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 سويكورب وابل ريت صندوق 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

 

 إيضاح 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات 
    

    الموجودات غير المتداولة
 7,638,444 7,401,380  موجودات حق استخدام 

 908,547,393 886,289,745 6 عقارات استثمارية 
  ───────── ───────── 

 916,185,837 893,691,125  إجمالي الموجودات غير المتداولة 
  ───────── ───────── 
    

    الموجودات المتداولة 
 10,908,610 9,942,726  ذمم مدينة أخرى 

 29,005,923 26,998,724 8 دخل إيجار مستحق القبض 
 4,929,167 2,562,593 9 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

 21,333,060 36,681,226 10 نقدية وشبه نقدية 
  ───────── ───────── 

 66,176,760 76,185,269  إجمالي الموجودات المتداولة 
  ───────── ───────── 

 982,362,597 969,876,394  إجمالي الموجودات 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 7,338,538 6,854,940  جزء غير متداول من مطلوبات عقود إيجار 

  ───────── ───────── 
    

    المطلوبات المتداولة 
 19,779,639 16,747,153 11 دخل غير مكتسب 

 1,867,487 1,832,905 9 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 419,968 451,921  مصاريف مستحقة الدفع 

 650,000 650,000  جزء متداول من مطلوبات عقود إيجار 
 1,878,880 1,024,333 12 زكاة مستحقة 

 2,705,774 2,703,854 17 توزيعات ارباح مستحقة 
  ───────── ───────── 

 27,301,748 23,410,166  إجمالي المطلوبات المتداولة 
  ───────── ───────── 

 34,640,286 30,265,106  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

 947,722,311 939,611,288  صافي الموجودات 
  ═══════════ ═══════════ 

    
    

 118,000,000 118,000,000 13 )بالعدد( الوحدات المصدرة  
  ═══════════ ═══════════ 

    
 8.03 7.96 7 قيمة الوحدة )باللاير السعودي( 

  ═══════════ ═══════════ 

    
 8.03 7.96 7 القيمة العادلة للوحدة )باللاير السعودي( 

  ═══════════ ═══════════ 

 



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

  30ة أشهر لفترة الست
 2021يونيو  

 لاير سعودي 

  30لفترة الستة أشهر 
 2020يونيو 

 لاير سعودي 
 ──── ───────── ───────── 

    الدخل 
 27,098,243 28,220,710  دخل إيجار من عقارات استثمارية

  ───────── ───────── 
 27,098,243 28,220,710  إجمالي الدخل 

  ───────── ───────── 
    المصاريف 
 ( 3,593,714) ( 3,521,951) 9 أتعاب إدارة 
 ( 299,108) ( 117,450)  أتعاب الحفظ 

 ( 6,250,162) ( 9,409,406)  مصاريف عمليات ممتلكات وأتعاب مدير
 489,381 2,375,271 8 عكس خسائر ائتمان متوقعة 

 (19,470,824) ( 17,111,068)  عمومية وإدارية 
  ───────── ───────── 

 (29,124,427) ( 27,784,604)  إجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 ( 2,026,184) 436,106  ربح / )خسارة( التشغيل 
    

 6,000,000 - 9 دخل آخر 
 ( 174,491) ( 166,402)  مصروفات تمويل 

  ───────── ───────── 
 3,799,325 269,704  ربح الفترة 

    
 (143,117,655) ( 8,353,478) 6 خسارة انخفاض في قيمة عقارات استثمارية

  ───────── ───────── 
 (139,318,330) ( 8,083,774)  صافي خسارة الفترة بعد االنخفاض في القيمة وقبل الزكاة 

    
 ( 1,690,025) ( 27,249) 12 زكاة

  ───────── ───────── 
 (141,008,355) ( 8,111,023)  صافي خسارة الفترة بعد الزكاة 

    
 - -  دخل شامل آخر 

  ───────── ───────── 
 (141,008,355) ( 8,111,023)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

  ═══════════ ═══════════ 

 



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

  30لفترة الستة أشهر 
 2021يونيو  

 لاير سعودي 

  30لفترة الستة أشهر 
 2020يونيو 

 لاير سعودي 
 ──── ───────── ───────── 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (139,318,330) ( 8,083,774)  صافي خسارة الفترة 

    
    التدفقات النقدية: التعديالت لتسوية ربح الفترة إلى صافي 

 17,626,178 15,358,551 6 استهالك عقارات استثمارية
 238,374 237,064  استهالك موجودات حق استخدام 

