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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة
كما في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

الموجودات
النقدية و شبه النقدية
ذمم مدينة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
عقارات تحت التطوير
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات عقارية
إجمالي الموجودات

6

٧3,0٩3,٤٤3
١٤٧,٩3١,٧٤٨
١,20١,٥2٥
٦٨,٥١٦,١٦٤
٦,0٧٩,٨32
٤٧,2٥٥,٩٩٤
٧٧0,0٧٥,2٩٧
١,٩3٨,١٨٤,٥٧١
3,0٥2,33٨,٥٧٤

6٨,1٨7,474
٩1,623,10٨
1,230,725
56,26٩,٨٨5
12,7٩1,524
34,1٨0,5٨4
٨54,641,663
1,٩53,666,450
3,072,5٩1,413

المطلوبات
١3,30٤,٥٥٨
3١,٩٧٥,٨2٦
٥٦,٤٧٤,3٩3
٧,٤٨3,٧٥٩
3,23٩,١٥٦
١,3٦0,٨٤٧,0٨٩
١,٤٧3,32٤,٧٨١

٩,056,522
2٩,512,371
62,1٩6,63٨
٩,35٩,343
2,٩٩4,450
1,360,٨47,4٩2
1,473,٩66,٨16

ذمم دائنة
ايرادات إيجار غير مكتسبة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
منافع نهاية الخدمة لموظفين الفنادق
تمويل إسالمي
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

١,٥٧٩,0١3,٧٩3

1,5٩٨,624,5٩7

وحدات مصدرة (بالعدد)

١٧١,٦٩٧,١0١

171,6٩7,101

القيمة الدفترية العائدة للوحدة

٩.20

٩.31

١١.2٩

10.20

7

٨

القيمة العادلة العائدة للوحدة
االلتزامات والتعهدات المحتملة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  1٨جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتيهة في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح
إيرادات إيجار و تشغيل
تكلفة اإليرادات
إستهالك اإلستثمارات العقارية
مجمل الربح

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2022م
٩٩,٩٩3,3٨٤
()20,٦٦٤,03١
()١٥,٤٨١,٨٧٩
٦3,٨٤٧,٤٧٤

٨1,٩72,623
()15,111,٨51
()13,423,216
53,437,556

()3,0٨0,١٤٦
()١2,٧٨3,0٧0
()٥0,000
()2٥,٦0٦,0٧٥
()١,٥00,000
20,٨2٨,١٨3

()٩31,٨٨7
()11,0٨6,٩21
()25,000
()24,٩٩6,٨25
()1,300,000
15,0٩6,٩23

32,٥22,٨3١

27,202,1٩2

20,٥32,3٥3

-

()١2,٨0١,٨2١
٥,2٨٤
٦١,0٨٦,٨30

()٩,132,712
33,166,403

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

٦١,0٨٦,٨30

33,166,403

6

مصاريف إدارة عقارات
أتعاب إدارة الصندوق
أتعاب الحفظ
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي الربح التشغيلي

٩

دخل توزيعات أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
الربح المحقق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
مصاريف تمويل
دخل آخر
ربح الفترة

٩

إيضاح

 30يونيو 2022م

 30يونيو 2021م

النقد من العمليات
الربح للفترة
إستهالك اإلستثمارات العقارية
النقد من العمليات

6

٦١,0٨٦,٨30
١٥,٤٨١,٨٧٨
٧٦,٥٦٨,٧0٨

33,166,403
13,423,216
46,5٨٩,61٩

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  1٨جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) األولية الموحدة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 30يونيو 2022م

 30يونيو 2021م

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

١,٥٩٨,٦2٤,٥٩٧

1,5٩1,356,٩25

إجمالي الدخل الشامل للفترة

٦١,0٨٦,٨30

33,166,403

()٨0,٦٩٧,٦3٤

()42,٩24,277

١,٥٧٩,0١3,٧٩3

1,5٨1,5٩٩,051

13

توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في
نهاية الفترة
ملخص بالمعامالت في الوحدات للفترة على النحو التالي:

 30يونيو 2022م
١٧١,٦٩٧,١0١

عدد الوحدات في بداية ونهاية الفترة

 30يونيو 2021م
171,6٩7,101

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  1٨جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2022م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٦١,0٨٦,٨30

صافي الدخل للفترة

33,166,403

تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج من /
(المستخدم في) األنشطة التشغيلية:
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
استهالك االستثمارات العقارية
تكلفة التمويل

6
٩

١,٥00,000
١٥,٤٨١,٨٧٩
١2,٨0١,٨2١
٩0,٨٧0,٥30

1,300,000
13,423,216
3٩,144,414
٨7,034,033

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
()٥٧,٨0٨,٦٤0
2٩,200
()١2,2٤٦,2٧٩
٦,٧١١,٦٩2
()١3,0٧٥,٤١0
٤,2٤٨,03٦
٧٥٦,٥3٦
2٤٤,٧0٦
2,٤٦3,٤٥٥
()١,٨٧٥,٥٨٤
20,3١٨,2٤2

