
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 القوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 مع  
 األولیة المختصرةتقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 )مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال(

 القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) مع 
 تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل  

 م۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 

 
 صفحة  
  

 ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة 
  

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
  

 ۳ اآلخر األولیة المختصرة (غیر مراجعة)قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
  

 ٤ قائمة التغیرات األولیة المختصرة في حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات (غیر مراجعة)
  

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
  

 ۱۹-٦ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
  

 
 





 )۱صندوق األھلي ریت (
 سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة  

 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في 

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)
 

۲ 

 
 إیضاح

 یونیو    ۳۰
 م۲۰۲۱ 

 
                

 

 دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  
     الموجودات

     الموجودات المتداولة
 ٦٬٤۷۸  ۱۱٬۹۸۸  نقد وما في حكمھ

 ٤۸٬۰۱۸ ٥ استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 - 
 ٥۰٬۰۳۰  ٥۹٬۷٦۹  ذمم مدینة مقابل عقود إیجار تشغیلي   

 ۲٬۷۱۷  ۲٬۲٥٥  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ٥۹٬۲۲٥  ۱۲۲٬۰۳۰  إجمالي الموجودات المتداولة 

     
     الموجودات غیر المتداولة

 عقارات استثماریة
 

٦  ۱٬۸۳٤٬٥۷٤ 
 

 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸ 
 ۱٬۸۳٤٬٥۷٤   المتداولةإجمالي الموجودات غیر  

 
 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸ 
      

 ۱٬۹۰۳٬٤۰۳  ۱٬۹٥٦٬٦۰٤  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
     المطلوبات المتداولة  

 ۲۱٬۷٦٥  ۲۳٬٦۱۰ ۹ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ۲٥٬۰٦۰  ۳٤٬۳٤۲  إیرادات إیجارات غیر محصلة

 ۷٬۲۱٤  ۸٬۸۹۷  مطلوبات أخرى
 ۱۲٬۷٤۰  ۱۷٬۳٦۳  مقدمة من مستأجریندفعات 

 ۱٬۱٥۹  ۱٬۲۳٥ ۸ مخصص زكاة 
 ٦۷٬۹۳۸  ۸٥٬٤٤۷  إجمالي المطلوبات المتداولة

     
     المطلوبات غیر المتداولة

 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۲۱۷ ۷ قروض  
 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۲۱۷  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     
 ٥۸۲٬۹۳۳  ٦٤۳٬٦٦٤  إجمالي المطلوبات  

     
 ۱٬۳۲۰٬٤۷۰  ۱٬۳۱۲٬۹٤۰  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات

     
 ۱۳۷٬٥۰۰  ۱۳۷٬٥۰۰  وحدات مصدرة (بالعدد باآلالف)

     
 ۹٫٦۰  ۹٫٥٥  صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر سعودي)

     
لموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر العادلة لقیمة  الصافي  

 
۱۱ ۹٫۸۱  ۹٫۹۰ 

 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 خالف ذلك)المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر  
 

۳ 

 
 

 إیضاح

                  
یونیو                ۳۰

 م۲۰۲۱

 
 یونیو   ۳۰

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)   

 
 ٦۳٬۰٦۷  ۸۸٬٥۱۸  ۱۰ إیرادات من العقارات  
 )۱۷٬۱٦۳(  )۱۷٬۸۷۸(  ۱۰ مصروفات تشغیلیة  

 )۱۰٬٦۷٦(  )۱۲٬۳۱۳(  ٦ استھالك  
 )۱۷٬۰۰۰(  -   خسارة انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة

 )۱٬۰۰۰(  )۲٬۰۰۰(  ۱۰ خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي
 ۱۷٬۲۲۸  ٥٦٬۳۲۷    مجمل الربح 

      
 )۷٬۹٦۹(  )۹٬٥۸٥(   أتعاب إدارة

 )۲٥۳(   )۲٦٥(    أتعاب مھنیة  
 )٥۰(      )٥۰(       أتعاب مجلس اإلدارة

تداول  )۳٤۹(  )٤۰۱(   رسوم 
 )۱۸٤(  )۲٦۷(   أتعاب الحفظ  

 )۱۲(  )۱۲(   أتعاب اللجنة الشرعیة  
 )۱٬۱۰۹(  )۱٬۰۲۸(   مصروفات أخرى 

 ۷٬۳۰۲  ٤٤٬۷۱۹   صافي الربح التشغیلي
      

 ۱۲۱  ۲۳   إیرادات أخرى
 ۱۹۰  ۱۸  ٥ ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   ٤٤٬۷٦۰  ۷٬٦۱۳ 
      

 )٥٬۲۸٥(  )۷٬۱۰۰(   تكالیف تمویل
 ۲٬۳۲۸  ۳۷٬٦٦۰   الربح قبل الزكاة

 )۷۰۸(  )٥۰٤(  ۸ الزكاة
 ۱٬٦۲۰  ۳۷٬۱٥٦   ربح السنة

      
للسنة    -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٬٦۲۰  ۳۷٬۱٥٦   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

األولیة المختصرة (غیر  قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات  
 مراجعة)

 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

٤ 

 

 إیضاح 
 یونیو    ۳۰

  م۲۰۲۱
 یونیو   ۳۰

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  

     
 ۱٬۳٦۷٬٦۲۱  ۱٬۳۲۰٬٤۷۰  لمالكي الوحدات في بدایة الفترةصافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة  

     
 ۱٬٦۲۰  ۳۷٬۱٥٦  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     
 )٤٤٬٦۸٦(  )٤٤٬٦۸٦( ۱۲                   توزیعات أرباح معلنة خالل الفترة  

     
 ۱٬۳۲٤٬٥٥٥  ۱٬۳۱۲٬۹٤۰  نھایة الفترةصافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 )۱ریت (صندوق األھلي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال)

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

٥ 

  

 إیضاح 
 یونیو    ۳۰

 م۲۰۲۱
 یونیو   ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲٬۳۲۸  ۳۷٬٦٦۰  الربح قبل الزكاة

     تعدیالت لبنود غیر نقدیة:
 ۱۰٬٦۷٦  ۱۲٬۳۱۳ ٦-۲ استھالك  

 ۱۷٬۰۰۰  -  االستثماریةخسارة انخفاض في قیمة العقارات 
 ٥٬۲۸٥  ۷٬۱۰۰  تكالیف تمویل  

 ۱٬۰۰۰  ۲٬۰۰۰  خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي  
 )۳۱۱(  )     ۱۸(  ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٥۹٬۰٥٥  ۳٥٬۹۷۸ 
في:      التغیرات 

