
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق مشاركة ريت
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(

 )غير المراجعة( األولية المختصرةالقوائم المالية 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 وتقرير المراجع المستقل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة قائمة المركز المالي
  2020يونيو  30 كما في

      

  ايضاح 

 2020يونيو  30
  )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
    )مراجعة(

 )بالرياالت السعودية(
      

    األصول
 

 
  978,986,053   1,039,099,727  6 عقارات استثمارية

  207,162,087   206,344,733  7 تمويلي عقود إيجارصافي استثمار في 
  9,054,606   15,004,476  8 يجارات مدينةإذمم 

  5,758,561   32,801,585  9 خرى أمدفوعات مقدمًا وأصول 
    -   5,023,770  10 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  60,000,000     -  11 ودائع قصيرة األجل
  12,925,844   39,428,901   نقد وما في حكمه
  1,273,887,151   1,337,703,192   مجموع األصول 

 
     

      االلتزامات 
  185,743,163   256,805,968  12 تسهيالت مصرفية

  151,615,548   145,335,252  13 يجاراإل عقود التزامات
  17,979,074   15,507,761  14 غير مكتسبة إيرادات إيجار

  8,720,363   7,714,924  15 اتعاب ادارة مستحقة
  2,604,628   12,841,813  16 التزامات أخرى 

  366,662,776   438,205,718   مجموع االلتزامات
 

     

  907,224,375   899,497,474   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
      

  88,000,000   88,000,000.0   وحدات مصدرة
  10.31   10.22    كل وحدةل قيمةال
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( اركة )مدار من قبل شركة مش

 األولية المختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

  ايضاح 

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

    )غير مراجعة(  2019
 )بالرياالت السعودية(

      

    ايرادات
 

 
 47,522,626   51,071,743   إيجارايرادات 

      

      المصاريف
 (11,911,241)   (11,636,326)   6 استهالكات

 (6,574,083)   (7,714,924)   15 اتعاب ادارة الصندوق 
 (4,122,610)   (2,014,133)   18 مصاريف تشغيلية أخرى 

    -  (2,000,000)    خصص خسائر االئتمان المتوقعةم

    (23,365,383)   (22,607,934) 
        

  24,914,692   27,706,360   الربح من العمليات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل غير محققة من  أرباح

 10 الربح أو الخسارة
 

23,770   -    
  5,693,505   4,723,577  19 تمويلايرادات 
 (7,811,385)   (9,380,608)   20 تمويلتكاليف 

   للفترة الربح
 

23,073,099   22,796,812  
    -     -   الدخل الشامل اآلخر

  للفترة مجموع الدخل الشامل
 

23,073,099   22,796,812  
      

  88,000,000   88,000,000   المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة
  0.26   0.26  22 ربحية الوحدة االساسية والمخفضة
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة حداتقائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الو 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 )بالرياالت السعودية(  
   

   2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  907,224,375           )مراجعة( 2020يناير  1كما في 

  23,073,099          الربح للسنة
    -  ةالدخل الشامل اآلخر للفتر 

  23,073,099          مجموع الدخل الشامل للفترة
 (30,800,000)         توزيعات أرباح 

  899,497,474        )غير مراجعة( 2020يونيو  30كما في 
   

   2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  848,631,161           2019يناير  1 كما في

  49,307,849             16 المالي لتقريرعيار الدولي لق المأثر تطبي
  897,939,010           )معدلة( 2019يناير  1كما في 

  22,796,812             الربح للفترة
    -  للفترة الدخل الشامل اآلخر

  22,796,812             مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة
 (30,800,000)            توزيعات أرباح

  889,935,822           2019يونيو  30 كما في
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 لمختصرةاألولية ا التدفقات النقديةقائمة 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2019
 

 
 )بالرياالت السعودية(

      

      األنشطة التشغيلية 
  22,796,812   23,073,099   للفترة  الربح

      تعديالت عن:
  11,911,241   11,636,326   استهالكات

    -   2,000,000   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو غير محققة من  أرباح

 الخسارة
  

 (23,770) 
 

-    
  7,811,385   6,060,904   تمويلتكاليف 
 (5,693,505)   (4,723,577)    تمويلايرادات 

      التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:
  9,783,434   5,486,181   تمويلي عقود إيجاراستثمار في 

 (3,189,046)   (7,949,870)    يجارات مدينةإذمم 
 (837,854)    755,679   خرى أمدفوعات مقدمًا وأصول 

 (5,560,317)   (2,471,313)    غير مكتسبةار إيجايرادات 
  145,889  (1,005,439)    اتعاب ادارة مستحقة

 (203,422)   (52,185)    التزامات أخرى 
  36,964,617   32,786,035   صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

      

      األنشطة االستثمارية
    -  (71,750,000)    استحواذ على عقارات استثمارية

    -  (20,540,813)    استثماريةعقارات  الستحواذ علىلات مقدمة دفع
 (28,000,000)    60,000,000   استثمار في ودائع قصيرة األجل

