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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 الموحدة  األولية قائمة المركز المالي 
 م 2021يونيو  30كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 
 م 2021يونيو  30  إيضاحات  

 م 2020 ديسمبر 31  )غير مراجعة( 
 )مراجعة( 

      
      الموجودات 

      
 30,289,408  18,510,865   النقدية و شبه النقدية 

 52,763,009  99,608,840   ذمم مدينة
 952,475  1,152,785   مخزون 

 42,275,387  42,963,642   مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
 196,556   1,049,400  9 مستحق من أطراف ذات عالقة 

 590,546,977  590,546,977   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الخسارة  
 15,257,530  19,026,813   عقارات تحت التطوير 

 1,788,863,770  1,775,743,033  6 استثمارات عقارية
 2,521,145,112  2,548,602,355   إجمالي الموجودات  

      
      المطلوبات 

      
 833,907,492  866,907,492  7 قروض اسالمية 

 7,202,975  5,618,975   ذمم دائنة
 18,324,248  25,529,292   ايرادات إيجار غير مكتسبة 

 65,964,186  60,083,889   مصروفات مستحقة 
 1,546,506  5,927,582  9 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 2,842,780  2,936,074   منافع نهاية الخدمة للموظفين
 929,788,187  967,003,304   إجمالي المطلوبات 

      
 1,591,356,925  1,581,599,051   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

      
 171,697,101  171,697,101   وحدات مصدرة  )بالعدد( 

      
 9.27  9.21   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة 
 9.59  9.96   القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

 
     11 االلتزامات والتعهدات المحتملة 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 )غير مراجعة(  الموحدةاألولية قائمة الدخل الشامل 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتيهة في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 

 
 إيضاحات 

 م 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

      
      إيرادات 

      
 66,773,431  81,972,623  12 إيرادات إيجار و تشغيل 

ايرادات من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  
   خالل الربح أو الخسارة 

 
  

 21,627,048  27,202,192   توزيعات أرباح  -
 88,400,479  109,174,815   إجمالى اإليرادات 

     
 

 ( 15,093,110)  ( 15,111,851)  12 تكلفة اإليرادات 
 73,307,369  94,062,964   مجمل الربح 

     
 

     المصروفات التشغيلية   
 

 ( 2,133,545)  ( 931,887)   مصاريف إدارة عقارات 
 ( 9,257,729)  ( 11,086,921)   أتعاب إدارة الصندوق 

 (18,944,807)  ( 26,321,825)   مصروفات عمومية وإدارية  
 ( 7,830,856)  ( 9,132,712)   مصاريف تمويل 

 ( 38,166,937)  ( 47,473,345)   إجمالي المصروفات التشغيلية   
     

 

      
 35,140,432   46,589,619   النقد من العمليات 

     
 

 ( 11,240,666)  ( 13,423,216)  6 اإلستثمارات العقاريةإستهالك 
     

 

 23,899,766  33,166,403   صافي الدخل للفترة 
     

 

 -  -   دخل شامل أخر 
     

 

 23,899,766  33,166,403   إجمالي الدخل الشامل األخر 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( األولية الموحدة )غير المراجعة( 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 

 إيضاحات  
 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 م 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
      

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملى  
 الوحدات في بداية الفترة 

  1,591,356,925  1,623,564,872 
      
      

 23,899,766  33,166,403   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ( 42,924,275)  ( 42,924,277)  13 توزيعات ارباح خالل الفترة 

      
صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملى  

 الوحدات في نهاية الفترة 
  1,581,599,051  1,604,540,363 

 
 ملخص بالمعامالت في الوحدات للسنة على النحو التالي: 

 

 م 2021يونيو  30 
 مراجعة( )غير 

 م 2020يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

    
 171,697,101  171,697,101 عدد الوحدات في بداية الفترة 

    
 -  - بالحصول على مقابل نقدي - إصدار وحدات  
 -  - بالحصول على مقابل عيني   - إصدار وحدات  

    
 171,697,101  171,697,101 عدد الوحدات في نهاية السنة 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 )غير المراجعة(   الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 
 إيضاحات 

 م 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

    
 23,899,766 33,166,403  صافي الدخل للفترة 

    
تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد المستخدم في  

    األنشطة التشغيلية:  

 3,113,245 1,300,000  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 11,240,666 13,423,216  استهالك االستثمارات العقارية

  47,889,619 38,253,677 
    التغيرات في الموجودات التشغيلية: 

 ( 15,299,248) ( 688,255)  مدفوعة مقدما أرصدة مدينة أخرى مصروفات 
 ( 26,937,403) ( 48,145,831)  ذمم مدينة

 (14,698) ( 200,310)  مخزون 
 1,275,659 ( 7,505,248)  مستحق من أطراف ذات عالقة 

 (9,337,799) ( 3,769,283)  عقارات تحت التطوير 
 (212,733) ( 302,479) 6 شراء عقارات استثمارية

    
    التغيرات في المطلوبات التشغيلية: 