 )۲۰٬۱٦۳(  )۱۱٬۷۳۹(  ذمم مدینة مقابل عقود إیجار تشغیلي  
 ۸۳۰  -  مستحق من طرف ذو عالقة

 )٤٬۱۷۸(  ٤٦۲  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 )۱۰۹(  ۱٬۸٤٥  مستحق ألطراف ذات عالقة

 )۱۲٬۳۳۰(  ۹٬۲۸۲      إیرادات إیجارات غیر محصلة
                 ۱۰٬۳۰۱  )۱٬٥۲۹(  مطلوبات أخرى

                ٦٬٦۹۷                 ٤٬٦۲۳  دفعات مقدمة من مستأجرین  
  ٦۱٬۹۹۹  ۱۷٬۰۲٦                 
     

 -  )٤۲۸(  زكاة مدفوعة
 ۱۷٬۰۲٦  ٦۱٬٥۷۱  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    )۲٥٥٬۳۱٦( 
     األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 

 )                ۲٥٥٬۳۱٥(  )۲٬۷۰۹( ٦-۲ إضافات إلى عقارات استثماریة
(إضافة) / استبعاد استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ۳٥٬٤۸۰  )٤۸٬۰۰۰( ٥ الخسارة
 )۲۱۹٬۸۳٥(  )            ٥۰٬۷۰۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

      
     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 )٤٤٬٦۸٦(  )٤٤٬٦۸٦( ۱۲ توزیعات أرباح مدفوعة
 ۲٤۸٬٥۷۹  ٤۲٬٦۷۸  المتحصل من قرض 

 )٥٬۲۸٥(  )۳٬۳٤٤(  تكالیف تمویل مدفوعة
 ۱۹۸٬٦۰۸  )٥٬۳٥۲(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمویلیة 

     
 )٤٬۲۰۱(  ٥٬٥۱۰  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

 ۱۰٬۱۷٥  ٦٬٤۷۸  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
في نھایة الفترة   نقد وما في حكمھ 

۱۱٬۹۸۸  ٥٬۹۷٤ 
     

 
 
 
 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

٦ 
 

 
 الصندوق وأنشطتھ  . ۱

 
متوافق مع أحكام الشریعة ) ("الصندوق") ھو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل  ۱صندوق األھلي ریت (

باسم شركة األھلي كابیتال) ("مدیر  وإدارتھ من قبل شركة األھلي المالیة (المعروفة سابقاً  تأسیسھ  اإلسالمیة، تم 
الصندوق")، إحدى الشركات التابعة للبنك األھلي السعودي ("البنك")، لصالح مالكي وحدات الصندوق. یشرف على 

 إدارة الصندوق. الصندوق في بشكل رئیسي مجلس
 
 

الممنوح من ھیئة السوق المالیة، فإن مدیر الصندوق مفوض للقیام باألنشطة التالیة   ۰٦۰٤٦-۳۷وفقاً للترخیص رقم  
 فیما یتعلق باألوراق المالیة:

 
 التعامل كأصیل ووكیل ومكتتب؛ )أ

 الترتیب؛ )ب
 اإلدارة؛ )ج
و  )د  المشورة؛ 
 الحفظ. )ه

 
دوري لمالكي الوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في أصول عقاریة یھدف الصندوق إلى توفیر دخل تأجیري  

مدرة للدخل مطورة تطویراً إنشائیاً، باإلضافة إلى إمكانیة تحقیق نمو في إجمالي قیمة أصول الصندوق عن طریق 
توسعتھا.  بیع األصول الحقاً أو تطویري األصول المستھدفة أو 

 
تطویراً إنشائیاً، ویمكن لھ االستثمار یستثمر الصندوق بشكل أساسي في  للدخل المطورة  األصول العقاریة المدرة 

بالریال السعودي لدى المصارف  والودائع قصیرة األجل  النقدي في صفقات المرابحة  بجزء من أصولھ والفائض 
صندوق االستثمار في المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي والعاملة في المملكة العربیة السعودیة. كما یمكن لل

 صنادیق أسواق النقد المطروحة طرحاً عاماً ومرخصة من ھیئة السوق المالیة.
 

 ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۹ربیع األول  ۱۱تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة في 
م. وقد اشترك ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۹ م إلى۲۰۱۷دیسمبر  ٦م). كانت مدة الطرح الكتتاب الوحدات من ۲۰۱۷نوفمبر 

بالنقد في حساب تحصیل من شركة األھلي  وتم االحتفاظ  مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل مدة الطرح 
العقارات   تم استخدامھ لشراء  والذي  تاریخ البدء  بالصندوق في  البنك الخاص  تم تحویل النقد إلى حساب  المالیة. 

م ("تاریخ ۲۰۱۷دیسمبر    ۲٥مالكي الوحدات في آن واحد. بدأ الصندوق أنشطتھ في  االستثماریة وتم إصدار الوحدات ل
ملیون لایر سعودي، والتي اعتبرت    ۱٬۳۷٥وحدة بمبلغ    ۱۳۷٬٥۰۰التأسیس"). أصدر الصندوق في تاریخ التأسیس 

 مساھمة أولیة في رأس مال الصندوق.
 

الصندوق حسب تقدیر مدیر الصندوق رھناً بموافقة ) سنة. یمكن تمدید مدة  ۹۹تكون مدة الصندوق تسع وتسعون (
 ھیئة السوق المالیة.

 
وفقاً لتعلیمات صنادیق االستثمار العقاریة المتداولة الصادرة من ھیئة السوق   الوحدات  تم إنشاء الصندوق وطرح 

لقرار رقم م) والمعدل با۲٤/۱۰/۲۰۱٦ھـ (الموافق ۲۳/۱/۱٤۳۸بتاریخ    ۲۰۱٦-۱۳۰-٦المالیة بموجب القرار رقم 
 م).  ۲۲/۱۰/۲۰۱۸ھـ (الموافق ۱۳/۲/۱٤٤۰الصادر بتاریخ   ۲۰۱۸-۲-۱۱٥

 
 من صافي أرباحھ على مالكي الوحدات.  ٪۹۰ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، سیوّزع الصندوق ما ال یقل عن 

 
 
 
 
 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۷ 
 

 
 األساس المحاسبي   . ۲

 
 بیان االلتزام   ۱- ۲

المالیة األولیة") لفترة الستة أشھر المنتھیة في  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة   یونیو   ۳۰المختصرة ("القوائم 
لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي  ۲۰۲۱ "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة   ۳٤م وفقاً 

ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى  والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین
 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱جنب مع آخر قوائم مالیة سنویة للصندوق كما في وللسنة المنتھیة في  

 
ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة وفقاً لمتطلبات  

واإلصدارات األخرى الصادرة من المعاییر الدولیة للتقریر المال ي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
بعض  تتضمن بعض اإلفصاحات لشرح  الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. إال أن ھذه القوائم المالیة األولیة 

 آخر قوائم مالیة سنویة.  األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲- ۲
تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المتّبعة عند إعداد القوائم 

 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للصندوق للسنة المنتھیة في  السنویة  المالیة 
 

 أسس القیاس   ۳- ۲
ھذه القوائم المالیة األولیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة ومفھوم تم إعداد 

والمسجلة بالقیمة العادلة.  االستمراریة، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

م بالتحقق من مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱قامت ھیئة السوق المالیة في 
باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة:  السماح 

 

معیار المحاسبة الدولي   إلزام الصنادیق المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (بموجب   -
) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة قبل  ٤۰) والعقارات االستثماریة (بموجب معیار المحاسبة الدولي  ۱٦

 م.۲۰۲۳السنة المیالدیة  
 

(بموجب   - التقییم لقیاس العقارات  ونموذج إعادة  بین نموذج القیمة العادلة  للصنادیق المدرجة باالختیار  السماح 
) للفترات المالیة التي  ٤۰) والعقارات االستثماریة (بموجب معیار المحاسبة الدولي ۱٦یار المحاسبة الدولي مع

بعد ذلك.۲۰۲۳تبدأ من السنة المیالدیة    م أو 
 

 )۱۹-تأثیر تفشي فیروس كورونا (كوفید ٤- ۲
(كوفید كورونا  فیروس  لمرض  والمستمر  بالتفشي األخیر  تأثرت عملیات الصندوق  الذي أعلنت منظمة  )  ۱۹-لقد 

م. ویعد التعطل النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس أمراً ۲۰۲۰الصحة العالمیة أنھ یمثل جائحة في مارس  
انتشرت جائحة كوفید تعطل    ۱۹-غیر مؤكداً.  مما تسبب في  على مستوى العالم،  في مختلف المناطق الجغرافیة 

في حدوث حاالت عدم تأكد في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد  ۱۹-كوفیداألعمال واألنشطة االقتصادیة. وقد تسبب  
دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم  عن إجراءات  والدولیة على حد سواء،  والنقدیة المحلیة  أعلنت السلطات المالیة 

تفعیل خطط استمراریة  لمواجھة التداعیات السلبیة المحتملة لھذه الجائحة.  یراقب الصندوق الوضع عن كثب، ویقوم ب
على عملیاتھ وأدائھ  ۱۹-العمل الخاصة بھ وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل نظراً لتفشي كوفید

 المالي. 
 

تفشي فیروس كوفید تأثیره االقتصادي الكامل حتى اآلن. یواصل   ۱۹-ومع استمرار  فمن الصعب التنبؤ بمدى ومدة 
وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي مدیر الصندوق  مراقبة الوضع والتحقق من مدى تأثیره على عملیات المجموعة 

م: ۲۰۲۰یونیو    ۳۰وتوصلت إلى أنھ ال یتعین إجراء أي تعدیالت على المبالغ المسجلة في ھذه القوائم المالیة األولیة (
یكفي من السیولة  ملیون لایر سعودي). كما یرى مدیر الصندوق، واستناداً إلى ۳۲٫۲ تقییمھ، أن لدى الصندوق ما 

بالتزاماتھ المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.  المتوفرة لالستمرار في الوفاء 
 

 عملة العرض والنشاط   ٥- ۲
والنشاط للصندوق ھي الریال السعودي.  إن عملة العرض 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۸ 
 

 
 المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد . ۳

 

تغییرات طرأت على المعاییر والتي تم إصدار عدد من  والتعدیالت والتفسیرات. یتضمن الجدول التالي آخر  المعاییر 
م والمتاحة للتطبیق المبكر للفترات السنویة التي تبدأ في  ۲۰۲۱ینایر  ۱یجب تطبیقھا على الفترة السنویة التي تبدأ في 

 ي منھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. م. ومع ذلك، لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر أل۲۰۲۱ینایر   ۱
 

 المتطلبات الجدیدة الساریة حالیاً 
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت تاریخ السریان 
  

 )۱(تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي   ۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید م ۲۰۲۰یونیو   ۱
المرحلة الثانیة: تعدیالت على المعیار الدولي   -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  م۲۰۲۱ینایر   ۱

المالي   الدولي    ۹للتقریر  المحاسبة  المالي    ۳۹ومعیار  للتقریر  الدولي   ۷والمعیار 
 ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي 

 

 المتطلبات المرتقبة
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت یان تاریخ السر
  

تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   م۲۰۲۲ینایر   ۱  )۳۷العقود المتوقع خسارتھا: 
المعیار   -م  ۲۰۲۰-م۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة 

المالي   للتقریر  المالي    ۱الدولي  للتقریر  الدولي  "أمثلة توضیحیة مرفقة   ۹والمعیار 
 "٤۱ومعیار المحاسبة الدولي    ۱٦بالمعیار الدولي للتقریر المالي 

(تعدیالت على  المقصود  المتحصالت قبل االستخدام  والمعدات:  واآلالت  الممتلكات 
 )۱٦معیار المحاسبة الدولي 

 )۳(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي الَمراجع حول إطار المفاھیم 
 )۱تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  م۲۰۲۳ینایر   ۱

 "عقود التأمین" –  ۱۷ المعیار الدولي للتقریر المالي
 )۸تعریف التقدیر المحاسبي (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

المحاسبیة  عن السیاسات  وقائمة   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي    -اإلفصاح 
 ۲ممارسة المعیار الدولي للتقریر المالي  

متاح للتطبیق  
االختیاري/تاریخ سریان 

 مؤجل إلى أجل غیر مسمى

المشترك  المشروع  أو  الزمیلة  وشركتھ  ما  بین مستثمر  الموجودات  مساھمة  بیع أو 
 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰لى المعیار الدولي للتقریر المالي (التعدیالت ع

 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  . ٤
 

المبینة   المبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  استخدام  اإلدارة  من  المالیة  القوائم  یتطلب إعداد 
والمطلوبات   وعوامل للموجودات  المتعلقة بھا إلى الخبرة  واالفتراضات  تستند التقدیرات  والمصروفات.  واإلیرادات 

أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات 
 الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة عن غیرھا من المصادر. قد تختلف النتائج

 

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في  
الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات  

 الفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.و 
 

التالیة التي تعتبر   بوضع التقدیرات واألحكام  بالصندوق، قامت اإلدارة  تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة  في سیاق 
 جوھریة في القوائم المالیة:

 

 ي عقود اإلیجار التشغیلي  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدین 
 األعمار اإلنتاجیة للعقارات االستثماریة 
 تحدید القیم العادلة للعقارات االستثماریة 
 "االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة "احتساب القیمة المستخدمة 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۹ 
 

 
 االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     . ٥

 
 تتضمن االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما یلي:

 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 (مراجعة)

 
 التكلفة

القیمة 
 العادلة

 
 التكلفة

القیمة  
 العادلة

االستثمارات في وحدات صندوق استثمار مدار من قبل  
 مدیر الصندوق (طرف ذو عالقة) 

بالریال السعودي    ٤۸٬۰۱۸ ٤۸٬۰۰۰ صندوق األھلي للمتاجرة 

 

- - 
 

 العقارات االستثماریة     . ٦
 

 یمتلك الصندوق العقارات االستثماریة التالیة:       ۱-٦

 الشراءسعر      طبیعة العقار  اسم العقار
 ۱٬۱۹٥٬٦۸٦        مركز تجاري                     )۲-۱-٦،  ۱-۱-٦إیضاح األندلس مول، جدة (

 ۲۰۰٬۰۰۰   فندق       )۱-۱-٦إیضاح فندق األندلس مول ، جدة (
 ۲٥٥٬۰۰۰   مكتب                          )۳-۱-٦إیضاح برج سالمة، جدة (

 ۲٥۰٬۰۰۰ كتب    م )٤-۱-٦إیضاح كیوبیك بالزا، الریاض (
 
  ٤۰٥استحوذ الصندوق على األندلس مول وفندق األندلس مول في تاریخ تأسیس الصندوق نظیر عوض نقدي قدره   ۱-۱-٦

ملیون لایر سعودي) وإصدار وحدات في   ۱٬۳٥۰من إجمالي قیمة الشراء البالغة   ٪۳۰ملیون لایر سعودي (یمثل  
 األندلس العقاریة، المالك السابق.ملیون لایر سعودي لشركة   ۹٤٥الصندوق بقیمة  

 
م  ۲۰۲۰نوفمبر  ۹متر مربع مجاورة لألندلس مول بتاریخ  ۹،٦٦۹استحوذ الصندوق على قطعة أرض مساحتھا  ۱-۲-٦

توسیع األندلس مول. ٤٥٫۷بمقابل نقدي قدره   ملیون لایر سعودي لغرض 
 

ملیون لایر سعودي. والذي   ۲٥٥ م على برج سالمة نظیر مقابل نقدي قدره۲۰۱۹أغسطس    ٤استحوذ الصندوق في  ۱-۳-٦
سنوات. یُسمح للبائع بتأجیر    ٥ملیون لایر سعودي سنویاً لفترة    ۲۳٫۱تم تأجیره الحقاً للبائع نظیر صافي إیجار قدره 

 العقار من الباطن لعدة مستأجرین خالل ھذه الفترة.
 
ملیون لایر سعودي ومولت  ۲٥۰ه  م مقابل مبلغ نقدي قدر۲۰۲۰یونیو    ۲۲استحوذ الصندوق على كیوبیك بالزا في  ٤-۱-٦

ملیون لایر   ۲۱٫٦عملیة االستحواذ من خالل التمویل اإلسالمي اإلضافي. تم تأجیر العقار نظیر صافي إیجار قدره  
 سنوات.  ۳سعودي سنویاً لفترة 

 
لدى شركة "صندوق تمكین العقاري" ("كیان ذو غرض خاص")، المملوكة  یتم االحتفاظ بعقارات الصندوق كأمانة   ٥-۱-٦

سنویاً استناداً إلى    ٪۰٫۰۲٥من قبل شركة البالد المالیة (أمین الحفظ للصندوق). یدفع الصندوق أتعاب حفظ بنسبة  
 متوسط القیم السوقیة للعقارات.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع) -٦

 

 تراكم. فیما یلي تفاصیل عن تكلفة العقارات االستثماریة:م، تتمثل العقارات االستثماریة في العقارات التي تم اإلثبات األولي لھا بالتكلفة وتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستھالك الم۲۰۲۱یونیو    ۳۰في         ۲-٦
 

 األراضي 
 

 المباني
األثاث  

  والتجھیزات
أجھزة الحاسب   

  اآللي
المعدات  

 المكتبیة
 

   السیارات
اإلنشاءات تحت  

 التنفیذ
 

 اإلجمالي
               التكلفة:

 ۱٬۹۳۱٬٥۷۱  ۸٬۳٦۰  ۳۳  ۷٬۲۷۷  ۲٬۱۱۷  ۹٬۰۱٥  ۸۸۹٬٤۷٦  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید في  
 ۲٬۷۰۹  ۲٬۷۰۹  -  -  -  -  -  - إضافات خالل الفترة

 -  )٦٬٥۷۱(  -  -  -  -  ٦٬٥۷۱  - الفترةیالت خالل تحو 
 ۱٬۹۳٤٬۲۸۰  ٤٬٤۹۸  ۳۳  ۷٬۲۷۷  ۲٬۱۱۷  ۹٬۰۱٥  ۸۹٦٬۰٤۷  ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في  

                
وخسارة  االستھالك المتراكم 

  االنخفاض في القیمة:
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 )۸۷٬۳۹۳(  -  )۱(  )۳٬٤٥۳(  )٦٦۸(  )۳٬۱۸٦(  )۸۰٬۰۸٥(  - م۲۰۲۱ینایر   ۱الرصید في  

 )۱۲٬۳۱۳(  -  )۳(  )٥۷٥(  )۱۱۳(  )٥۳۱(  )۱۱٬۰۹۱(  - استھالك خالل الفترة
 )۹۹٬۷۰٦(  -  )٤(  )٤٬۰۲۸(  )۷۸۱(  )۳٬۷۱۷(  )۹۱٬۱۷٦(  - م۲۰۲۱یونیو  ۳۰صید في  الر

               
 صافي القیمة الدفتریة في  

(غیر ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ م 
 ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ مراجعة)

 

۸۰٤٬۸۷۱ 

 

٥٬۲۹۸ 

 

۱٬۳۳٦ 

 

۳٬۲٤۹ 

 