    -  (5,000,000)    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  236,529   340,000   لودائع قصيرة األج عنمستلمة  إيرادات تمويل

 (27,763,471)   (36,950,813)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2019
 

 
 )بالرياالت السعودية(

      األنشطة التمويلية 
 (5,809,827)   (6,280,296)    إيجارعقود  اتصافي التغير في التزام

    -   71,796,060   األجل ةطويل تسهيالت مصرفيةمن  صافي المتحصل
  100,000,000     -   قصيرة األجل المتحصل من تسهيالت مصرفية

 (7,275,780)   (4,047,929)    تكاليف تمويل مدفوعة
 (24,640,000)   (30,800,000)    توزيعات أرباح مدفوعة

  62,274,393   30,667,835   صافي النقد من األنشطة التمويلية
      

  71,475,539   26,503,057   صافي التغير في النقد وما في حكمه
  35,127,521   12,925,844   الفترة بدايةنقد وما في حكمه، في 

  106,603,060   39,428,901   الفترة قد وما في حكمه، في نهايةن
      

      معامالت غير نقدية:
    -   9,000,000   مستحقة يالت مصرفيةتسه ترتيب رسوم

  409,002   723,605   محملة ةمؤجل تسهيالت مصرفية معامالتتكاليف 
    -   1,456,860   تسهيالت مؤجلة الى تسهيالت مصرفية ترتيبتحويل رسوم 

  49,307,849     -   16دولي للتقرير المالي أثر تطبيق المعيار ال
  30,800,000     -   غير مدفوعة عات أرباح معلنةتوزي
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لمنتهية في لفترة الستة أشهر ا

 
 معلومات عامة -1

صندوق مشاركة ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفقًا ألنظمة 
لصندوق مدرج ا مالية.صناديق االستثمار العقارية وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق ال

ة ومدار من قبل شركة مشاركة المالية )"مدير عيالشر  ول"( وهو متوافق مع معاييرويتم تداوله في السوق المالية السعودية )"تدا
 الصندوق"(.

 المملكة العربية السعودية. ،31952الخبر  ،712صندوق بريد  الماليةهو: شركة مشاركة  المسجل مدير الصندوق عنوان إن 
 

وبدأ ( 2017يوليو  17هـ )الموافق  1438شوال  23تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
سنة قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين بتوصية من مدير الصندوق بعد  99. مدة الصندوق 2017أغسطس  17نشاطه بتاريخ  الصندوق 

 لمالية.الحصول على موافقة هيئة السوق ا
 

نوية لحملة س وقابلة للتأجير وتحقيق دخل دوري ويستهدف توزيع أرباح نقدية ول عقارية مطورةصأالصندوق بشكل رئيسي في  ريستثم
 الصندوق.من صافي أرباح  ٪90عن  لال تق الوحدات

 

 أساس اإلعداد -2
"التقارير  34لي وفقًا لمعيار المحاسبة الدو  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  األولية المختصرةتم إعداد القوائم المالية 

 " المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.وليةالمالية األ
قترنة ممطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جميع المعلومات واإلفصاحات ال األولية المختصرةال تتضمن القوائم المالية 

 .2019ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للصندوق كما في 
القوائم يتم عرض  .باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس التكلفة التاريخية القوائم الماليةتم اعداد 

 رد خالف ذلك.ريال سعودي، ما لم ي ألقربل السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ويتم تقريب كافة المبالغ بالريا المالية
دراج العقارات ، يتم إوعليهوفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية، اعتمد الصندوق نموذج خيار التكلفة لقياس العقارات االستثمارية. 

 ا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة.االستثمارية بالتكلفة ناقًص 
 

 السياسات المحاسبية -3
المالية  قوائمي الالمطبقة ف تتماشى مع السياسات المحاسبية األولية المختصرةالمالية  قوائملمحاسبية المطبقة في هذه الإن السياسات ا

 السنوية األخيرة.
 

 جديدة والمعدلةالالمعايير  أ -4
 قوائمعلى ال تأثير جوهري أي ايير جديدة؛ ومع ذلك، فإن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية لم يكن له مع م يتم إصدارل

 ي الفترات المستقبلية:تأثير جوهري ف ا، ومن المتوقع أال يكون لهفترة الحالية أو الفترات السابقةللصندوق في ال األولية المختصرةالمالية 
 اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.تعديالت على مراجع  -
 .("تجميع االعمال" 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعريف االعمال ) -
 . (8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تعريف األهمية النسبية ) -
لتقرير ل يوالمعيار الدول 39ومعيار المحاسبة الدولي  9لتقرير المالي لالدولي  يارمعإصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على ال -

 .(7المالي 
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صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

)تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

)تتمة( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد ب -4
مع السماح بالتطبيق المبكر  2021يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تسري  الجديدة التيهناك عدد من اإلعالنات 