 143,117,655 8,353,478 6 خسارة انخفاض في قيمة عقارات استثمارية
 ( 489,381) ( 2,375,271) 8 عكس مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 174,491 166,402  مصروفات تمويل 
  ───────── ───────── 
  13,656,450 21,348,987 

    تعديالت رأس المال العامل: 
 656,298 965,884  ذمم مدينة أخرى 
 5,133,421 4,382,470 8 ذمم إيجار مدينة 

 52,283,998 2,366,574 9 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 
 ( 3,726,153) ( 3,032,486) 11 دخل غير مكتسب 

 16,700,833 ( 34,582) 9 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 ( 362,947) 31,954  مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── 
 92,034,437 18,336,264  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

 - ( 881,796)  زكاة مدفوعة 
  ───────── ───────── 

 92,034,437 17,454,468  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ───────── ───────── 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 ( 1,904,133) ( 1,454,382) 6 شراء عقارات استثمارية

  ───────── ───────── 
 ( 1,904,133) ( 1,454,382)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

  ───────── ───────── 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 - ( 650,000)  مطلوبات عقود إيجار مدفوعة 

 (49,136,189) ( 1,920) 17 توزيعات أرباح مدفوعة 
  ───────── ───────── 

 (49,136,189) ( 651,920)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
  ───────── ───────── 

 40,994,115 15,348,166  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
    

 333,756 21,333,060  النقدية في بداية الفترة النقدية وشبه 
  ───────── ───────── 

 41,327,871 36,681,226 10 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
  ═══════════ ═══════════ 

    المعامالت غير النقدية
 7,879,438 7,401,380  جزء رئيسي من مطلوبات عقد إيجار

  ═══════════ ═══════════ 

 
 



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية الموجزة 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  21إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل 

5 

 الخسائر المتراكمة  وحدات الصندوق  

إجمالي صافي  
موجودات مالكي  

 الوحدات 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ────────── ────────── 

القابلة  صافي قيمة الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات 
 1,149,508,172 (30,491,828) 1,180,000,000 )مراجعة(  2019ديسمبر  31لالسترداد في 

    

 (141,008,355) (141,008,355) - خسارة السنة 
 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 (141,008,355) (141,008,355) - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
    

 (50,740,000) (50,740,000) - ( 17)إيضاح توزيعات أرباح  
 ───────── ────────── ────────── 

يونيو   30صافي قيمة الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في 
 957,759,817 (222,240,183) 1,180,000,000 )غير مراجعة(  2020

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    
    

 الخسائر المتراكمة  الصندوق وحدات  

إجمالي صافي  
موجودات مالكي  

 الوحدات 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ────────── ────────── 

ديسمبر   31صافي قيمة الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في 
 947,722,311 (232,277,689) 1,180,000,000 )مراجعة(  2020

    

 ( 8,111,023) ( 8,111,023) - خسارة الفترة
 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ( 8,111,023) ( 8,111,023) - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
 ───────── ────────── ────────── 

صافي قيمة الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات القابلة  
 939,611,288 ( 240,388,712) 1,180,000,000 مراجعة( )غير  2021يونيو  30لالسترداد في 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
 



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2021يونيو  30
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 معلومات عن الشركة  -1
 

(.  2018أغسطس    6ـ )الموافق  ه1439ذو القعدة    24صندوق سويكورب وابل ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري مقفل تم إنشاؤه في  
 118,000,000لاير سعودي ومقسم إلى    1,180,000,000ويُعد الصندوق مدرًجا في السوق المالية السعودية )"تداول"(. يبلغ رأسمال الصندوق  

 د موافقة هيئة السوق المالية. سنة قابلة للتمديد حسبما يراه مدير الصندوق مناسبًا بع 99لاير سعودي. تبلغ مدة الصندوق  10وحدة قيمة كل منها 
 

العربية   المملكة  المالية في  السوق  الصندوق"(، وهي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من هيئة  قبل شركة سويكورب )"مدير  الصندوق من  يدار 
في    . يتمثل الهدف الرئيسي لالستثمار37-  12161، وهي جهة مرخصة بموجب ترخيص رقم  1010233360السعودية بسجل تجاري رقم  

المدن   الصندوق في توفير دخل منتظم للمستثمرين من خالل االستثمار في األصول العقارية المدرة للدخل في المملكة العربية السعودية، باستثناء
 المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

 
ستخدام، فإنه قد يستثمر بشكل استثنائي في مشاريع في حين أن الصندوق سوف يستثمر بشكل أساسي في الموجودات العقارية المطورة الجاهزة لال