 1,740,013 7,205,044  ايرادات إيجار غير مكتسبة 
 157,877 ( 1,584,000)  ذمم دائنة

 11,288,949 ( 3,773,047)  مصروفات مستحقة  
 (528,005) 8,926,232  مستحق الي أطراف ذات عالقة 

 613,337 93,290  منافع نهاية الخدمة للموظفين
 999,626 ( 1,854,268)  األنشطة التشغيلية  / الناتج من   صافي النقد )المستخدم في(

    
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 4,234,739 33,000,000  قروض اسالمية 

 ( 42,924,275) ( 42,924,275) 13 توزيعات أرباح مدفوعة 
 ( 38,689,536) ( 9,924,275)  )المستخدم في( األنشطة التمويلية صافي النقد 

    
 ( 37,689,910) ( 11,778,543)  صافي التغير في النقدية و شبه النقدية 

    
 44,591,183 30,289,408  النقدية و شبه النقدية في بداية الفترة 

    
 6,901,273 18,510,865  النقدية و شبه النقدية في نهاية الفترة 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 الموحدة األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 وأنشطته   الصندوق .1
 

 ويعمل   .اإلسالمية الشريعة ضوابط مع متوافق   مقفلعقاري متداول  دوق استثماري  ن ( هو صأو "الصندوق"   "ريت ريت )" الرياض صندوق 
 إن  .المالية السوق هيئة من الصادرة المتداولة  العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق الصندوق وفقا لالئحة

الوحدات   .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته في التداول ويتم )"تداول"(  السعودي المالية السوق في الصندوق مدرج تبلغ 
 وتسعون سنة   ةتسع ومدته ،(سعودي  لاير  1,633,000,010  :م2020ديسمبر    31) لاير سعودي  1,633,000,010ق  الصندو   المشتركة في

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

 )يشار اليها جميعا "ريت" أو "الصندوق"(.   وتشتمل هذه القوائم المالية على حسابات الصندوق والشركات التابعة له
 
قبل    الصندوق من  الصندوق"(،يدار  مدير   "( المالية  الرياض  مقفلة شركة شركة  واحد مساهمة   رقم  التجاري سجل  بموجب مسجلة  شخص 

 %100ومملوكة بنسبة ، وهي شركة تابعة   07070 -  37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من له مرخص شخص وهي ،1010239234
 لبنك الرياض. 

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

 أنه بالدرجة األولى في مثل هذه األصول، إال االستثمار العقاري سوف يستثمر  صندوق  وفي حين أن    .السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل
 75 عن يقل ال بما الدوري الدخل تولد التي المطورة العقارية األصول في يستثمر  )أ(أن   شريطة ، التطوير العقاري مشاريع في يستثمر أيضا قد
 .الخالية األراضي في الصندوق يستثمر أال )ب(و  الصندوق موجودات إجمالي من %
 
 توفيرها في يتم لم متخصص طابع ذات عقارية احتياجات تلبي و مجزية نمو احتماالت ذات تطوير فرص في ثانوي بشكل الصندوق يستثمر قد

 المدى المتوسط.  على فيها الوحدات  مالكي على  مضافة بقيمة التطوير مشاريع من األنواع  هذه  مثل في  االستثمارات تعود  أن ويتوقع االماكن، بعض
سبيل   على المدى الطويل، فستواصل محفظة استثمارات الصندوق تركيزها على االستثمارات الجذابة في قطاعات عقارية متنوعة ومنها علىأما  

 إنشاء قاعدة أصول عقارية ذات   بغرضالمثال وليس الحصر المكاتب والمعارض التجارية والمساكن ومنشآت الضيافة والمستودعات وغيرها  
 ر لمالكي الوحدات و تحقيق زيادة معقولة في قيمة المحفظة دخل متنوع ومستق

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

 الرياض  صندوق وحدات وإدراج تسجيل على الموافقة تمت .للعقارالعقاري مع األنظمة المتعلقة بملكية غير السعوديين   في صندوق االستثمار
 .(م2016ر نوفمب  8الموافق  ) هـ 1438صفر  8خ تاري  في المالية السوق هيئة قبل من ريت

 
 النظامية  اللوائح .2
 

المتطلبات التي يتعين على بالتفصيل  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( المنشورة من قبل هيئة السوق والتي تبين  
 المتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها. الصناديق العقاريةجميع الصناديق العقارية و

 
 أسس اإلعداد  .3
 
 اإللتزام  بيان    1- 3
 

( "التقارير المالية األولية" والمعتمدة في 34تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للصندوق وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 . مراجعين والمحاسبينالمملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية لل

 
 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة. 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 السعودي( )جميع المبالغ بالريال 
 
 أسس اإلعداد  .3
 
 اإللتزام  بيان  1- 3

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ، ويجب قراءتها باالقتران الموحدة  ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة  
ليست بالضرورة   م2021يونيو    30. نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  م2020ديسمبر    31السنوية للصندوق كما في    الموحدة    مع القوائم المالية