()4٨,145,٨31
()200,310
()6٨٨,255
()7,505,24٨
()3,76٩,2٨3
()1,5٨4,000
()27,٩11,610
٩3,2٩0
7,205,044
٨,٩26,232
()302,47٩
13,151,5٨3

ذمم مدينة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما أرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
عقارات تحت التطوير
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
منافع نهاية الخدمة لموظفين الفنادق
ايرادات إيجار غير مكتسبة
مستحق الى أطراف ذات عالقة
شراء عقارات استثمارية
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

٨٤,٥٦٦,3٦٦
٨٤,٥٦٦,3٦٦

-

()١٩,2٨١,00٥
()٨0,٦٩٧,٦3٤
()٩٩,٩٧٨,٦3٩

33,000,000
()15,005,٨51
()42,٩24,275
()24,٩30,126

صافي التغير في النقدية و شبه النقدية

٤,٩0٥,٩٦٩

()11,77٨,543

النقدية و شبه النقدية في بداية الفترة

٦٨,١٨٧,٤٧٤

30,2٨٩,40٨

النقدية و شبه النقدية في نهاية الفترة

٧3,0٩3,٤٤3

1٨,510,٨65

6

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تمويل إسالمي
تكلفة تمويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

7
7
13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  1٨جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١الصندوق وأنشطته
صندوق الرياض ريت ("ريت" أو "الصندوق") هو صندوق استثماري عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية .ويعمل
الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة من هيئة السوق المالية .
إن الصندوق مدرج في السوق المالية السعودي ("تداول") ويتم التداول في وحداته بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة .يدار الصندوق
من قبل شركة الرياض المالية (" مدير الصندوق") ،شركة شخص واحد مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية مسجلة بموجب سجل
التجاري رقم  ،101023٩234وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  ، 07070 - 37وهي شركة تابعة ومملوكة
بنسبة  %100لبنك الرياض .تبلغ الوحدات المشتركة في الريت  171,6٩7,101وحدة ،ومدته تسعة وتسعون سنة قابلة للتمديد حسبما يراه
مدير الصندوق مناسبا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وتشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على حسابات الريت والشركات التابعة له (يشار اليها جميعا "ريت" أو "الصندوق").
إن الهدف االستثماري الرئيسي للريت هو توفير دخل جاري للمستثمرين وذلك من خالل االستثمار في أصول عقارية ُمدِرة للدخل متواجدة بشكل
رئيسي في المملكة العربية السعودية .وفي حين أن صندوق االستثمار العقاري سوف يستثمر بالدرجة األولى في مثل هذه األصول ،إال أنه قد
يستثمر أيضا في مشاريع التطوير العقاري  ،شريطة أن )أ( يستثمر في األصول العقارية المطورة التي تولد الدخل الدوري بما ال يقل عن 75
 ٪من إجمالي موجودات الصندوق و )ب( أال يستثمر الصندوق في األراضي الخالية.
قد يستثمر الصندوق بشكل ثانوي في فرص تطوير ذات احتماالت نمو مجزية و تلبي احتياجات عقارية ذات طابع متخصص لم يتم توفيرها في
بعض االماكن ،ويتوقع أن تعود االستثمارات في مثل هذه األنواع من مشاريع التطوير بقيمة مضافة على مالكي الوحدات فيها على المدى
المتوسط .أما على المدى الطويل ،فستواصل محفظة استثمارات الصندوق تركيزها على االستثمارات الجذابة في قطاعات عقارية متنوعة ومنها
على سبيل المثال وليس الحصر المكاتب والمعارض التجارية والمساكن ومنشآت الضيافة والمستودعات وغيرها بغرض إنشاء قاعدة أصول
عقارية ذات دخل متنوع ومستقر لمالكي الوحدات و تحقيق زيادة معقولة في قيمة المحفظة
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة معلومات الريت وشركاته التابعة التالية (المجموعة مجتمعة) كما في  30يونيو 2022م و 2021م.
اسم الشركة التابعة
شركة درة الضاحية  -فندق برج رافال
شركة درة حطين  -فندق بريرا حطين
شركة فندق رافال
تخطيط المرافق
شاطئ الخبر

النشاط الرئيسي

الدولة

نسبة حصة الملكية
وقوة التصويت التي يتم حيازتها

فندق
فندق
فندق
تشغيل وصيانة
فندق

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

%100
%100
%100
%100
%100

 .2اللوائح النظامية
يعمل الصندوق وفقًا لالئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية ،والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على صناديق
االستثمار العقاري وصناديق االستثمار العقارية المتداولة العاملة في المملكة اتباعها.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .3أسس اإلعداد

 ١-3بيان اإللتزام
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق على أساس مبدأ االستمرارية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقارير المالية
األولية" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .ويجب
أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية األخيرة للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ؛ ومع ذلك  ،يتم تضمين السياسات
المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر مهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للصندوق وأدائه منذ
 31ديسمبر 2021م.
إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ال تشكل بالضرورة مؤشرا على القوائم المالية في  31ديسمبر 2022م.
السياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة وفترة التقرير االولية المقابلة.