 من إجمالي قيمة موجودات الصندوق بهدف تحقيق زيادة في قيمة الوحدة؛ شريطة أن:  %25التطوير العقاري بقيمة ال تتجاوز 
 من إجمالي موجودات الصندوق في الموجودات العقارية المطورة التي تولد الدخل الدوري؛ و  %75يتم استثمار ما ال يقل عن  (1)
 ال يستثمر الصندوق في األراضي البيضاء. (2)

 
من إجمالي قيمة الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية مراجعة في كل مما يلي، شريطة    %25إضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق أيًضا استثمار ما يصل إلى  

 تكون كافة هذه االستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية: أن 
 وحدات صناديق االستثمار العقاري المتداولة المطروحة للجمهور في السوق المالية السعودية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية  (1)
 وحدات صناديق االستثمار العقاري الخاصة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية،  (2)
 ستثمارات العقارية خارج المملكة العربية السعودية، اال (3)
 السيولة النقدية / االحتفاظ بالنقد، (4)
 صناديق أسواق المال المطروحة للجمهور والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية،  (5)
 أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، و  (6)
 حقوق االنتفاع.  (7)

 
 تُعد معظم موجودات الصندوق مملوكةً للبالد المالية )"أمين الحفظ"(. 

 
 ، المملكة العربية السعودية. 11451، الرياض 2076، برج المملكة، ص. ب. 49يقع المكتب المسجل لمدير الصندوق في الطابق 

 
 الجهة التنظيمية  -2
 

قاري وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي يعمل الصندوق وفقًا للوائح صندوق االستثمار الع
 توضح بالتفصيل المتطلبات لكافة الصناديق العقارية العاملة داخل المملكة العربية السعودية. 

 
 أسس اإلعداد  -3
 
 بيان االلتزام  3-1

المعتمد في المملكة   34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم   2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية في أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
ت المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحا

، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  2020ديسمبر    31القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  
 صادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى ال 

 
 أساس القياس  3-2

 أُعدت القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

 السعودي، باعتباره العملة الوظيفية للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب لاير سعودي. يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير 
 
 معلومات المقارنة  3-4

بالنسبة للقوائم األولية للدخل الشامل والتدفقات النقدية    2020يونيو    30قام الصندوق بعرض معلومات المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 بالنسبة لقائمة المركز المالي األولية الموجزة.  2020ديسمبر  31صافي الموجودات ولتاريخ   والتغير في

 



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  -4
 
عدم  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة التي أصدرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية لإن  

 . 2020ديسمبر  31التأكد من التقديرات هي ذاتُها الموضحة في القوائم المالية السنوية للصندوق كما في 
 
 الجديدة  المعايير والتفسيرات والتعديالت -5
 

للصندوق للسنة    إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية 
تأثير على القوائم  ، ولكن ليس لها  2021. وتوجد معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  2020ديسمبر    31المنتهية في  

 المالية األولية الموجزة للصندوق. 
 

ية الموجزة  توجد العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األول
 تعديالت تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد. للصندوق. لم يقم الصندوق باالتباع المبكر ألي معيار أو تفسيرات أو 

 
 العقارات االستثمارية  -6
 

 فيما يلي ملخص بمكونات العقارات االستثمارية في تاريخ التقرير المالي: 
 

 2021يونيو  30

 االستهالك المتراكم التكلفة الوصف 
االنخفاض في القيمة  

 صافي القيمة الدفترية  ( 5-3-6)إيضاح 
 )غير مراجعة(     
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 90,698,019 (54,199,868) (23,602,819) 168,500,706 مول الدوادمي 
 233,876,741 (75,152,637) (15,885,154) 324,914,532 مول الخير 

 401,040,535 (26,381,552) (44,615,186) 472,037,273 مول حفر الباطن 
 160,674,450 (40,326,062) (20,741,126) 221,741,638 تبوك مول 

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

 1,187,194,149 (104,844,285) (196,060,119) 886,289,745 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
 2020ديسمبر  31

 االستهالك المتراكم التكلفة الوصف 
االنخفاض في القيمة  

 صافي القيمة الدفترية  ( 5-3-6)إيضاح 
 )مراجعة(     
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 102,852,419 (44,755,233) (20,549,275) 168,156,927 مول الدوادمي 
 230,560,674 (80,858,307) (13,495,551) 324,914,532 مول الخير 

 413,638,490 (20,412,754) (37,500,830) 471,552,074 مول حفر الباطن 
 161,495,810 (41,680,347) (17,940,078) 221,116,235 تبوك مول 