 . م2021ديسمبر  31مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 
 
 القياس أساس     2- 3

 

ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الابإستثناء    التاريخيةوفقا لمبدأ التکلفة  الموحدة    األولية الموجزة  الماليةالقوائم  تم إعداد هذه  
 . الخسارة

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض    3- 3
 

المعلومات  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع 
 المالية المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب لاير ، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة    4- 3
 

المحا  السياسات  تطبيق  اإلدارة في  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  كانت   ، الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  للصندوق  عند  سبية 
،    م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  الموحدة  والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على القوائم المالية  

 باستثناء التقديرات الموضح أدناه: 
 

 متوقعة الئتمانية اإل خسائرال قياس مخصص
 

، قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات اإلضافية في قياس خسارة االئتمان المتوقعة. ومع ذلك الموحدةالموجزة    األولية  القوائم الماليةعند إعداد  
، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية قد يؤدي إلى نتائج قد   COVID-19، في ضوء حالة عدم اليقين الحالية بسبب  

قين في  تتطلب تعديالً جوهريًا على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية. بما أن الوضع يتطور بسرعة مع عدم الي 
 اًء على التطورات المحتملة.المستقبل ، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بن 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

فصح عنها ان السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتطابق مع السياسات المستخدمة والم
 .م2020ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في  الموحدة  في القوائم المالية
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 رسوم اإلدارة والمصاريف األخرى ورسوم التعامل  .5
 

 والمصروفات األخرى رسوم اإلدارة  
 

سنويًا من إجمالي قيمة أصول الصندوق. كما يسترد مدير الصندوق   %1.2على أساس نصف سنوي ، يتقاضى مدير الصندوق رسوًما إدارية بنسبة  
والرسوم من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم المراجعة والرسوم القانونية وتعويضات مجلس اإلدارة  

 األخرى المماثلة. 
 

 رسوم التعامالت 
 

 % على سعر الشراء أو البيع لألصول العقارية. 1عالوة على ذلك ، يتقاضى مدير الصندوق، رسوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل 
 
 االستثمارات العقارية  .6
 

 المجموع  المعدات  المباني  األرض  
     التكلفة

 1,862,520,292 114,126,382 981,562,981 766,830,929 2020ديسمبر  31الرصيد في 
 302,479 302,479 - - اإلضافات 

 1,862,822,771 114,428,861 981,562,981 766,830,929 2021  يونيو  30الرصيد في  
     

     اإلستهالك المتراكم 
 ( 73,656,522) ( 18,356,971) ( 55,299,551) - 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 ( 13,423,216) ( 3,783,786) ( 9,639,430) - االستهالك المحمل للفترة 
 ( 87,079,738) ( 22,140,757) ( 64,938,981) - 2021  يونيو  30الرصيد في  

     
     صافي القيمة الدفترية : 

     
 1,775,743,033 92,288,104 916,624,000 766,830,929 2021  يونيو 30في 
 1,788,863,770 95,769,411 926,263,430 766,830,929 2020ديسمبر  31في 

 
 

 المجموع  المعدات المباني  األرض  
     التكلفة

 1,668,487,604 94,294,257 830,368,632 743,824,715 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 212,734 - 212,734 - اإلضافات 

 193,819,954 19,832,125 150,981,615 23,006,214 عقارات تحت التطوير المحول من 
 1,862,520,292 114,126,382 981,562,981 766,830,929 2020ديسمبر  31الرصيد في 

     
     اإلستهالك المتراكم

 ( 49,002,723) ( 11,472,215) ( 37,530,508) - م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 ( 24,653,799) (6,884,756) ( 17,769,043) - االستهالك المحمل للفترة 

 ( 73,656,522) ( 18,356,971) ( 55,299,551) - 2020ديسمبر  31الرصيد في 
     صافي القيمة الدفترية : 

     
 1,788,863,770 95,769,411 926,263,430 766,830,929 2020ديسمبر  31في 
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 ريت صندوق الرياض 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 االستثمارات العقارية  .6
 
 :أدناه عقار عشراالثنا تتمثل االستثمارات العقارية في   1- 6
 
االزدهار: يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق عثمان بن عفان في حي االزدهار )بالقرب من النخيل مول(. يقع هذا العقار في  مركز   •

 الرياض.
 مركز التميز: يمثل عقار تجاري يقع في تقاطع طريق اإلمام وشارع خالد بن الوليد بحي قرطبة. يقع هذا العقار في الرياض.  •
 الشاطئ: يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق األمير محمد بن فهد في حي الشاطئ. يقع هذا العقار قي مدينة الدمام. أبراج أنسام  •
 أبراج الفرسان: يمثل عقار تجاري يقع  في طريق الملك فهد بين برج المملكة و برج الفيصلية. يقع هذا العقار في مدينة الرياض.  •
قع في شارع التحلية بالقرب من بن حمران، واحد من أبرز المراكز التجارية و العقارية في مدينة جدة.  أسكوت التحلية: يمثل عقار تجاري ي  •

