح الصناديق العقارية االستثمار 66وفقاً للمادة 

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

ً لمعايير المحاسبة الصندوق، يتم اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أن ه وفقا

بالتكلفة ناقص اإلستثمارات العقارية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، يتم إدراج العقارات تحت التطوير 

يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول  بالتاليو اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. و المتراكم اإلستهالك

 ى المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق. عل

المحدودة  شركة باركوديتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير من قبل مقيمين معينين هما 

 :سبتمبر 51. فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير كما في العالمية 60سينشري وشركة 

 

 المتوسط  العالمية  73سنتشري   باركود المحدودةشركة  7132

 3739,2,9,21  373911793,1  317931,92,1 االستثمارات العقارية

 ,197,3931,  91,19111,,  ,79317972, العقارات تحت التطوير

 2339,329337  21,91,793,1  ,27197,7913 اإلجمالي

      

 المتوسط  العالمية  60سنتشري   المحدودةباركود شركة  6102

 776,215,,26  207,201,111  255,026,612 االستثمارات العقارية

 11,161,111  61,111,,10  26,722,111 العقارات تحت التطوير

 262,202,215  261,611,111  15,155,612, اإلجمالي

 

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

تم تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطويرمع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار 

وأساليب التقييم باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي وتقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وطريقة المقارنة 

 متبقية. فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير مقابل التكلفة:  المباشرة وطريقة القيمة ال

 

 7132  6102 

    

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير 

 26202020215  2339,329337 مين المستخدمين يعلى متوسط التقي بناءً 

    يخصم: القيمة الدفترية 

 (,2060,75060)  (1,,93319,,,) االستثمارات العقارية -

 (2,02,50767)  (793319331,) العقارات تحت التطوير  -

 0705170721  ,1391,7913 زيادة القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

 101110111,  191119111, الوحدات المصدرة )بالعدد(

  1651  1727 الحصة االضافية للوحدة من القيمة العادلة المقدرة 
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 )يتبع(رات تحت التطوير بالقيمة العادلةأثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية والعقا .31

 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :

 

 7132  6102 

    

العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية صافي قيمة الموجوادات 

 27006120057  ,9,219,3,,1 قبل تعديل القيمة العادلة

 0705170721  ,1391,7913 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة 

  1106760667,  7,91379311, العقارية و العقارات تحت التطويرالعادلة لإلستثمارت 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 

 7132  6102 

    

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية 

 6622  ,72, قبل تعديل القيمة العادلة

 1651  1727 القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة

 01610  317,1 القيمة السوقية للموجودات العائدة للوحدة

جميع العقارات مسجلة باسم شركة الرياض للدخل العقاري )"الشركة"(.تحتفظ الشركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال 

 يملك أي حصص مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات. 

 

 تسهيالت التورق .,3

حيث  ، حصل الصندوق على تسهيالت التورق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية6101ديسمبر  50السنة المنتهية في  خالل

يحمل هذا  الماليةلاير سعودي من بنك الرياض من خالل الرياض  06206650510هو  6101ديسمبر  50في أن المبلغ القائم 

 67التي ستنتهي في  الفترةسهيل ستكون خالل اريخ اإلستحقاق للتإن ت . ٪0+ يبور االتسهيل سعر عمولة خاصة عائمة بمعدل س

 . 6107يونيو 

 

 التوزيعات .33

 

 6101يونيو  51، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 6101مايو  60في  -

 .سعودي لحاملي الوحداتمليون لاير  05لاير سعودي لكل وحدة بمبلغ  1662بمبلغ 

 

ديسمبر  50في وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح نقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية  6107يناير  60في  ، الحقا -

 .مليون لاير سعودي لحاملي الوحدات ,0لاير سعودي للوحدة بمبلغ  1651بمبلغ  6101
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 حدا  الهامةاأل .32

 

أسيس برنامج إلصدار صكوك بحجم يصل إلى مليار لاير ت، وافق مجلس إدارة الصندوق على 6107يناير  62في  -

دف هذا البرنامج إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقاتها مما يدعم يه .سعودي من خالل سلسلة من اإلصدارات

ً والتي سوف يتم  الصندوق عن طريق االستحواذ على عقارات مدرة للدخل بجانب محفظة العقارات المعلن عنها مسبقا

 تمويلها عن طريق رفع رأس مال الصندوق.
 

 .سوف يتم تأسيس البرنامج والبدء باإلصدار بعد استكمال كافة اإلجراءات النظامية
 

لغرض  مليار لاير سعودي  061,1بقيمة  زيادة رأس مال الصندوقب، أوصى مجلس إدارة الصندوق 6101مايو  60في  -

 .موافقة الجهات الرسميةبعد الحصول على  من خالل طرح حقوق أولوية ومساهمات عينية مشروطة الصندوق تمويل 

 قام الصندوق بتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.، 6101سبتمبر  07كما في 

 

 اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية .,3

 

" أسكوت الخبر" ) عقارات تحت  دوق إلتزامات رأسمالية والتي تخص، يوجد لدى الصن6101ديسمبر  50كما في  -

ه من المتوقع أن مليون لاير سعودي(. إن المبلغ أعال 012: 6102ديسمبر  50مليون لاير سعودي ) 71التطوير( بقيمة 

 .6107 يستحق خالل عام
 

ال شئ(، تم اصداره  :6102ديسمبر  50) مليون لاير سعودي  566خطاب اعتماد قائم بمبلغ ، 6101ديسمبر  50كما في  -

  مقابل ضمان نقدي. تم إدراج  خطاب اإلعتماد في قائمة المركز المالي تحت بند ذمم مدينة أخرى.بنك الرياض  بواسطة

 ونفس المبلغ محتجز لدى البنك.

 

 آخر يوم تقييم .,3

 

 .6101ديسمبر  50هو  للسنة آخر يوم للتقييم

 

 اعتماد القوائم المالية .71

 

 .هـ0256جمادى األول  60الموافق  6107فبراير  1تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 

 

 