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

 1,185,739,768 (89,485,734) (187,706,641) 908,547,393 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
باستثناء مول الدوادمي )مستأجر( والذي يتم تقييمه    االستحواذ،عاًما من تاريخ    25يتم تقييم العمر اإلنتاجي للممتلكات ذات التملك الحر كل    -أ  1- 6

 سنة من تاريخ االستحواذ.  19بعد 
 
 لتأجير األراضي من تاريخ االستحواذ. يتم تقييم العمر اإلنتاجي للممتلكات المستأجرة في الفترة المتبقية  - ب  1- 6
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة  -العقارات االستثمارية   -6
 
 الممتلكات ذات التملك الحر والمستأجرة  6-2

غ تشتمل األراضي على أراٍض مستحوذ عليها تم تشييد المباني عليها. يمتلك الصندوق عقارات ذات تملك حر في الرياض وحفر الباطن وتبوك تبل
. إضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق أرًضا مستأجرة أُقيم عليها عقار استثماري في  2021يونيو    30متر مربع في    185,721مساحتها اإلجمالية  
 79,060,000متر مربع. وتم دفع جزء من المقابل الخاص بالعقارات نقًدا وتمت تسويته جزئيًا من خالل إصدار    72,678الدوادمي بمساحة  

 وحدة من الصندوق في وقت االستحواذ. 
 
 فيما يلي تفاصيل العقارات االستثمارية:  6-3
 
 الدوادمي مول  6-3-1

 هذا العقار هو منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض مستأجرة، وتقع في الدوادمي، المملكة العربية السعودية )"المملكة"(. 
 
 الخير مول  6-3-2

 الملقا، الرياض، المملكة. هذا العقار هو منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض ملك حر، وتقع في حي 
 
 حفر الباطن مول  6-3-3

 هذا العقار هو منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض ملك حر، وتقع في حي الريان، حفر الباطن، المملكة. 
 
 تبوك مول  6-3-4

 هذا العقار هو منشأة تجارية مشيدة بالكامل على أرض ملك حر، وتقع في حي الراجحي، تبوك، المملكة. 
 
 ة العقارات االستثمارية االنخفاض في قيم 6-3-5

وما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية وسوقية متفاوتة    19-تُعد العقارات االستثمارية عرضة للتأثر بقياس القيمة العادلة نتيجة لوباء كوفيد
تخفيف القيود وفتح اقتصاداتها. كما يمكن عبر البلدان واألسواق والصناعات. ومن المرجح أن يستمر عدم اليقين، حتى مع بدء بعض البلدان في  

 أن يؤثر االنخفاض الكبير في الحجم أو النشاط في السوق على طرق التقييم المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
 

الدفترية غير قابلة لالسترداد. ونتيجة  خالل الفترة، تم اختبار العقارات االستثمارية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والحظت اإلدارة أن القيمة 
لاير    7,059,955لاير سعودي )صافي عكس انخفاض في القيمة قدره    8,353,478لذلك، قامت اإلدارة بإثبات صافي انخفاض في القيمة قدره  

 31لاير سعودي، و  143,117,655: انخفاض في القيمة قدره  2020يونيو    30لاير سعودي( )  15,413,433سعودي وانخفاض في القيمة قدره  
لاير سعودي( لتعديل قيمة عقاراتها االستثمارية إلى قيمتها القابلة لالسترداد بناًء على   151,354,068: انخفاض في القيمة قدره  2020ديسمبر  

 (. 7متوسط القيمة العادلة كما في فترة التقرير، والتي حددها المقي ِّمون المستقلون )راجع إيضاح 
 
 ي قيمة الموجودات في حالة تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة األثر على صاف -7
 

من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق    36والمادة    35طبقًا للمادة  
إعدادها من قبل ُمقي ِّمين مستقلين. ومع ذلك، ووفقًا للمتطلبات في المملكة العربية السعودية،    بتقييم موجودات الصندوق بناًء على عمليتي تقييم يتم

اإلفصاح عن يتم إدراج االستثمارات في العقارات بالتكلفة ناقًصا االستهالك واالنخفاض في القيمة، إن وجدت، في هذه القوائم المالية. وعليه، يتم  
 معلومات. القيمة العادلة أدناه ألغراض ال

 
بصمة وشريكه للتقييم تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل اثنين من المقيمين المختارين، وهما شركة باركود وشركة  7-1

 . كما في نهاية الفترة، كان تقييم العقارات االستثمارية كما يلي: العقاري
 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  )غير مراجعة(   2021يونيو  30
 ───────── ───────── ───────── 

 90,698,020 92,396,039 89,000,000 مول الدوادمي 
 233,876,740 241,753,481 226,000,000 مول الخير 