۲۹  ٤٬٤۹۸ 

 

۱٬۸۳٤٬٥۷٤ 
 صافي القیمة الدفتریة في 

 ۱٬۰۱٥٬۲۹۳ م (مراجعة)۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 

۸۰۹٬۳۹۱ 
 

٥٬۸۲۹ 
 

۱٬٤٤۹ 
 

۳٬۸۲٤ 
 

۳۲  ۸٬۳٦۰ 
 

۱٬۸٤٤٬۱۷۸ 
 

ملیون لایر سعودي. ویبلغ إجمالي القیم الدفتریة لألندلس مول   ٦٥۰إن األندلس مول وفندق األندلس مول مرھونة كضمان مقابل تسھیل تمویل إسالمي تم الحصول علیھ من البنك األھلي السعودي بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي كما في تاریخ التقریر.  ۱٬۳۳٦وفندق األندلس مول 

 
ن طریق تعیین مقیمین اثنین مستقلین الذین قاموا من تعلیمات صنادیق االستثمار العقاریة المتداولة الصادرة من ھیئة السوق المالیة، یقوم مدیر الصندوق بتقییم قیم العقارات للصندوق ع ۸وفقاً للمادة  

دة في المملكة العربیة السعودیة، تُدرج االستثمارات في تماشیاً مع معاییر التقییم الدولیة الخاصة بمجلس معاییر التقییم الدولیة. ومع ذلك، ووفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمبتحدید القیم السوقیة 
بھا بموج  ب المعاییر الدولیة للتقریر المالي.العقارات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم والذي یُعد معالجة مسموًحا 

 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 
 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع)   .    ٦

 
 القیم السوقیة  ۳- ٦

 
 تتمثل االفتراضات المستخدمة في تحدید القیم العادلة للعقارات االستثماریة فیما یلي:  ۳-۱-٦

 القیمة السوقیة الرئیسیةاالفتراضات  أسلوب التقییم: البیان

 ستارتوالمقیّم: فالی

 ۳۰كما في  
 یونیو

 م۲۰۲۱

  ۳۱كما في 
 دیسمبر  
 م۲۰۲۰

   

التدفقات النقدیة   األندلس مول 
 المخصومة

 ٪۱۱معدل الخصم: 
 ۱٬۱۹٥٬۰۰۰ ۱٬۱۹۲٬۰۰۰ ٪۸٫٥۰معدل عائد التخارج:  

     
التدفقات النقدیة   فندق األندلس مول

 المخصومة
 ٪۱۱٫٥الخصم: معدل  

 ۱٥۳٬۰۰۰ ۱٤۹٬۰۰۰ ٪۹معدل عائد التخارج:  
     

التدفقات النقدیة   برج سالمة
 المخصومة

 ٪۱۱٫٥معدل الخصم: 
 ۲٥۸٬٤۰۰ ۲٥۸٬٤۰۰ ٪۹معدل عائد التخارج:  

     
التدفقات النقدیة   كیوبیك بالزا

 المخصومة
 ٪۱۱معدل الخصم: 

 ۲٥۹٬۰۰۰ ۲٥۹٬۰۰۰ ٪۸٫٥معدل عائد التخارج:  
   ۱٬۸٥۸٬٤۰۰ ۱٬۸٦٥٬٤۰۰ 

 

 المقَیِّم: نایت فرانك 
التدفقات النقدیة   األندلس مول 

 المخصومة
 ٪۱۰٫۷٥معدل الخصم: 

 ۱٬۲٥۹٬۰٥۰ ۱٬۲٤۱٬۳۹۰ ٪۸٫۷٥معدل عائد التخارج:  
     

التدفقات النقدیة   فندق األندلس مول 
 المخصومة

 ٪۱۱٫۲٥معدل الخصم: 
 ۱٤۸٬٦۰۰ ۱٤۸٬۲۰۰ ٪۹٫۲٥معدل عائد التخارج  

     

التدفقات النقدیة   برج سالمة
 المخصومة

 ٪۱۰٫۲٥معدل الخصم: 
 ۲٤٤٬۰۰۰ ۲٤۳٬۱۰۰ ٪۸٫۲٥معدل عائد التخارج:  

     
التدفقات النقدیة   كیوبیك بالزا

 المخصومة
 ٪۱۰٫۰۰معدل الخصم: 

 ۲٥۳٬۰۷۰ ۲٥۰٬۷٦٦ ٪۸معدل عائد التخارج:  
   ۱٬۸۸۳٬٤٥٦ ۱٬۹۰٤٬۷۲۰ 

 

للقیمة العادلة استناداً إلى المدخالت في   ۳تم تصنیف قیاسات متوسط القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بالمستوى 
 م:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و ۲۰۲۱یونیو   ۳۰طرق التقییم المستخدمة. یظھر الجدول التالي التفاصیل كما في  

 

 م۲۰۲۱یونیو  ۳۰قیاس متوسط القیمة العادلة في   

 

باستخدام أسعار مدرجة من األسواق  
 النشطة لموجودات مماثلة 

  )۱(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
قابلة للمالحظة  

 )۲(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى غیر  
 قابلة للمالحظة

 )۳(المستوى   
 ۱٬۸۷۰٬۹۲۸ - - عقارات استثماریة  

 

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱قیاس متوسط القیمة العادلة في   

 

باستخدام أسعار مدرجة من األسواق  
 النشطة لموجودات مماثلة 

  )۱(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى 
قابلة للمالحظة  

 )۲(المستوى 

مدخالت ھامة أخرى غیر  
 قابلة للمالحظة  

 )۳(المستوى 
 ۱٬۸۸٥٬۰٦۰ - - عقارات استثماریة  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۲ 
 

 
 القروض   . ۷

 یونیو    ۳۰ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 
 ۲٥۳٬۰٥۰  ٥۱٤٬۹۹٥ الرصید االفتتاحي

 ۲٦۱٬۰۲۸  ٤۲٬٦۷۸ تسھیل تمویل مستخدم خالل الفترة/السنة
 ۹۱۷  ٥٤٤ إطفاء أتعاب ترتیب قرض 

 ٥۱٤٬۹۹٥  ٥٥۸٬۲۱۷ الرصید الختامي  
 

 الزكاة   . ۸
                                             
 الزكاة:فیما یلي حركة مخصص  

 یونیو    ۳۰ 
 دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱

 م۲۰۲۰
 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 

 ۱٬٥۰۰  ۱٬۱٥۹ الرصید االفتتاحي
    المحملة:

 ۱٬۱٥۹  ٥۰٤ للفترة/ السنة -
  ۱۷۹  -- فیما یتعلق بالسنوات السابقة -

٥۰٤  ۱٬۳۳۸ 
 )۱٬٦۷۹(  )٤۲۸( المدفوع خالل الفترة / السنة  

 ۱٬۱٥۹  ۱٬۲۳٥ الرصید الختامي
            
 موقف الربط الزكوي:          

م. إال أن الھیئة ۲۰۲۰قدم الصندوق إقراراتھ الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") للسنوات حتى  
 لم تقم بعد بإنھاء الربوط النھائیة.