 2-3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمبدأ التکلفة التاريخية  ،كما تم تعديله بإعادة تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.

 3-3األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة  ،كانت األحكام الهامة والتقديرات واإلفتراضات التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية
والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها التي
تم تطبيقها على القوائم المالية السنوية األخيرة.

 ٤-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق .تم تقريب جميع المعلومات المالية
المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب لاير  ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 .٤المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
اعتبارا من  1يناير 2022م وتم توضيح
ال توجد معايير جديدة صادرة  ،ومع ذلك  ،هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية المفعول
ً
تفاصيل ذلك في القوائم المالية السنوية  ،ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٥رسوم اإلدارة والمصروفات األخرى ورسوم التعامل
رسوم اإلدارة والمصروفات األخرى
على أساس نصف سنوي  ،يتقاضى مدير الصندوق رسو ًما إدارية بنسبة  %1.2سنويًا من إجمالي قيمة أصول الصندوق .كما يسترد مدير
الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم المراجعة والرسوم القانونية وتعويضات مجلس اإلدارة
والرسوم األخرى المماثلة.
رسوم التعامالت
عالوة على ذلك  ،يتقاضى مدير الصندوق ،رسوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل  ٪1على سعر الشراء أو البيع لألصول العقارية.
 .٦االستثمارات العقارية
كما في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
المباني

األرض

المعدات

المجموع

التكلفة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
الرصيد في  30يونيو 2022م

٨2٩,٨0١,22٥
٨2٩,٨0١,22٥

١,0٨2,٦١١,2٨٤
١,0٨2,٦١١,2٨٤

١٤٥,٨٧٤,2١٧
١٤٥,٨٧٤,2١٧

2,0٥٨,2٨٦,٧2٧
2,0٥٨,2٨٦,٧2٧

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المحمل للفترة
الرصيد في  30يونيو 2022م

()٧٦,٥٩٩,3٧٧
()١0,٦٤٩,٩١٤
()٨٧,2٤٩,2٩١

-

()2٨,020,٩00
()٤,٨3١,٩٦٥
()32,٨٥2,٨٦٥

()١0٤,٦20,2٧٧
()١٥,٤٨١,٨٧٩
()١20,١02,١٥٦

صافي القيمة الدفترية :
في  30يونيو 2022م

٨2٩,٨0١,22٦

٩٩٥,3٦١,٩٩3

١١3,02١,3٥2

١,٩3٨,١٨٤,٥٧١

كما في  31ديسمبر 2021م (مراجعة)
المباني

األرض

المعدات

المجموع

التكلفة
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
اإلضافات
الرصيد في  31ديسمبر 2021م

766,٨30,٩2٩
62,٩70,2٩7
٨2٩,٨01,226

٩٨1,562,٩٨1
101,04٨,303
1,0٨2,611,2٨4

114,126,3٨2
31,747,٨35
145,٨74,217

1,٨62,520,2٩2
1٩5,766,435
2,05٨,2٨6,727

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
االستهالك المحمل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021م