 401,040,535 410,961,070 391,120,000 مول حفر الباطن 
 160,674,450 152,848,900 168,500,000 تبوك مول 

 ───────── ───────── ───────── 

 874,620,000 897,959,490 886,289,745 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة  -  االستثمارية بالقيمة العادلةاألثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقييم العقارات  -7
 

 المتوسط  المقيم الثاني  المقيم األول  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  )مراجعة(  2020ديسمبر  31
 ───────── ───────── ───────── 

 102,852,419 103,704,839 102,000,000 مول الدوادمي 
 230,560,674 239,121,348 222,000,000 مول الخير 

 413,638,490 411,276,979 416,000,000 مول حفر الباطن 
 161,495,810 148,991,621 174,000,000 تبوك مول 

 ───────── ───────── ───────── 

 914,000,000 903,094,787 908,547,393 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
 

اإلدارة   بعين استخدمت  األخذ  االستثمارية مع  العقارات  تقييم  تم  االستثمارية.  للعقارات  العادلة  القيمة  اإلفصاح عن  التقييمين ألغراض  متوسط 
 ية: االعتبار عدد من العوامل، من بينها المنطقة ونوع العقار. فيما يلي تحليل للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية مقابل القيمة الدفتر

 
 ان بالخسائر غير المحققة عن العقارات االستثمارية بناًء على تقييم القيمة العادلة: فيما يلي بي  7-2
 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 908,547,393 886,289,745 ( 1-7القيمة العادلة الستثمارات في عقارات )إيضاح 
 (908,547,393) ( 886,289,745) ( 6ناقًصا: القيمة الدفترية الستثمارات في عقارات )إيضاح 

 ───────── ───────── 
 - - صافي األثر على أساس تقييم القيمة العادلة 

 ───────── ───────── 
 118,000,000 118,000,000 الوحدات المصدرة 

 ───────── ───────── 
 - - األثر لكل وحدة على أساس تقييم القيمة العادلة 

 ═══════════ ═══════════ 
 
 فيما يلي بيان بصافي قيمة الموجودات باستخدام القيمة العادلة للعقارات:  7-3
 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 947,722,311 939,611,288 صافي قيمة الموجودات بالتكلفة، كما هو موضح في هذه القوائم المالية 
 - - ( 2-7صافي األثر على أساس تقييم العقارات )إيضاح 

 ───────── ───────── 
 947,722,311 939,611,288 صافي الموجودات على أساس القيمة العادلة 

 ═══════════ ═══════════ 
 
 فيما يلي بيان بصافي قيمة الموجودات لكل وحدة باستخدام القيمة العادلة للعقارات:  7-4
 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 8.03 7.96 القوائم الماليةصافي قيمة الموجودات لكل وحدة، بالتكلفة كما هو موضح في هذه 
األثر على صافي قيمة الموجودات لكل وحدة على حساب الخسائر غير المحققة بناًء  

 - - ( 2-7على تقييمات القيمة العادلة )إيضاح  
 ───────── ───────── 

 8.03 7.96 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة بالقيمة العادلة 
 ═══════════ ═══════════ 
 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 دخل اإليجار مستحق القبض  -8
 

 نة متداولةً بطبيعتها. يمثل هذا الحساب ذمم اإليجار المدينة من العقارات االستثمارية وفقًا لشروط اتفاقيات اإليجار المقابلة لها. وتعد ذمم اإليجار المدي 
 

بمبلغ   المتوقعة  االئتمان  بعكس مخصص خسائر  الصندوق  قام  الفترة،  لاير    489,381:  2020يونيو    30سعودي )لاير    2,375,271خالل 
 سعودي(. 

 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 49,897,448 45,514,978 ذمم إيجار مدينة 
 (20,891,525) ( 18,516,254) ناقًصا: مخصص خسائر ائتمان متوقعة 

 ───────── ───────── 
 26,998,724 29,005,923 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 فيما يلي حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في تاريخ التقرير: 

 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 17,959,611 20,891,525 في بداية الفترة / السنة 
ن خالل الفترة / السنة   2,931,914 ( 2,375,271) )عكس( مخصص ُمكوَّ

 ───────── ───────── 
 20,891,525 18,516,254 في نهاية الفترة / السنة 

 ═══════════ ═══════════ 

 
 األطراف ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع  -9
 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير جوهري على الطرف اآلخر في  
طراف ذات عالقة بالصندوق.  اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. يعتبر مدير الصندوق والمنشآت / األشخاص ذو العالقة بمدير الصندوق كأ 

رة  وخالل دورة أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة لقيود تحددها اللوائح الصاد
 ق. عن هيئة السوق المالية. تتم الموافقة على كافة معامالت األطراف ذات العالقة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندو 

 
 أتعاب إدارة الموجودات  ( أ

من إجمالي   %0.75في مقابل إدارة موجودات الصندوق، يقوم مدير الصندوق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة تعادل 
 صافي قيمة موجودات الصندوق المحسوبة على أساس نصف سنوي بصورة متأخرة ومستحقة الدفع على أساس ربع سنوي. 