 يقع العقار في مدينة جدة. 
 ريزدنس: تمثل مباني تجارية وفيالت ضيافة تتألف من صاالت عرض وأجنحة مكتبية تقع داخل حي حطين. يقع العقار في مدينة الرياض. •
فندقية بنيت حديثا تقع على شارع موسى بن نصير في حي المعذر الشمالي، بين طريق التخصصي و طريق األمير تركي   فيفيندا: تمثل فيالت •

 بن عبدالعزيز األول. يقع العقار في مدينة الرياض.
 الجامعة السعودية اإللكترونية: تمثل جامعة تقع في حي الربيع ويقع العقار بمدينة الرياض. •
 عقار تجاري يقع علي طريق الملك سعود الفيصل، ويقع العقار بمدينة جده.مركز أمنية: يمثل  •
 برج رافال: يمثل عقار متعدد االستخدامات يقع في طريق الملك فهد، ويقع العقار بمدينة الرياض. •
 .برج العليا: عقار تجاري يقع في شارع العليا. ويقع العقار بمدينة الرياض •
 يقع على طريق األمير تركي. يقع العقار في الخبر أسكوت كورنيش الخبر: يمثل فندق   •
 
وهي التكلفة سنة على التوالي. يحمل االستهالك على القيمة القابلة لالستهالك    15و    50يستهلك الصندوق المباني والمعدات على مدى      2- 6

 ناقصا القيمة المتبقية. 
 
تحتفظ الشركة ذات   .SPV أو من قبل الشركات المملوكة من قبل ("SPV") العقاريجميع الممتلكات مملوكة باسم شركة الرياض للدخل    3- 6

 .الغرض الخاص بهذه العقارات للملكية المنتفعة للصندوق وال تمتلك أي حصة مسيطرة أو أي حصة في العقارات
 
مة. يتم أخذ خسارة االنخفاض في القيمة في يقوم مدير الصندوق على أساس دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية للتحقق من انخفاض القي   4- 6

عادلة للموجودات االعتبار بالمبلغ الذي تزيد قيمته الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد في العقارات االستثمارية ، والذي يمثل أعلى قيمة للقيمة ال
م الدوري التي قدمها المقيمون المستقلون للصندوق ، لم يتم االعتراف  ناقًصا تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام ، أيهما أعلى. وفقًا لتقارير التقيي 

 .بخسارة انخفاض قيمة العقارات االستثمارية في البيانات المالية ألن المبلغ لم يكن جوهريًا
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 )تتمه(   االستثمارات العقارية .6
 

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

 
 على النحو التالي:  م2021 يونيو 30كما في  13بيانات قياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 باركود 

 المعدل  المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم نهج التقييم  العقار 
    
 %  8 معدل الرسملة  نهج الدخل مركز االزدهار 

 %  8 معدل الرسملة ومعدل الخصم  نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة  مركز التميز 
 %  8.5 معدل الرسملة  نهج الدخل أبراج أنسام الشاطئ 

 %  8.5 معدل الرسملة ومعدل الخصم  نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة  أبراج الفرسان 
 %  8 معدل الرسملة ومعدل الخصم  الدخل و التدفقات النقدية المخصومة نهج  أسكوت التحلية 

 %  8 معدل الرسملة  نهج الدخل ريزدنس 
 %  8 معدل الرسملة  نهج الدخل فيفيندا 

 %  8 معدل الرسملة  نهج الدخل الجامعة السعودية اإللكترونية 
 %  8 الرسملة ومعدل الخصم معدل  نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة  مركز أمنية 
 %  8.5 معدل الرسملة ومعدل الخصم  نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة  برج رافال 
 %  9 معدل الرسملة  نهج الدخل برج العليا 

 %  8 معدل الرسملة  نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة  أسكوت كورنيش الخبر 
%  8.5 معدل الخصم   

 
 

 ممتلكاتي 
 المعدل  المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم نهج التقييم  العقار 
    
 %  8 طريقة األستثمار أسلوب الدخل  مركز االزدهار 

 %  8 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  مركز التميز 
 %  8.5 طريقة األستثمار أسلوب الدخل  أبراج أنسام الشاطئ 

 %  8.5 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  الفرسان أبراج 
 %  8 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  أسكوت التحلية 

 %  7.5 طريقة األستثمار أسلوب الدخل  ريزدنس 
 %  8 طريقة األستثمار أسلوب الدخل  فيفيندا 

 %  8 األستثمارطريقة  أسلوب الدخل  الجامعة السعودية اإللكترونية 
 %  8 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  مركز أمنية 
 %  9 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  برج رافال 
 %  9 طريقة األستثمار أسلوب الدخل  برج العليا 

 %  8 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  أسلوب الدخل  أسكوت كورنيش الخبر 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 تمويل إسالمي  .7
 

م 2021  يونيو  30أحكام الشريعة اإلسالمية( ، حيث يكون الرصيد كما في  حصل الصندوق على تسهيالت تورق ومرابحة اإلسالمية )متوافقة مع  
لاير سعودي( من بنك الرياض. تحمل تسهيالت التورق معدل    833،907،492:  م2020ديسمبر    31لاير سعودي )  866,907,492  مبلغ

 .2024% مع استحقاق خالل عام 1.6% كما  تحمل تسهيالت المرابحة اإلسالمية معدل عمولة سايبور + 1عمولة سايبور + 
 

برج  التورق والمرابحة اإلسالمية مرهونان من مركز أمنية ، أسكوت التحلية ، برج رافال ، الجامعة السعودية اإللكترونية ، مركز ازدهار ، و
 العليا.