-

()55,2٩٩,551
()21,2٩٩,٨26
()76,5٩٩,377

()1٨,356,٩71
()٩,663,٩2٩
()2٨,020,٩00

()73,656,522
()30,٩63,755
()104,620,277

صافي القيمة الدفترية :
في  31ديسمبر 2021م

٨2٩,٨01,226

1,006,011,٩06
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117,٨53,317

1,٩53,666,450

صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٦االستثمارات العقارية (تتمه)
تتمثل االستثمارات العقارية في الثالثة عشرعقار أدناه:
 .1مركز االزدهار :يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق عثمان بن عفان في حي االزدهار (بالقرب من النخيل مول) .يقع هذا العقار في
الرياض.
 .2مركز التميز :يمثل عقار تجاري يقع في تقاطع طريق اإلمام وشارع خالد بن الوليد بحي قرطبة .يقع هذا العقار في الرياض.
 .3الشاطئ :يمثل عقار تجاري حديث يقع في طريق األمير محمد بن فهد في حي الشاطئ .يقع هذا العقار قي مدينة الدمام.
 .4أبراج الفرسان :يمثل عقار تجاري يقع في طريق الملك فهد بين برج المملكة و برج الفيصلية .يقع هذا العقار في مدينة الرياض.
 .5أسكوت التحلية :يمثل عقار تجاري يقع في شارع التحلية بالقرب من بن حمران ،واحد من أبرز المراكز التجارية و العقارية في مدينة
جدة .يقع العقار في مدينة جدة.
 .6ريزدنس :تمثل مباني تجارية وفيالت ضيافة تتألف من صاالت عرض وأجنحة مكتبية تقع داخل حي حطين .يقع العقار في مدينة الرياض.
 .7فيفيندا :تمثل فيالت فندقية بنيت حديثا تقع على شارع موسى بن نصير في حي المعذر الشمالي ،بين طريق التخصصي و طريق األمير
تركي بن عبدالعزيز األول .يقع العقار في مدينة الرياض.
 .٨الجامعة السعودية اإللكترونية :تمثل جامعة تقع في حي الربيع ويقع العقار بمدينة الرياض.
 .٩مركز أمنية :يمثل عقار تجاري يقع على طريق الملك سعود الفيصل ،ويقع العقار بمدينة جده.
 .10برج رافال :يمثل عقار متعدد االستخدامات يقع في طريق الملك فهد ،ويقع العقار بمدينة الرياض.
 .11برج العليا :عقار تجاري يقع في شارع العليا .ويقع العقار بمدينة الرياض.
 .12أسكوت كورنيش الخبر :يمثل فندق يقع على طريق األمير تركي .يقع العقار في الخبر.
 .13الرائد :تم تطويره حديثا ً وبإيجار ثالثي صافي لمدة ثالث سنوات لهيئة السياحة السعودية  ،ويقع في حي الرائد على طريق الملك عبد هللا
بالرياض.
 ١-٦يستهلك الصندوق المباني والمعدات على مدى  50و  15سنة على التوالي .يحمل االستهالك على القيمة القابلة لالستهالك وهي التكلفة
ناقصا القيمة المتبقية.
 2-٦جميع الممتلكات مملوكة باسم شركة الرياض للدخل العقاري(شركة ذات غرض خاص) أو من قبل الشركات المملوكة من قبل شركة ذات
غرض خاص  .تحتفظ الشركة ذات الغرض الخاص بهذه العقارات للملكية المنتفعة للصندوق وال تمتلك أي حصة مسيطرة أو أي حصة في
العقارات.
 3-٦يقوم مدير الصندوق على أساس دوري بمراجعة عقاراته االستثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض في قيمة األصول.
يتم أخذ خسارة االنخفاض في القيمة في االعتبار بالمبلغ الذي تزيد قيمته الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد في العقارات االستثمارية  ،والذي
صا تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام.
يمثل أعلى قيمة للقيمة العادلة للموجودات ناق ً
 ٤-٦كما في  30يونيو 2022م  ،وفقًا لتقارير التقييم الدوري التي قدمها المقيمون المستقلون للصندوق ،كان هناك انخفاض في قيمة االستثمارات
العقارية لبعض العقارات المحددة بقيمة  2٨.6مليون لاير سعودي ،ولكن لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة ألن مبلغ االنخفاض غير
جوهري.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٦االستثمارات العقارية (تتمه)
يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  ،وكذلك المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد
المستخدمة في نماذج التقييم.
بيانات قياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  13كما في  30يونيو 2022م على النحو التالي:
باركود (معتمد من تقييم)
المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم
نهج التقييم

العقار

نهج الدخل
مركز االزدهار
نهج الدخل
مركز التميز
نهج الدخل
الشاطئ
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
أبراج الفرسان
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
أسكوت التحلية
نهج الدخل
ريزدنس
نهج الدخل
فيفيندا
الجامعة السعودية اإللكترونية نهج الدخل
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
مركز أمنية
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
برج رافال
نهج الدخل
برج العليا
أسكوت كورنيش الخبر

نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة

الرائد

نهج الدخل

معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة

ممتلكاتي (معتمد من تقييم)
المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم
نهج التقييم

العقار
مركز االزدهار

نهج الدخل

مركز التميز

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

الشاطئ

نهج الدخل

أبراج الفرسان

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

أسكوت التحلية

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

نهج الدخل
ريزدنس
نهج الدخل
فيفيندا
الجامعة السعودية اإللكترونية نهج الدخل
مركز أمنية

نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة

برج رافال

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

برج العليا
أسكوت كورنيش الخبر
الرائد

نهج الدخل
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
نهج الدخل
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معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة

المعدل
%٨
%٨
%٨.5
%٨.5
%٨
%٨
%٨
%٨
%٨
%٨.5
%٨.5
%٨
%٨.5
%٨

المعدل
%٨
%٨
%٨.5
%٨
%٨
%٩
%٨
%٨.5
%٨
%٨.5
%٨
%٨
%٨.5
%٨
%٨.5
%٨.5
%٨
%٨

صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٦االستثمارات العقارية (تتمه)
بيانات قياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  13كما في  30يونيو 2021م على النحو التالي:
باركود (معتمد من تقييم)
المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم
نهج التقييم