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   . ۹

  
یلي، ویتعامل الصندوق مع ھذه األطراف خالل السیاق االعتیادي  تتكون األطراف ذات العالقة في الصندوق مما 

 ألعمالھ:
 

 العالقة اسم الشركة
 ومالك وحداتمدیر الصندوق   شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال

 شریك مدیر الصندوق البنك األھلي السعودي
تجاري شركة األندلس العقاریة  مالك وحدة ومشغل مركز 

  
 أتعاب إدارة الصندوق

سنویاً من إجمالي موجودات الصندوق (استناداً إلى آخر تقییم) ناقصاً المطلوبات   ٪۱بدفع الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  
 للصندوق. تستحق أتعاب اإلدارة كمتأخرات على أساس نصف سنوي.المتداولة 

 
 أتعاب الوكیل

الصندوق من خالل اتفاقیة تحویل رئیسیة بتاریخ   العقاریة كوكیل ۲۰۱۷دیسمبر    ۲٥قام  بتعیین شركة األندلس  م 
قوق وااللتزامات كوكیل  عقاري. وبموجب االتفاقیة، یتم تعیین شركة األندلس العقاریة لممارسة وتنفیذ وسداد جمیع الح

لایر سعودي سنویاً إلى شركة األندلس   ٥۰۰٬۰۰۰لألندلس مول وفندق األندلس مول. یدفع الصندوق مبلغ ثابت قدره 
 العقاریة عن خدمات الوكیل المذكورة أعاله.

والذي تحملھ أتعاباً إداریة من  الصندوقكما تقوم شركة األندلس العقاریة بإدارة مركز األندلس   



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 
 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع)       -۹

 
أبرم الصندوق المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تمت ھذه المعامالت على 

تم اعتماد جمیع معامالت األطراف ذات   وأحكام معتمدة من الصندوق.  شروط  العالقة من قبل مجلس إدارة أساس 
 الصندوق.

 
 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  
     

 ۷٬۹۸۸  ۳٬٤۰۹ إیجارات محصلة بالنیابة عن الصندوق شركة األندلس العقاریة
 ۱۰٬٤٤۹  - من شركة األندلس العقاریة  ةمستلم مدفوعات

 ۸٬۳۳٦  - لشركة األندلس العقاریة اتمدفوع
 ۸٬۸٤٥  ۳٬٥٥۸ أتعاب إدارة محملة

 ٥۰۰  ۲۸۷ أتعاب وكالة محملة  
     

شركة األھلي المالیة 
المعروفة سابقاً باسم شركة 

 األھلي كابیتال

 ۱۷٬۳۹۹  ۹٬٥۸٥ أتعاب إدارة محملة  
 ۳٬۹٥۹  ۳۲۲ تكلفة معامالت مرسملة إلى عقارات استثماریة

 ۱٥٬۱۸۹  ۸٬٤۹۸ مدفوعات تمت بواسطة الصندوق
     

 ۲٦  ۱٤ رسوم خدمات محملة البنك األھلي السعودي    
 ۲٦  ۱٤ مدفوعات 

    وفیما یلي المعامالت الھامة مع موظفي اإلدارة العلیا:

 طبیعة المعامالت موظفي اإلدارة العلیا
م     ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)
م  ۲۰۲۰ 

 (مراجعة)
اإلدارة أتعاب مجلس موظفي اإلدارة العلیا  ٥۰  ۱۰۰ 

نتجت األرصدة التالیة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة عن المعامالت المذكورة أعاله بتاریخ قائمة المركز  
 المالي:

 
 المستحق ألطراف ذات عالقة

    
 یونیو    ۳۰ لطرف ذو العالقة

 دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱
 م۲۰۲۰

(غیر  
 مراجعة)

 
 (مراجعة)

 ۲۰٬۹۹۳  ۲۲٬٤۰۲        شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیتال
 ۷۷۲  ۱٬۲۰۸ شركة األندلس العقاریة

 ۲۳٬٦۱۰    ۲۱٬۷٦٥   



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٤ 
 

  
 التقاریر القطاعیة  . ۱۰

 

 النحو التالي:تشمل أنشطة الصندوق عددًا من القطاعات على  
 

 قطاع التجزئة: یشمل األندلس مول.
 قطاع الضیافة: یشمل فندق األندلس مول.

 قطاع المكاتب: یشمل برج سالمة وكیوبیك بالزا.
 

واألداء المالي لھذه القطاعات:  فیما یلي ملخصاً للمركز المالي 

 للفترة المنتھیة
 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰

 (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰یونیو   ۳۰ 

 اجعة)(غیر مر

 
 مركز  
  اإلجمالي المكتب الفندق التسوق

مركز 
 اإلجمالي المكتب الفندق التسوق

          
 ٦۳٬۰٦۷ ۱۲٬۰٦۸ ٦٬٦۰۱ ٤٤٬۳۹۸  ۸۸٬٥۱۸ ۲۲٬٥۰٦ ٤٬٥۲۱ ٦۱٬٤۹۱ إجمالي اإلیرادات

 )۱۷٬۱٦۳( )۲٥۳( )٦٬٦۰۳( )۱۰٬۳۰۷(  )۱۷٬۸۷۸( )۲۹۲( )٥٬۰۱٥( )۱۲٬٥۷۱( مصروفات تشغیلیة
 )۱۰٬٦۷٦( )۲٬٦٥۰( )۲٬۸٦۹( )٥٬۱٥۷(  )۱۲٬۳۱۳( )٤٬٤۲۷( )۲٬٥٤۸( )٥٬۳۳۸( استھالك  

 )۱۷٬۰۰۰( - )۱۷٬۰۰۰( -  - - - - خسارة انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة  
 )۱٬۰۰۰( - - )۱٬۰۰۰(  )۲٬۰۰۰( - - )۲٬۰۰۰( خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي

 ۱۷٬۲۲۸ ۹٬۱٦٥ )۱۹٬۸۷۱( ۲۷٬۹۳٤  ٥٦٬۳۲۷ ۱۷٬۷۸۷ )۳٬۰٤۲( ٤۱٬٥۸۲ مجمل الربح 
          

 
  م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱    م۲۰۲۱یونیو    ۳۰  كما في

  (مراجعة)    (غیر مراجعة)  
مركز   

 اإلجمالي الصندوق المكتب الفندق التسوقمركز   اإلجمالي الصندوق المكتب الفندق التسوق
            

 ۱٬۹۰۳٬٤۰۳ ٤٬۲۸۲ ٥۱۳٬۰۲٤ ۱٥۷٬۲۸۲ ۱٬۲۲۸٬۸۱٥  ۱٬۹٥٦٬٦۰٤ ٥۲٬٦٥۲ ٥۰۸٬٦٥۹ ۱٥۲٬۲۳۹ ۱٬۲٤۳٬۰٥٤ إجمالي الموجودات
            

 ٥۸۲٬۹۳۳ ۱۹٬۲۹٤ ٥۰۷٬۳۳۲ ۱٬۳٤۰ ٥٤٬۹٦۷  ٦٤۳٬٦٦٤ ۲۲٬۰۱۹ ٥۳۰٬۷٥۲ ۱٬٥٥۷ ۸۹٬۳۳٦ إجمالي المطلوبات



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٥ 
 

 
 صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة إذا كانت العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة األثر على   . ۱۱

 
 یونیو    ۳۰ 

 دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱
 م۲۰۲۰

 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 
    القیمة العادلة للعقارات االستثماریة

 ۱٬۸۸٥٬۰٦۰  ۱٬۸۷۰٬۹۲۸ یخصم: القیمة الدفتریة للعقارات االستثماریة
 ۱٬۸٤٤٬۱۷۸  ۱٬۸۳٤٬٥۷٤ الزیادة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة)

 ٤۰٬۸۸۲  ۳٦٬۳٥٤ وحدات مصدرة باآلالف (بالعدد)
وفقاً للقیمة العادلةاإلضافیة صافي الموجودات   ۱۳۷٬٥۰۰  ۱۳۷٬٥۰۰ (حقوق الملكیة) لكل وحدة 

 ۰٫۲٦  ۰٫۳۰ 
 

الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات قبل تعدیل القیمة  صافي الموجودات (حقوق 
 ۱٬۳۲۰٬٤۷۰  ۱٬۳۱۲٬۹٤۰ العادلة

 ٤۰٬۸۸۲  ۳٦٬۳٥٤ الزیادة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة)
تعدیل القیمة   بعد  الوحدات  لمالكي  الملكیة) العائدة  (حقوق  صافي الموجودات 

 ۱٬۳٦۱٬۳٥۲  ۱٬۳٤۹٬۲۹٤ العادلة
 

    الموجودات العائدة لكل وحدةصافي قیمة  
صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر سعودي) قبل تعدیل القیمة  

 ۹٫٦۰  ۹٫٥٥ العادلة
الزیادة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة (لایر سعودي) وفقاً  

 ۰٫۳۰  ۰٫۲٦ للقیمة العادلة
العائدة لمالكي الوحدات بعد تعدیل القیمة صافي الموجودات (حقوق الملكیة) 

 ۹٫۹۰  ۹٫۸۱ العادلة
 

 توزیعات األرباح . ۱۲

بمبلغ  ۲۰۲۱فبرایر   ۹في  ملیون لایر سـعودي (أي   ٤٤٫٦۸٦م، وافق مجلس إدارة الصـندوق على دفع توزیعات أرباح 
بعد   ۰٫۳۲٥  اإلعالن.لایر سعودي للوحدة) على مالكي وحدات الصندوق. تم دفع توزیعات األرباح 

  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱٦ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة  . ۱۳

 
 عوامل المخاطر المالیة 

یتعرض الصندوق لمخاطر مالیة مختلفة بسبب أنشطتھ وتشمل: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القیمة  
إدارة المخاطر العام للصندوق  العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العمولة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج  

ویسعى إلى التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة علـى األداء المالي  األسواق المالیة  على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع 
 للصندوق.

 
في    إدارة المخاطر. تتكون األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي من النقد وما عن مسؤول مدیر الصندوق إن

وذمم مدیني عقود اإلیجار التشغیلي، وبعض  حكمھ، واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
التجاریة،  الدائنة  والذمم  عالقة،  ذات  ألطراف  والمستحق  األجل،  طویلة  والدیون  األخرى،  المتداولة  الموجودات 

المتداولة األ المستحقة والمطلوبات  عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في السیاسات والمصروفات  یتم اإلفصاح  خرى. 
بالصافي في القوائم المالیة عند  وتدرج المبالغ  والمطلوبات المالیة  تتم مقاصة الموجودات  بكل بند.  المحاسبیة المتعلقة 

في، أو إثبات الموجودات وجود حق قانوني ملزم للصندوق بمقاصة المبالغ المدرجة ویعتزم إما التسویة على أساس الصا
 المطلوبات في آن واحد.

 
 مخاطر السوق )أ

تتمثل مخاطر الـسوق في مخاطر تأثیر التغیرات في أـسعار الـسوق مثل أـسعار ـصرف العمالت األجنبیة ومعدالت الربح 
وأســـعار األســـھم على ربح الصـــندوق أو قیمة أدواتھ المالیة. تھدف إدارة مخاطر الســـوق إلى إدارة وضـــبط التعرض 

 للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق العائد األمثل.  
 اطر العمالتمخ )ب

مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  
 تتم معامالت الصندوق بصورة أساسیة بالریال السعودي، وعلیھ ال یتعرض الصندوق ألي مخاطر عمالت ھامة.

 
 مخاطر معدالت العمولة )ج

ت ھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التذبذبات في أسعار العموالت السائدة على المراكز مخاطر أسعار العموال
 المالیة للصندوق وتدفقاتھ النقدیة.

 
وفقاً ألسعار فائدة  قصیرة األجل والتي تتم  والودائع  تنشأ مخاطر أسعار العمولة للصندوق بصورة رئیسیة من القروض 

 التسعیر بشكل منتظم.ثابتة وال تخضع إلعادة  
  

 مخاطر االئتمان )د
 

ــأن أداة مالیة أو عقد عمیل مما یؤدي إلى تكبد  بالتزاماتھ بش تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء 
التشغیلي خسائر مالیة. یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بمستحقاتھ من المستأجرین بموجب عقود اإلیجار 

ــتحق من أطراف ذات عالقة وبعض  والنقد وما في حكمھ والمس ــارة  ــتثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس واالس
 األرصدة المدینة األخرى.