 
 أتعاب عمليات وإدارة الممتلكات  ( ب

في مقابل إدارة ممتلكات الصندوق، يقوم مدير الصندوق وفقًا ألحكام وشروط الصندوق بدفع أتعاب إدارة ممتلكات ومصاريف تشغيل إلى مدير 
  .من دخل اإليجار، على التوالي، تُحسب سنويًا وتُدفع على أساس نصف سنوي  %17و  %3الممتلكات تعادل 

 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة -  مالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتهاالمعا -9
 
 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  ( ج

 لاير سعودي باستثناء المصروفات النثرية السنوية.  5,000يُسمح لكل عضو مستقل من اعضاء مجلس اإلدارة بتعويض قدره 
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: 
 

 طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  األطراف ذات العالقة 

  30للفترة المنتهية في 
 2021يونيو  

 لاير سعودي 

  30للفترة المنتهية في 
 2020يونيو 

 لاير سعودي 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
شركة وابل العربية  

 لالستثمار
مدير ممتلكات ومالك  

 15,132,719 3,083,316 إيجار من عقارات استثماريةدخل  وحدات 
 6,000,000 - دخل وسائل إعالم وإعالن  

  
أتعاب مدير ممتلكات ومصاريف  

 6,250,162 9,209,406 تشغيل
 ( 5,700,314) ( 5,080,514) مدفوعات نيابة عن الصندوق   
 (69,469,966) ( 1,693,489) مبالغ مقبوضة من الصندوق   
 (13,536,400) - توزيعات أرباح مدفوعة   
     

 شركة سويكورب 
مدير الصندوق ومالك  

 3,593,714 3,521,951 أتعاب إدارة  وحدات 
 1,210,873 - توزيعات أرباح مدفوعة   
 

 فيما يلي تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية الفترة: 
 

 المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 
   

 4,929,167 2,562,593 شركة وابل العربية لالستثمار
 ═══════════ ═══════════ 

 

 المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 1,842,487 1,807,905 شركة سويكورب 
 25,000 25,000 أتعاب إشراف مجلس اإلدارة 

 ───────── ───────── 
 1,832,905 1,867,487 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 62,960,000: 2020ديسمبر  31) 2021يونيو  30وحدة كما في  62,960,000العربية لالستثمار، يمتلك مالك الوحدات، وهو شركة وابل 

 وحدة(. 
 

 وحدة(.  1,007,657: 2020ديسمبر  31وحدة ) 975,000، يمتلك أعضاء مجلس إدارة الصندوق 2021يونيو  30كما في 
 

 النقدية وشبه النقدية  -10
 

لاير سعودي( على رصيد    21,333,060:  2020لاير سعودي )  36,681,226، تشتمل النقدية وشبه النقدية البالغة  2021يونيو    30كما في  
  وليس لاير سعودي( والذي يُحتفظ به في حساب في بنك الرياض باسم مدير الصندوق    13,231,774:  2020لاير سعودي )  13,231,774بمبلغ  

 باسم الصندوق. 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 خل غير المكتسب الد -11
 

ترة / للسنة  يمثل هذا البند دخل اإليجار الذي تمت المطالبة به مقدماً فيما يتعلق بالعقارات االستثمارية. كانت الحركة في الدخل غير المكتسب للف
 على النحو التالي: 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 25,837,783 19,779,639 الرصيد االفتتاحي خالل الفترة / السنة
 48,108,357 25,369,215 مستلم خالل الفترة / السنة 
 (54,166,501) ( 28,401,701) مثبت خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 
 16,747,153 19,779,639 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 الزكاة  -12

 
 مصروف الفترة  12-1

لاير سعودي( الوارد في قائمة الدخل الشامل األولية    1,690,025:  2020يونيو    30لاير سعودي )  27,249يتكون مصروف الزكاة وقدره  
 وفقًا لألساس التالي: من مخصص الفترة الحالية. تم احتساب مخصص الفترة الحالية  2021يونيو  30الموجزة للفترة المنتهية في 