العقار

نهج الدخل
مركز االزدهار
نهج الدخل
مركز التميز
نهج الدخل
الشاطئ
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
أبراج الفرسان
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
أسكوت التحلية
نهج الدخل
ريزدنس
نهج الدخل
فيفيندا
الجامعة السعودية اإللكترونية نهج الدخل
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
مركز أمنية
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
برج رافال
نهج الدخل
برج العليا
أسكوت كورنيش الخبر

نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة

الرائد

نهج الدخل

معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة

ممتلكاتي (معتمد من تقييم)
المدخالت الرئيسية وافتراضات التقييم
نهج التقييم

العقار
مركز االزدهار

نهج الدخل

مركز التميز

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

الشاطئ
أبراج الفرسان

نهج الدخل
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

أسكوت التحلية

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

نهج الدخل
ريزدنس
نهج الدخل
فيفيندا
الجامعة السعودية اإللكترونية نهج الدخل
مركز أمنية

نهج الدخل و التدفقات النقدية المخصومة

برج رافال

نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

برج العليا
أسكوت كورنيش الخبر
الرائد

نهج الدخل
نهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
نهج الدخل

معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الخصم
معدل الرسملة
معدل الرسملة ومعدل الخصم
معدل الرسملة

المعدل
%٨
%٨
%٨.5
%٨.5
%٨
%٨
%٨
%٨
%٨
%٨.5
%٩
%٨.5
%٨

المعدل
%٨
%٨
%٨.5
%٨.5
%٨.5
%٨
%٨.5
%7.5
%٨
%٨
%٨
%٨.5
%٩
%٩.5
%٩
%٨
%٨

تم تصنيف متوسط قياسات القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية على أنها المستوى  3من القيم العادلة بنا ًء على مدخالت أساليب التقييم المستخدمة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٧تمويل إسالمي
حصل الصندوق على تسهيالت التورق (قصيرة األجل) والمرابحة اإلسالمية (طويلة األجل) (متوافقة مع أحكام الشريعة)  ،من بنك الرياض
من خالل شركة الرياض المالية وشركة الرياض للدخل العقاري على التوالي .تحمل تسهيالت التورق معدل عمولة خاص عائم من سايبور
 ٪1+وتستحق في 2024م .تحمل المرابحة اإلسالمية معدل عمولة خاص عائم من سايبور  ٪1.4 +مع تاريخ استحقاق خالل عام 202٩م.
التورق والمرابحة اإلسالمية مضمونان برهن العقارات التالية :مركز أمنية ،أسكوت التحلية ،برج رافال ،الجامعة السعودية اإللكترونية ،مركز
ازدهار ،وبرج العليا ،أبراج الشاطئ ،أسكوت كورنيش الخبر ،ريزدنس ،فيفيندا ،أبراج الفرسان ،مبنى الرائد.
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
٤١١,٨١0,3٩٤
٩٤٩,03٦,٦٩٥

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)
351,٨03,0٨٩
1,00٩,044,403

 .٨أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة وعقارات تحت التطوير
يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين .كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق ،يتم
اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة .إال أنه وفقا ً للسياسة المحاسبية للصندوق ،يتم إدراج العقارات تحت
التطوير واإلستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية .وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة
العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير من قبل مقيمين معينين لكل من الـ  13عقار هما شركة باركود وشركة
ممتلكاتي .فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير كما في  30يونيو:
 30يونيو 2022م (غير مراجعة)
االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير
اإلجمالي
 31ديسمبر 2021م (مراجعة)
االستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير
اإلجمالي

التقييم األول
2,2٩٦,٤٨2,000
2,2٩٦,٤٨2,000
التقييم األول
2,17٨,535,000
2,17٨,535,000

التقييم الثاني
2,3٩3,2٤٧,000
2,3٩3,2٤٧,000
التقييم الثاني
2,105,475,0٩2
2,105,475,0٩2

استخدمت اإلدارة متوسط التقييمين ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات وتطويرالعقارات.
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المتوسط
2,3٤٤,٨٦٤,٥00
2,3٤٤,٨٦٤,٥00
المتوسط
2,142,005,046
2,142,005,046

صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٨أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة وعقارات تحت التطوير (تتمه)
تم تقييم االستثمارات العقارية و العقارات تحت التطوير مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم
باستخدام مدخالت غير ملحوظة بما فيها التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التكلفة  ،وطريقة المقارنة المباشرة  ،وطريقة القيمة المتبقية ،فيما
يلي تحليل للقيمة العادلة للعقارات تحت التطوير واإلستثمارات العقارية مقابل التكلفة:
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية و العقارات تحت التطوير بناء على
متوسط التقييمين المستخدمين
يخصم :القيمة الدفترية
االستثمارات العقارية
عقارات تحت التطوير
زيادة القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية
الوحدات المصدرة (بالعدد)
الحصة الزائدة للوحدة من القيمة العادلة المقدرة

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

2,3٤٤,٨٦٤,٥00

2,142,005,046

()١,٩3٨,١٨٤,٥٧١
()٤٧,2٥٥,٩٩٤
3٥٩,٤23,٩3٥
١٧١,٦٩٧,١0١
2.0٩

()1,٩53,666,450
()34,1٨0,5٨4
154,15٨,012
171,6٩7,101
0.٨٩

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات :
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل
القيمة العادلة
الزيادة في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية
صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة
لإلستثمارت العقارية و العقارات تحت التطوير

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

١,٥٧٩,0١3,٧٩3

1,5٩٨,624,5٩7

3٥٩,٤23,٩3٥

154,15٨,012

١,٩3٨,٤3٧,٧2٨

1,752,7٨2,60٩

صافي قيمة الموجودات المنسوبة الى كل وحدة :
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل القيمة
العادلة
القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة
صافي األصول المنسوبة إلى كل وحدة على أساس القيمة العادلة

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

٩.20

٩.31

2.0٩
١١.2٩

0.٨٩
10.20

جميع العقارات مسجلة باسم شركة الرياض للدخل العقاري ("الوصي") أو الشركات المملوكة من قبل الوصي .تحتفظ الشركة بهذه العقارات
لملكية االنتفاع بالصندوق وال يملك أي حصص مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .٩األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق الرياض المالية (مدير الصندوق) وبنك الرياض (مساهم في الرياض المالية) وكسب المالية (أمين الحفظ
للصندوق) ومشغلين الفنادق.
يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة .معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح الصادرة من هيئة
السوق المالية .كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة  /السنة واألرصدة الناتجة عنها:

الطرف ذو العالقة

مستحق من أطراف ذات عالقة
تأمين نقدي على اعتمادات
مستندية *
بنك الرياض
حساب جاري
الرياض المالية

مبلغ المعاملة
 30يونيو
 30يونيو
2021م
2022م

طبيعة العالقة

حساب استثماري

الرصيد الختامي
 31ديسمبر
 30يونيو
2021م
2022م

-

-

١,٥٥٩,30١

1,٨0٩,12٩

-

-

٦٧,2٩2,٤٨3

60,666,3٩3

-

-

-

172,706

مستحق إلى أطراف ذات عالقة
الرياض المالية

بنك الرياض

أتعاب إدارة الصندوق **
رسوم تعامل **

١2,٧٨3,0٧0
-

11,0٨6,٩21
-

تمويل اسالمي

-

-

تكلفة التمويل

()١2,٨0١,٨2١

()٩,132,712

2٥,٩٧٩,١٤٩
١,3٦0,٨٤٧,0٨
٩
-

30,456,٩6٨
2,121,031
1,360,٨47,4٩2
-

* تأمين نقدي على إعتمادات مستندية تم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة تحت بند مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى.
**أتعاب إدارة الصندوق و أتعاب المعامالت المستحقة تم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة تحت بند المصروفات المستحقة.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١0قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يعتمد
قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:
•
•

في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام  ،أو
في حالة عدم وجود سوق رئيسي  ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو اإللتزام.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،بنا ًء على أدنى
مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل  ،على النحو التالي:
يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:
• مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها
في تاريخ القياس ؛
• مدخالت المستوى  2هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام  ،سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر ؛ و
• مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.
تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه  ،واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،وإيرادات اإليجار المدينة
 ،وإيرادات اإليجار المستحقة والذمم المدينة األخرى .تتكون المطلوبات المالية من المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وأتعاب اإلدارة
المستحقة والقروض .تم تصنيف جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في  30يونيو 2022م و  31ديسمبر 2021م ضمن فئة التكلفة
المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم تصنيفها كمقاسة بالقيمة العادلة.
ال تعتبر القيمة العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مختلفة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .تستند قيمة االستثمار بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة  ،وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  1من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة كما في  30يونيو 2021م و  31ديسمبر 2021م.
.١١

االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية

كما في  30يونيو 2022م  ،كان لدى الصندوق اعتمادات مستندية غير مسددة بقيمة  1.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 1.٨ :مليون
لاير سعودي)  ،صادرة عن بنك الرياض مقابل إيداع هامش نقدي بنسبة  ، ٪ 100ويتم اإلعتراف به في قائمة المركز المالي الموحدة تحت بند
مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى.
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١2القطاعات التشغيلية
تجري األعمال األساسية للصندوق في المملكة العربية السعودية .تتم المعامالت بين قطاعات التشغيل وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية.
فيما يلي إجمالي أصول ومطلوبات الصندوق كما في  30يونيو 2022م و2021م  ،وإجمالي دخله ومصروفاته التشغيلية  ،ونتائج الفترة المنتهية
بذلك التاريخ  ،حسب قطاع التشغيل:
للفترة المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
الفنادق المدارة من قبل
اإلجمالي
االيجار
طرف ثالث

الدخل الشامل
االيراد من اإليجارات
إيرادات الغرف الفندقية
إيرادات األغذية و المشروبات
إيرادات األقسام التشغيلية األخرى
تكلفة الغرف الفندقية
تكلفة األغذية و المشروبات
تكاليف األقسام التشغيلية األخرى
إستهالك اإلستثمارات العقارية
مجمل الربح

3٩,٦2٥,30١
()١٥,٤٨١,٨٧٩
2٤,١٤3,٤22

٤٥,٥٨١,٤٤٤
١3,٤٩٦,٨٨٨
١,2٨٩,٧٥١
()٩,٤٨٨,3٤٨
()٩,32٧,٩٧٩
()١,٨٤٧,٧0٤
3٩,٧0٤,0٥2

3٩,٦2٥,30١
٤٥,٥٨١,٤٤٤
١3,٤٩٦,٨٨٨
١,2٨٩,٧٥١
()٩,٤٨٨,3٤٨
()٩,32٧,٩٧٩
()١,٨٤٧,٧0٤
()١٥,٤٨١,٨٧٩
٦3,٨٤٧,٤٧٤

مصاريف إدارة عقارات
أتعاب إدارة الصندوق
أتعاب الحفظ
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي الربح التشغيلي

()٧٨٤,0٨3
()٧,٧٤١,١23
()٥0,000
()3,١٨٩,٨١0
()١,٥00,000
١0,٨٧٨,٤0٦

()2,2٩٦,0٦3
()٥,0٤١,٩٤٧
()22,٤١٦,2٦٥
٩,٩٤٩,٧٧٧

()3,0٨0,١٤٦
()١2,٧٨3,0٧0
()٥0,000
()2٥,٦0٦,0٧٥
()١,٥00,000
20,٨2٨,١٨3

توزيعات أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
الربح المحقق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
مصاريف تمويل
دخل آخر
ربح الفترة

32,٥22,٨3١

-

32,٥22,٨3١

20,٥32,3٥3

-

20,٥32,3٥3

()١2,٨0١,٨2١
٥,2٨٤
٥١,١3٧,0٥3

٩,٩٤٩,٧٧٧

()١2,٨0١,٨2١
٥,2٨٤
٦١,0٨٦,٨30

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

٥١,١3٧,0٥3

٩,٩٤٩,٧٧٧

٦١,0٨٦,٨30
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١2القطاعات التشغيلية (تتمه)
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م (غير مراجعة)
الفنادق المدارة من قبل
اإلجمالي
االيجار
طرف ثالث

الدخل الشامل
االيراد من اإليجارات
إيرادات الغرف الفندقية
إيرادات األغذية و المشروبات
إيرادات األقسام التشغيلية األخرى
تكلفة الغرف
تكلفة األغذية و المشروبات
تكاليف تشغيل أخرى
إستهالك اإلستثمارات العقارية
مجمل الربح

30,736,٨63
()13,423,216
17,313,647

42,456,760
7,٨27,6٨2
٩51,31٨
()7,٨6٩,٩٨3
()5,6٨4,352
()1,557,516
36,123,٩0٩

30,736,٨63
42,456,760
7,٨27,6٨2
٩51,31٨
()7,٨6٩,٩٨3
()5,6٨4,352
()1,557,516
()13,423,216
53,437,556

مصاريف إدارة عقارات
أتعاب إدارة الصندوق
مصروفات عمومية وإدارية
صافي الربح التشغيلي

()٩31,٨٨7
()11,0٨6,٩21
()4,26٨,٨6٨
1,025,٩71

()22,052,٩57
14,070,٩52

()٩31,٨٨7
()11,0٨6,٩21
()26,321,٨25
15,0٩6,٩23

توزيعات أرباح
مصاريف تمويل
ربح الفترة

27,202,1٩2
()٩,132,712
1٩,0٩5,451

14,070,٩52

27,202,1٩2
()٩,132,712
33,166,403

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1٩,0٩5,451

14,070,٩52

33,166,403
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١2القطاعات التشغيلية (تتمه)
كما في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
الفنادق المدارة من
اإلجمالي
االيجار
قبل طرف ثالث