 

 م 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

   
السنة   الفترة /    الرصيد كما في أول   833,907,492 685,076,029 

السنة   الفترة /    االضافات خالل   447,578,968  311,958,880 
 (169,000,556) (414,578,968) سداد 

 5,873,139 - عموله مستحقة 
 833,907,492 866,907,492 اجمالي التمويل االسالمي 

 
 فيما يلي تفاصيل تراكم تكلفة التمويل: 

 
 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 م 2020 ديسمبر 31

 )مراجعة( 
   

 1,745,785 5,873,139 الرصيد االفتتاحي
 25,083,833  447,578,968 المحمل على الفترة / السنة 

 (20,956,479) (414,578,968) المدفوع خالل الفترة / السنة
 -  5,873,139 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 
 وعقارات تحت التطوير أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة   .8
 

يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم 
، يتم إدراج العقارات تحت  للسياسة المحاسبية للصندوقاإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً  

القيمة    طوير واإلستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية. وبالتالي يتم اإلفصاح عنالت 
 العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.  

 
عقار هما شركة باركود المحدودة   12والعقارات تحت التطوير من قبل مقيمين معينين لكل من الـ  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  

 : يونيو 30. فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير كما في ممتلكاتي وشركة 
 

 المتوسط   التقييم الثاني   التقييم األول  م 2021يونيو  30
      

 1,923,562,094  1,913,535,000  1,933,589,188 االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير 
 1,923,562,094  1,913,535,000  1,933,589,188 اإلجمالي 

      
      م 2020ديسمبر  31

 1,858,918,500  1,831,300,000  1,886,537,000 االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير 
 1,858,918,500  1,831,300,000  1,886,537,000 اإلجمالي 

 
 .استخدمت اإلدارة متوسط التقييمين ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات وتطويرالعقارات 

 
التقييم   تم تقييم االستثمارات العقارية و العقارات تحت التطوير مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب

متبقية، فيما باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التكلفة ، وطريقة المقارنة المباشرة ، وطريقة القيمة ال
 يلي تحليل للقيمة العادلة للعقارات تحت التطوير واإلستثمارات العقارية مقابل التكلفة:  

 
 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 م 2020 ديسمبر 31 

 )مراجعة( 
    

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية و العقارات تحت التطوير بناء 
 1,858,918,500  1,923,562,094 على متوسط التقييمين المستخدمين  

    يخصم: القيمة الدفترية  
( 1,775,743,033) االستثمارات العقارية        -    (1,788,863,770 )  
( 19,026,813) التطوير عقارات تحت        -    (15,257,530 )  

 54,797,200   128,792,248 زيادة القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية  
 171,697,101   171,697,101 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

 0.32   0.75 الحصة الزائدة للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  
 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات : 
 

 م 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة  
 1,591,356,925 1,581,599,051 العادلة 

 54,797,200 128,792,248 الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة لإلستثمارت  

 1,646,154,125 1,710,391,299 العقارية و العقارات تحت التطوير 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 العقارية بالقيمة العادلة وعقارات تحت التطوير أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات  .8
 

 صافي قيمة الموجودات المنسوبة إلي كل وحدة : 
 

 م 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر 31
 )مراجعة( 

   
 9.27 9.21 القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة 

 0.32 0.75 القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة 
 9.59 9.96 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.  

 
 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  .9
 

وكسب المالية )أمين الحفظ    وبنك الرياض )مساهم في الرياض المالية(   (مدير الصندوق )تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق الرياض المالية  
 الفنادق.  ينللصندوق( ومشغل

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

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

 واألرصدة الناتجة عنها: عالقة التي قام بها الصندوق خالل السنة فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات ال
 

 طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة 
 الرصيد الختامي  المعاملة مبلغ 

يونيو   30
 م 1202

يونيو   30
 م 0202

يونيو   30
 م 1202

ديسمبر   31
 م 2020

     مستحق من أطراف ذات عالقة 

 2,000,000 - - - تأمين نقدي على اعتمادات مستندية * بنك الرياض 
 17,916,169 10,230,698 - - حساب جاري 

 180,507 362,993 - - حساب استثماري  الرياض المالية
 196,556 1,049,400 -  - نفقات تشغيل مشغل الفنادق 

      
      

     مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 43,283,326 33,108,156 9,257,729 11,086,921 أتعاب إدارة الصندوق **  الرياض المالية
 - - - - رسوم تعامل ** 

 833,907,492 866,907,492 - - تمويل اسالمي بنك الرياض 
 - - 7,830,856 ( 9,132,712) مصاريف عموالت 

 - 2,015,437 1,629,846 2,805,128 اتعاب إدارة الفنادق  مشغل الفنادق 
 1,546,506 3,912,145 1,242,830 2,365,639 مصاريف تشغيل 

      
  

 مدينة أخرى. مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة الموحدة تحت بند مركز المالي تم إدراجها في قائمة ال ات مستندية* تأمين نقدي على إعتماد
 

 تحت بند المصروفات المستحقة. الموحدة ركز المالي المالمستحقة تم إدراجها  في قائمة  و أتعاب المعامالت  *أتعاب إدارة الصندوق*
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 صندوق الرياض ريت 
 الرياض المالية( )المدار من قبل 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر   .10
 

ويركز البرنامج الشامل   .السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر  الصندوق  تتعرض أنشطة 
 .لصندوقإلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي ل

 
المالية بشكل أساسي النقد والنقد المعادل والمدينون األخرون والمطلوبات المستحقة والخصوم    لقوائمتتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه ا

األخرى اإل .المتداولة  طرق  عن  اإلفصاح  بكل  اترعيتم  المرتبطة  الفردية  السياسة  بيانات  في  المعتمدة  المعينة  مقاصةيتم   .بندف   بين  إجراء 
المالية و اإدراج  الموجودات والمطلوبات  للتنفيذ   الصندوق المالية ، عندما يكون لدى  القوائملمبالغ في  صافي  قابل  قانوني  المبالغ    لمقاصةحق 

 .في نفس الوقت المطلوباتالمعترف بها وينوي إما التسوية على أساس صاٍف ، أو لتحقيق األصل و
 

 مخاطر السوق  
المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل المثال ال يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في 

الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطروفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر 
الصندوق بإنتظام التقلبات والتغيرات في البيئة االقتصادية العامة وتعتقد أن تأثير  . تراقب إدارةقانونية والتنظيميةومخاطر السيولة والمخاطر ال

 .بالنسبة للصندوقت مهمة هذه التغييرات ليس
 

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

 . والمستحق من األطراف ذات العالقة المدينةاإليجاريتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية  وذمم 
 

خاصة  سياسة الصندوق في الدخول في عقود األدوات المالية مع األطراف المقابلة ذات السمعة الطيبة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان ال
التعرض لمخاطر االئتمان ، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف   به من خالل مراقبة

 المقابلة. وإيداع النقد لدى مؤسسة مالية مرموقة. 
 

 .الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي يوضح
 

 م 2021يونيو  30 إيضاح 
 )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر 31 
 )مراجعة( 

     
 30,289,408  18,510,865  النقدية وشبه النقدية 

 52,763,009  99,608,840  ذمم مدينة
 196,556   1,049,400 9 مستحق من أطراف ذات عالقة 

أقرت اإلدارة بمخصص انخفاض في واستناداً إلى التقييم،    9أجرت االدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم  
. عالوة على ذلك ، ال يتم االعتراف بأي مخصص للنقد وما في حكم النقد والمستحق من األطراف ذات  لاير سعودي  7,171,155القيمة يبلغ  

 العالقة ، حيث أن المبالغ لم تكن جوهرية.

 مخاطر السيولة 
مكنه مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند حلول موعد استحقاقها أو عدم ت 

 من القيام بذلك إال بشروط غير مواتية بشكل جوهري. 
 
 ،طلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثهاويراقب مدير الصندوق مت  

   إما من خالل اشتراكات جديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق الحصول على قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
 

 .2024سنة واحدة باستثناء تسهيالت المرابحة اإلسالمية التي تستحق في عام جميع المطلوبات المالية لها تاريخ استحقاق أقل من 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 السعودي( )جميع المبالغ بالريال 
 

 تتمه  - األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر  .10

 المخاطر التشغيلية 
 

البنية مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا و
داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء  

 .والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية
 

لحق بسمعته في تحقيق ت ضرار التي  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واأل 
 هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 
 التركيز الجغرافي 

 
 سارة جميع الموجودات والمطلوبات موزعة في المملكة العربية السعودية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 . في شمال أمريكاوالتي تقع 
 

 تقدير القيمة العادلة 
 

القياسات. يحتوي   للقيمة العادلة يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء  باستخدام تسلسل هرمي  العادلة  القيمة  يصنف الصندوق قياسات 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

 
سعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها • مدخالت المستوى األول هي أ

 في تاريخ القياس ؛
والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ، سواء بشكل   1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  
 ر ؛ و مباشر أو غير مباش

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. 3• مدخالت المستوى 
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  ، األدوات المالية للصندوق تشمل النقدية وشبه النقدية، االستثمارات المدرجة  م2021يونيو    30كما في  
المدرجة  الذمم المدينة، المستحق من وإلى األطراف ذات العالقة، التمويل اإلسالمي، أتعاب اإلدارة والمصاريف المستحقة. باستثناء االستثمارات  