 
 القیم الدفتریة للموجودات المالیة تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لھذه الموجودات.

 
 مم المدینة واألرصدة البنكیة على ما یلي:تقتصر مخاطر االئتمان على الذ

 • یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید؛
 • المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۷ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) . ۱۳

 
لدى الصـندوق مسـتحقات من مسـتأجرین مقابل عقود إیجار تشـغیلي في المملكة العربیة السـعودیة. یقوم الصـندوق بإدارة 
یاـسات وإجراءات محددة. ویـسعى الـصندوق  مخاطر االئتمان المتعلقة بمـستحقات من العمالء عن طریق المراقبة وفقاً لـس

ــة بھ والمتعلقة ــع حدود ائتمانیة للعمالء األفراد ومراقبة الذمم   إلى الحد من مخاطر االئتمان الخاصـ بالعمالء وذلك بوضـ
المدینة القائمة على أســاس مســتمر. تتم مراقبة أرصــدة الذمم المدینة بھدف أال یكون تعرض الصــندوق للدیون المعدومة 

 تعرضاً جوھریاً. 
 

 مخاطر السیولةھـ)     
مخاطر الســــیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الصــــندوق لصــــعوبات في الحصــــول على التمویل الالزم للوفاء 
یولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بـسرعة وبقیمة  بالتزامات مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنتج مخاطر الـس

یولة من خالل الم یولة المتوفرة من خالل تـسھیالت  تقارب قیمتھ العادلة. وتدار مخاطر الـس راقبة المنتظمة لمدى كفایة الـس
بأي التزامات مستقبلیة.    ائتمانیة ملتزمة بھا للوفاء 

 
المكشوف  بنكیة على  سحوبات  باستخدام  والمرونة  بین استمراریة التمویل  الحفاظ على التوازن  یھدف الصندوق إلى 

بنكیة.    وقروض 
 

 القیمة العادلة  . ۱٤
  

لة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین  القیمة العاد
تقدیره بـشكل  لظروف الـسوق الـسائدة بغض النظر عما إذا تم تحدید الـسعر أو  المـشاركین في الـسوق بتاریخ القیاس ووفقاً 

 مباشر باستخدام أسلوب تقییم آخر.
 

ــاح عن قیمھا العادلة في القوائم یتم   بالقیمة العادلة أو تم اإلفص ــھا  ــواء تم قیاس ــنیف جمیع الموجودات والمطلوبات س تص
المالیة وفقاً لمسـتویات التسـلسـل الھرمي لقیاسـات القیمة العادلة كما ھو موضـح أدناه، إلى أدنى مسـتوى لقیاس المدخالت 

 .الذي یعتبر ھاًما لقیاس القیمة العادلة ككل
 

 أسعار السوق المتداولة والمعلنة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.  :۱المستوى  
تتبعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ألصل أو التزام بخالف األسعار :  ۲المستوى   المدخالت التي یمكن مالحظتھا أو 

 .۱المعلنة المذكورة في المستوى  
 التي ال یمكن مالحظتھا أو تتبعھا ألصل أو التزام.المدخالت  :  ۳المستوى  

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  

نحو  وإجراءاتھ  وسیاساتھ  یلي أھداف الصندوق  نتیجة استخدام األدوات المالیة. یوضح ما  یتعرض الصندوق للمخاطر 
باإلضافة إلى  والطرق المستخدمة لقیاسھا  المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم المالیة  إدارة ھذه المخاطر 

 المرفقة.
 
نحو  وإجراءاتھ  تغیرات جوھریة قد تعرض الصندوق لمخاطر األدوات المالیة من خالل أھدافھ وسیاساتھ  تكن ھناك  لم 

والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم استخدامھ في السنوات السابقة ما  لم یذكر خالف ذلك. إدارة ھذه المخاطر 
 
 
 



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۸ 
 

 
 (یتبع) القیمة العادلة  . ۱٤

 
والذمم  - والمستحقات  األطراف ذات العالقة  وأرصدة  الصندوق أن القیمة العادلة لمستحقات المستأجرین  تعتبر إدارة 

 الدائنة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب طبیعة قصر أجل األدوات المالیة. 
 

تم تصنیفھ في المستوى   - والذي  للدیون طویلة األجل،  الصندوق القیمة العادلة  ، لتكون مقاربة لقیمتھا  ۳قدرت إدارة 
 الدفتریة.  

 
 خالل فترة التقریر. ۳أو   ۲أو    ۱ال توجد تحویالت بین المستوى  -

 
المالیة تتعرض األدوات المالیة للتغیر في مخاطر القیمة نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت ل والمطلوبات  لموجودات 

ذات العمولة المتغیرة. تم ذكر معدل العمولة الفعلي وفترة إعادة التسعیر أو تاریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة  
 في اإلیضاحات ذات الصلة.

 
في ذلك مستویاتھم في النظام  یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما

یتم  والمطلوبات المالیة التي ال  تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات  المالیة. وال  المتدرج للقیمة العادلة لألدوات 
 قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.

 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

  
 المصنفة بالقیمة

 العادلة
 

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
       م۲۰۲۱یونیو    ۳۰

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  -األدوات المالیة 
 - ٤۸٬۰۱۸ -  ٤۸٬۰۱۸ الخسارة

       
       م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

الربح أو بالقیمة العادلة من خالل   -األدوات المالیة 
 - الخسارة

 
- - - 

 
  



 )۱صندوق األھلي ریت (
 ال)(مدار من قبل شركة األھلي المالیة المعروفة سابقاً باسم شركة األھلي كابیت

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة (مالم یذكر خالف ذلك)

۱۹ 
 

 

 األحداث الالحقة  . ۱٤
 

ملیون لایر سعودي    ٤۸٫۱۲٥م بدفع توزیعات أرباح مرحلیة قدرھا ۲۰۲۱یولیو    ۱۲أوصى مجلس إدارة الصندوق في 
بعد اإلعالن.  ۰٫۳٥(  لایر سعودي للوحدة) لمالكي وحدات الصندوق. تم دفع توزیعات األرباح 

 

 آخر یوم تقییم  . ۱٥
 

 م.  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰إن آخر یوم تقییم للفترة كان في  
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة . ۱٦
  

بتاریخ   ۱٦ھـ (الموافق  ۱٤٤۳  محرم ۸تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس إدارة الصندوق 
 م).  ۲۰۲۱ أغسطس

 