المركز المالي
الموجودات
النقدية و شبه النقدية
ذمم مدينة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
عقارات تحت التطوير
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات عقارية
إجمالي الموجودات

٦٧,3٧2,٤٨3
١١0,٤30,٨02
٦٤,3٧٤,٧٤٨
١0,٥٤٩,٥3٩
٤٧,2٥٥,٩٩٤
٧٧0,0٧٥,2٩٧
١,٩3٨,١٨٤,٥٧١
3,00٨,2٤3,٤3٤

المطلوبات
تمويل اسالمي
ذمم دائنة
ايرادات إيجار غير مكتسبة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
منافع نهاية الخدمة لموظفين الفنادق
إجمالي المطلوبات

١,3٦0,٨٤٧,0٨٩
3١,٩٧٥,٨2٦
33,٨١٨,٤٧٤
2,٥٨٨,2٥2
١,٤2٩,22٩,٦٤١

االيجار

المركز المالي

٥,٧20,٩٦0
3٧,٥00,٩٤٦
١,20١,٥2٥
٤,١٤١,٤١٦
()٤,٤٦٩,٧0٧
٤٤,0٩٥,١٤0

١3,30٤,٥٥٨
22,٦٥٥,٩١٩
٤,٨٩٥,٥0٧
3,23٩,١٥٦
٤٤,0٩٥,١٤0

٧3,0٩3,٤٤3
١٤٧,٩3١,٧٤٨
١,20١,٥2٥
٦٨,٥١٦,١٦٤
٦,0٧٩,٨32
٤٧,2٥٥,٩٩٤
٧٧0,0٧٥,2٩٧
١,٩3٨,١٨٤,٥٧١
3,0٥2,33٨,٥٧٤
١,3٦0,٨٤٧,0٨٩
١3,30٤,٥٥٨
3١,٩٧٥,٨2٦
٥٦,٤٧٤,3٩3
٧,٤٨3,٧٥٩
3,23٩,١٥٦
١,٤٧3,32٤,٧٨١

كما في  31ديسمبر 2021م (مراجعة)
الفنادق المدارة من
اإلجمالي
قبل طرف ثالث

الموجودات
النقدية و شبه النقدية
ذمم مدينة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
عقارات تحت التطوير
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات عقارية
إجمالي الموجودات

60,٨3٩,0٩٩
34,٩14,06٨
51,760,140
10,602,35٨
34,1٨0,5٨4
٨54,641,663
1,٩53,666,450
3,000,604,362

7,34٨,375
56,70٩,040
1,230,725
4,50٩,746
2,1٨٩,166
71,٩٨7,051

6٨,1٨7,474
٩1,623,10٨
1,230,725
56,26٩,٨٨5
12,7٩1,524
34,1٨0,5٨4
٨54,641,663
1,٩53,666,450
3,072,5٩1,413

المطلوبات
تمويل اسالمي
ذمم دائنة
ايرادات إيجار غير مكتسبة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات

1,360,٨47,4٩2
2,٩03,٩4٩
2٩,512,371
45,164,157
2,531,541
1,440,٩5٩,510

6,152,573
17,032,4٨1
6,٨27,٨01
2,٩٩4,450
33,007,306

1,360,٨47,4٩2
٩,056,522
2٩,512,371
62,1٩6,63٨
٩,35٩,343
2,٩٩4,450
1,473,٩66,٨16
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صندوق الرياض ريت
صندوق استثمار عقاري متداول
(المدار من قبل الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
 .١3التوزيعات
في  22مارس 2021م  ،وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2020م بمبلغ  0.25لاير
سعودي للوحدة بإجمالي  42.٩24مليون لاير سعودي على مالكي الوحدات.
في  15أغسطس 2021م  ،وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بمبلغ 0.27
لاير سعودي للوحدة بإجمالي  46.35٨مليون لاير سعودي على مالكي الوحدات.
في  13فبراير 2022م  ،وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021م بمبلغ 0.47
لاير سعودي للوحدة بإجمالي  ٨0.6٩٨مليون لاير سعودي على مالكي الوحدات.
 .١٤إعادة تصنيف أرقام الفترة المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
 .١٥التغييرات في شروط وأحكام الصناديق
لم يطرأ أي تغيير جوهري على شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2022م.
 .١٦األحداث الجوهرية
في  3يناير 2022م ،أعلن مدير الصندوق عن توصية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت باتخاذ اإلجراءات الالزمة للبدء في زيادة رأس مال
الصندوق ،األمر الذي يتطلب الحصول على الموافقة من الجهات النظامية ذات الصلة ،وكذلك موفقة حاملي الوحدات.
 .١٧آخر يوم تقييم
آخر يوم للتقييم للفترة هو  30يونيو 2022م.
 .١٨اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  22أغسطس 2022م (الموافق  24محرم 1444هـ)
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