المط بالتكلفة  تقاس  المالية  الخسارة، جميع األدوات  أو  العادلة من خالل الربح  العادلة. االستثمارات  بالقيمة  لقيمتها  الدفترية مقاربة  فأة وقيمتها 
لة لمثل هذه  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة محتفظ بها بالمستوى الثاني للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. لتحديد القيمة العاد

يق بناء على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. لم يكن هناك تحويالت من االستثمارات، تحتاج اإلدارة إلستخدام صافي قيمة الموجودات للصناد
 .م2021يونيو  30الفترة المنتهية في المستوى األول والثاني والثالث خالل 

 
 االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية  .11

 
مليون لاير   2م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  ال يوجدم ، كان لدى الصندوق اعتمادات مستندية غير مسددة بقيمة  2021يونيو    30كما في  

الرياض مقابل   بنك  نقدي وي سعودي( ، صادرة عن  بهتم  إيداع هامش  بند مدفوعات مقدمة    اإلعتراف  الموحدة تحت  المالي  المركز  قائمة  في 
 وأرصدة مدينة أخرى. 

 
 القطاعات التشغيلية  .12

 
عادية. تجري األعمال األساسية للصندوق في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين قطاعات التشغيل وفقًا للشروط واألحكام التجارية ال

  30، وإجمالي دخله ومصروفاته التشغيلية ، ونتائج الفترة المنتهية في    م 2021يونيو    30فيما يلي إجمالي أصول ومطلوبات الصندوق كما في  
 حسب قطاع التشغيل:  2020و  2021يونيو 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 مبالغ بالريال السعودي( )جميع ال
 

 تتمه  -القطاعات التشغيلية  .12
 

 م )غير مراجعة( 2021يونيو   30للفترة المنتهية في    
المدارة من قبل   الفنادق االيجار  

 اإلجمالي  طرف ثالث 

    الدخل الشامل 
 30,736,863 - 30,736,863 االيراد من اإليجارات 

 42,456,760 42,456,760 - إيرادات الغرف الفندقية 
 7,827,682 7,827,682 - إيرادات األغذية و المشروبات 

 951,318 951,318 - إيرادات األقسام التشغيلية األخرى 
 27,202,192 - 27,202,192 توزيعات أرباح 

 109,174,815 51,235,760 57,939,054 إجمالى اإليرادات 
    

    تكلفة اإليرادات 
 ( 7,869,983) ( 7,869,983) - الغرف تكلفة 

 ( 5,684,352) ( 5,684,352) - تكلفة األغذية و المشروبات 
 ( 1,557,516) ( 1,557,516) - تكاليف تشغيل أخرى 

 94,062,964 36,123,909 57,939,054 مجمل الربح 
    

    المصروفات التشغيلية   
 ( 931,887) - ( 931,887) مصاريف إدارة عقارات 

 ( 11,086,921) - ( 11,086,921) أتعاب إدارة الصندوق 
 ( 26,321,825) ( 22,052,957) ( 4,268,868) مصروفات عمومية وإدارية  

 ( 9,132,712) - ( 9,132,712) مصاريف تمويل 
 ( 47,473,345) ( 22,052,957) ( 25,420,388) إجمالي المصروفات التشغيلية   

    
 - - - ايرادات اخرى 

 46,589,619 14,070,952 32,518,666 العمليات النقد من 
    

 ( 13,423,216) - ( 13,423,216) إستهالك اإلستثمارات العقارية
    

 33,166,403 14,070,952 19,095,450 صافي الدخل للسنة 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 المالية األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 ( تتمه القطاعات التشغيلية ) .12
 

 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30للفترة المنتهية في   

الفنادق المدارة من قبل   االيجار الدخل الشامل 
 اإلجمالي  طرف ثالث 

    
 27,211,188 - 27,211,188 االيراد من اإليجارات 

 29,905,275 29,905,275 - إيرادات الغرف الفندقية 
 8,829,816 8,829,816 - إيرادات األغذية و المشروبات 

 827,152 827,152 - إيرادات األقسام التشغيلية األخرى 
 21,627,048 - 21,627,048 توزيعات أرباح 

 88,400,479 39,562,243 48,838,236 اإليرادات إجمالى 
    

    تكلفة اإليرادات 
 (8,143,859) (8,143,859) - تكلفة الغرف 

 (6,066,094) (6,066,094) - تكلفة األغذية و المشروبات 
 (883,157) (883,157) - تكاليف تشغيل أخرى 

 73,307,369 24,469,133 48,838,236 مجمل الربح
    

    المصروفات التشغيلية   
 (2,133,545) - (2,133,545) مصاريف إدارة عقارات 

 (9,257,729) (4,143,151) (5,114,578) أتعاب إدارة الصندوق 
 (50,000) - (50,000) أتعاب الحفظ 