 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
 1,180,000,000 1,180,000,000 حقوق مالكي الوحدات 

 24,642,042 26,021,194 حساب مالكي الوحدات ومخصصات 
 ( 1,079,858,648) ( 1,125,970,734) األجل وموجودات أخرى القيمة الدفترية لموجودات طويلة 

 ───────── ───────── 
 80,050,460 124,783,394 

 128,660,844 40,703,624 الوعاء الزكوي قبل صافي الدخل المعدل للسنة الميالدية 
 3,799,325 269,704 صافي الدخل المعدلة للفترة / للسنة 

 ───────── ───────── 
 132,460,169 40,973,328 الوعاء الزكوي 

 ═══════════ ═══════════ 

 
 من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى.  %2.5تستحق الزكاة الدفع بواقع 

 
 مخصص الزكاة  12-2

 التالي: يونيو على النحو  30كانت حركة مخصص الزكاة للفترة المنتهية في 
 

 

 2021يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي 

 2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
 1,980,825 1,878,880 في بداية الفترة / السنة 

 1,690,025 1,024,333 مخصص 
 - ( 997,084) ( 1عكس قيد )

 27,249 1,690,025 
 - ( 881,796) مدفوعات 

 ───────── ───────── 

 3,670,850 1,024,333 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 : ال شيء(. 2020لاير سعودي ) 997,084خالل الفترة، قام الصندوق بعكس مخصص زكاة زائد عن فترات سابقة بمبلغ  (1)
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة  -  الزكاة  -12
 

 الربوط الزكوية  12-3
، ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بعد بإصدار أي ربط  2020الفترة حتى عام  قام الصندوق بتقديم اإلقرارات الزكوية عن  

 زكوي. 
 

 معامالت الوحدات  -13
 

 فيما يلي ملخص المعامالت في وحدات الصندوق للفترة / للسنة: 
 

 
 2021يونيو  30

 )بالعدد( 
 2020ديسمبر  31

 )بالعدد( 
 ───────── ───────── 
   

 118,000,000 118,000,000 الوحدات في نهاية الفترة / السنة 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 القيمة العادلة  -األدوات المالية   -14

 
 القيمة العادلة 

متعاملين في  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  
 السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: 

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.  •
 

عادلة  الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة ال تصنف  
 المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

   في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. األسعار المتداولة )غير المعدلة(   -  1المستوى  •

   قابلة للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   -  2المستوى  •

 لرصد. غير قابلة ل - المهمة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   -  3المستوى  •
 

المالية    تتكون الموجودات المالية من ذمم اإليجار المدينة والمبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة والذمم المدينة األخرى. بينما تتكون المطلوبات 
وبات المالية ال تختلف  من الدخل غير المكتسب وأتعاب اإلدارة مستحقة الدفع والمصاريف مستحقة الدفع. إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطل

 كثيًرا عن قيمتها الدفترية. 
 

 (: 7يوضح الجدول التالي القيمة العادلة الموجودات غير المالية المفصح عنها كما في نهاية الفترة )راجع إيضاح 
 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   )غير مراجعة(   2021يونيو  30
 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  

 ──────── ──────── ──────── ──────── عقارات استثمارية 
 90,698,019 90,698,019 - - مول الدوادمي 
 233,876,740 233,876,740 - - مول الخير 

 401,040,535 401,040,535 - - مول حفر الباطن 
 160,674,451 160,674,451 - - مول تبوك 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 - - 886,289,745 886,289,745 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة  -  القيمة العادلة
 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  )مراجعة(  2020ديسمبر  31
 لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  

     عقارات استثمارية 
 102,852,419 102,852,419 - - مول الدوادمي 
 230,560,674 230,560,674 - - مول الخير 

 413,638,490 413,638,490 - - مول حفر الباطن 
 161,495,810 161,495,810 - - مول تبوك 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 - - 908,547,393 908,547,393 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
قيمتها العادلة  عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للبنود المفصح عنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة من األسواق النشطة، يتم تحديد  

طرق التقويم التي تتضمن استخدام أساليب التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق قابلة للمالحظة حيثما باستخدام مجموعة متنوعة من  
ت النموذج  أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، فإنه يتطلب إجراء تقدير لتحديد القيمة العادلة. تشتمل التقديرات على اعتبارات السيولة ومدخال 

 ل مخاطر االئتمان واالرتباط والتقلبات. المتعلقة ببنود مث 
 

المستوى الذي  قد تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة للبنود المفصح عنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة و
 يتم فيه اإلفصاح عن البنود في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 
.  6كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاح    بصمة وشريكه للتقييم العقاري تم تقويم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل شركة باركود وشركة  

 .وهما مقيمين مستقلين معتمدين بمؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يجري تقييمها
 

لصادرة حديثًا عن مجلس  تم تطبيق نماذج التقييم وفقًا لمعايير التقييم الخاصة بالمعهد الملكي للمقيمين القانونيين، باإلضافة إلى معايير التقييم الدولية ا
 معايير التقييم الدولي، والتي تطبقها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(. 