 ( 26,725,663) ( 14,056,739) ( 12,668,924) مصروفات عمومية وإدارية  
 ( 38,166,937) ( 18,199,890) ( 19,967,047) إجمالي المصروفات التشغيلية  

      
 - - - ايرادات اخرى 

 35,140,432 6,269,243 28,871,189 النقد من العمليات 
    

 ( 11,240,666) - ( 11,240,666) إستهالك اإلستثمارات العقارية
    

 23,899,766 6,269,243 17,630,523 صافي الدخل للسنة 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 ( تتمه القطاعات التشغيلية ) .12
 

 )غير مراجعة(  م2021يونيو   30كما في  
الفنادق المدارة من   االيجار  

 اإلجمالي  قبل طرف ثالث 

    الموجودات 
  18,510,865   7,917,174   10,593,691  النقدية و شبه النقدية 

  99,608,840   21,809,602   77,799,238  ذمم مدينة، صافي 
  1,152,785   1,152,785   -  مخزون 

  42,963,642   3,099,524   39,864,118  مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 
  1,049,400  ( 10,209,575)   11,258,975  مستحق من أطراف ذات عالقة 

  19,026,813   -   19,026,813  عقارات تحت التطوير 
  590,546,977   -   590,546,977  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  1,775,743,033   -   1,775,743,033 استثمارات عقارية
  2,548,602,355   23,769,510   2,524,832,845 إجمالي الموجودات  

    
    المطلوبات 

  866,907,492   -   866,907,492  تمويل اسالمي
  5,618,975   5,521,342   97,633  ذمم دائنة

  25,529,292   -   25,529,292  ايرادات إيجار غير مكتسبة 
  60,083,889   9,948,235   50,135,654  مصروفات مستحقة 

  5,927,582   5,927,582   -  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  2,936,074   2,936,074   -  منافع نهاية الخدمة للموظفين

  967,003,304   24,333,233   942,670,071  المطلوبات إجمالي 
 

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 31كما في  
 الفنادق المدارة من االيجار 

 اإلجمالي  قبل طرف ثالث  

    الموجودات 
 30,289,408 12,192,731 18,096,677 النقدية و شبه النقدية 

 52,763,009 25,177,595 27,585,414 ذمم مدينة، صافي 
 952,475 952,475 - مخزون 

 42,275,387 4,856,057 37,419,330 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 
 196,556 196,556 - مستحق من أطراف ذات عالقة 

 15,257,530 - 15,257,530 عقارات تحت التطوير 
 590,546,977 - 590,546,977 الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 1,788,863,770 946,017,314 842,846,456 استثمارات عقارية
 2,521,145,112 989,392,728 1,531,752,384 إجمالي الموجودات  

    
    المطلوبات 

 833,907,492 - 833,907,492 تمويل اسالمي
 7,202,975 6,461,642 741,333 ذمم دائنة

 18,324,248 - 18,324,248 ايرادات إيجار غير مكتسبة 
 65,964,186 10,833,726 55,130,460 مصروفات مستحقة 

 1,546,506 1,546,506 - مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 2,842,780 2,842,780 - منافع نهاية الخدمة للموظفين

 929,788,187 21,684,654 908,103,533 إجمالي المطلوبات 
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 صندوق الرياض ريت 
 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 
 

 التوزيعات  .13
 

لاير   0.25بمبلغ    2019ديسمبر    31توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في  ، وافق مجلس إدارة الصندوق على    2020أبريل    05في  
 .مليون لاير سعودي على مالكي الوحدات 42.924سعودي للوحدة بإجمالي 

 
لاير   0.20بمبلغ    2020يونيو    30، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في   2020أغسطس    26في  

 .مليون لاير سعودي على مالكي الوحدات 34.339سعودي للوحدة بإجمالي 
 
لاير   0.25بمبلغ  2020ديسمبر  31، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في   2021مارس  22في  

 .اتمليون لاير سعودي على مالكي الوحد  42.924سعودي للوحدة بإجمالي 
 
 

 إعادة تصنيف أرقام الفترة المقارنة  .14
 

 تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصناديق .15
 

 لم يطرأ أي تغيير هام على أحكام وشروط الصندوق. 
 

 معايير المحاسبة الصادرة والتي ولم يتم تطبيقها بعد   .16
 

لمعمول  تم إصدار عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. يعتزم الصندوق اعتماد جميع المعايير والتفسيرات ا
والتفسيرات الجديدة ويعتقد أنه لن يكون ألي منها أي تأثير على   بها عندما تصبح سارية المفعول. قام مدير الصندوق بتقييم تأثير هذه المعايير

 البيانات المالية المستقبلية للصندوق. 
 

 آخر يوم تقييم  .17
 

 . م2021يونيو   30هو  للفترةآخر يوم للتقييم 
 

 الموحدة  األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية .18
 

 ( هـ1443محرم  4 )الموافق م2021 أغسطس 12 من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخاألولية الموجزة الموحدة تم اعتماد هذه القوائم المالية 
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