 
 :2020ديسمبر  31و  2021يونيو  30ستخدمة عند تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في فيما يلي االفتراضات الم

 
 2021يونيو  30
 

   شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري المقيم: 
   

 االفتراضات الرئيسية  منهجية التقييم  الوصف 
 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول الدوادمي 

 معدل الرسملة  رسملة الدخل  الخير مول 
 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول حفر الباطن 

 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول تبوك 
 

   المقيم: شركة باركود 
   

 االفتراضات الرئيسية  منهجية التقييم  الوصف 
 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول الدوادمي 
 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول الخير 

 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول حفر الباطن 
 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول تبوك 

 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 تتمة  -  القيمة العادلة
 

 2020ديسمبر  31
 

   شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري المقيم: 
   

 االفتراضات الرئيسية  منهجية التقييم  الوصف 
 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول الدوادمي 
 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول الخير 

 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول حفر الباطن 
 معدل الرسملة  رسملة الدخل  مول تبوك 

 
   المقيم: شركة باركود 

   
 الرئيسية االفتراضات  منهجية التقييم  الوصف 

 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول الدوادمي 
 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول الخير 

 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول حفر الباطن 
 معدل الخصم  التدفقات النقدية المخصومة  مول تبوك 

 
 القطاعات التشغيلية  -15

 
قطاع تشغيل واحد. إن كافة أنشطة الصندوق مترابطة ويتوقف كل نشاط على األنشطة األخرى. عليه، تستند كافة القرارات  يتم تنظيم الصندوق في  

 التشغيلية الهامة على تحليل الصندوق كقطاع واحد. 
 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة  -16
 

 قرير.يرى مدير الصندوق أنه ال توجد موجودات ومطلوبات محتملة كما في تاريخ الت 
 

 توزيعات األرباح  -17
 

، أعلن مجلس إدارة الصندوق  2020أبريل    16: في  2020يونيو    30)  2021يونيو    30لم يتم توزيع أرباح خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
لاير سعودي(. إضافة إلى    50,740,000لاير سعودي للوحدة بإجمالي قدره    0.43بواقع    2019ديسمبر    31عن توزيع أرباح للسنة المنتهية في  

من    2021يونيو    30لاير سعودي( مستحق الدفع كما في    2,705,774:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  2,703,854ذلك، ال يزال مبلغ  
 حساب توزيعات أرباح الصندوق. 

 
 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  -18

 
 ، قام مدير الصندوق بإجراء بعض التغييرات على شروط وأحكام الصندوق على النحو التالي: 2021يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 أي استثمار عقاري يتم االستحواذ عليه.  قيمة  من %2.5الموافقة على إضافة أتعاب وساطة عقارية بحد أقصى  (أ
يناير    1بأثر رجعي اعتباًرا من  وذلك  الحالية    األمالك   لمصاريف التشغيل على اتفاقية إدارة  %17الموافقة على إلغاء الحد األقصى البالغ   ( ب

2020. 
من إجمالي اإليرادات السنوية    %10بحد أقصى  وإجمالي اإليرادات    من  %3من    األمالكإدارة    بأن تكون أتعابالموافقة على السماح   ( ج

 التأجير والتحصيل نيابة عن الصندوق. وتشمل اإلدارة ولألصول العقارية 
 افة تعريفات وإيضاحات أخرى بشأن األتعاب المعنية. الموافقة على إض ( د

 . عقارات التجزئةخالل الفترة ليصبح شركة   األمالكالموافقة على تغيير مدير  هـ(
 
  



 صندوق سويكورب وابل ريت 
 )المدار من قبل شركة سويكورب( 

 تتمة   -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  
 2021يونيو  30
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 األحداث بعد نهاية تاريخ التقرير  -19
 

 ال توجد أحداث الحقة بعد نهاية تاريخ التقرير.
 

 آخر يوم تقييم  -20
 

 .2021يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو 
 

 اعتماد القوائم المالية  -21
 

 (. 2021أغسطس  17هـ )الموافق 1443محرم   9اعتمدت القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 
 