 م المالية األولية المختصرة.لها اال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند اعداد هذه القوائ

  الوصف  المعيار / التفسير
ساري المفعول من الفترات التي 
 تبدأ في أو بعد التاريخ التالي:

2021يناير  1عقود التأمين17م رقالمعيار الدولي للتقرير المالي 
على أنها  لتزاماتتصنيف اال1معيار المحاسبة الدولي رقم 

متداولة )تعديالت  متداولة أو غير
 (1على معيار المحاسبة الدولي 

2022يناير  1

 10ي للتقرير المالي رقم المعيار الدول
 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في األصول بين 
المستثمر وشركته الزميلة أو 

تعديالت على المشروع المشترك )
 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28معيار المحاسبة الدولي و 

متاح للتبني  2022يناير  1
االختياري / تاريخ السريان مؤجل 

 إلى أجل غير مسمى

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5
اإليرادات  غمن اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبال للصندوق  األولية المختصرة يتطلب إعداد القوائم المالية

 عدم التأكد من هذهمن واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج  وااللتزاماتوالمصاريف واألصول 
 المستقبلية. ي الفتراتوالتي ستتأثر ف االلتزاماتاالفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو 

في الفترة التي يتم  التقديرات المحاسبية بنتائج المراجعات فيشكل مستمر. يتم االعتراف اجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بتتم مر 
 فيها مراجعة التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر.

ات المحاسبية للصندوق والمصادر األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسإن  ،24تم ذكره في إيضاح فيما عدا ما 
 المالية السنوية األخيرة. قوائممماثلة لتلك الموضحة في ال الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

عقارات استثمارية -6
 2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
)بالرياالت السعودية(

 866,807,509 930,711,350عقارات استثمارية مملوكة )أ(

 112,178,544  108,388,377 )ب( أصول حق االنتفاع

1,039,099,727 978,986,053 
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

 
 )تتمة( عقارات استثمارية -6
 عقارات استثمارية مملوكة  (أ)

  مباني  أراضي  
أثاث تجهيزات 

 المجموع  ومعدات

 )بالرياالت السعودية(  
 :التكلفة

       
 

  916,529,548   52,678,780   404,261,998   459,588,770  2020يناير  1
  71,750,000     -   19,922,390   51,827,610  إضافات

  988,279,548   52,678,780   424,184,388   511,416,380  2020يونيو  30
         

ي والهبوط ف المتراكم االستهالك
  :القيمة

       

 
  49,722,039   12,471,171   30,168,453   7,082,415  2020يناير  1

  7,846,159   2,633,939   5,212,220     -  المحمل للفترة
  57,568,198   15,105,110   35,380,673     -  2020يونيو  30

         

 صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
  930,711,350   37,573,670   388,803,715   511,416,380  2020يونيو  30

  866,807,509   40,207,609   374,093,545   452,506,355  2019ديسمبر  31
 

ي المملكة تقع ف ومعارض تجارية وشقق فندقية ومستودعات ت الصندوق في مجمعات سكنيةاستثمارا المملوكة تمثل العقارات االستثمارية
 العربية السعودية.

 821.33 ،2020يونيو  30 في (12)إيضاح  تسهيالت مصرفيةمرهونة كضمان مقابل ال ستثماريةاالعقارات لبلغ صافي القيمة الدفترية ل
 .(مليون ريال سعودي 828.70: 2019ر ديسمب 31مليون ريال سعودي )

من أنظمة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق  22وفقًا للمادة 
دهما من قبل مقيمين مستقلين. وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية، يتم إدراج العقارات تقييمين يتم إعدا ييم أصول الصندوق بناًء علىبتق

 االستثمارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، ان وجد.
شركة اوالت للتنمية : 2019) تار و ستفاليقبل مقيمين، شركة اوالت للتنمية المحدودة وشركة  منلعقارات االستثمارية ل القيمة العادلة تم تقييم

 وكالهما مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. (،المحدودة وشركة ري ماكس
: 2019ديسمبر  31ريال سعودي ) 977.188.957بلغ متوسط تقييم العقارات االستثمارية المذكورة أعاله  ،2020يونيو  30كما في 

( ٪9: 2019ديسمبر  31) ٪8االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتقييم العقارات االستثمارية معدل خصم بنسبة  تضمن(. ت905.096.232
 (.٪9إلى  ٪7: 2019ديسمبر  31) ٪10إلى  ٪8يتراوح من  ومعدل عائد

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 الهرمي للقيمة العادلة. تصنف في المستوى الثالث للتسلسل االستثماريةالقيمة العادلة للعقارات 

ما و  إن أي تغير جوهري في االفتراضات المستخدمة في التقييم للعقارات االستثمارية مثل أسعار الخصم والعائد ونمو االيجار ومعدالت الشواغر
 إلى ذلك سوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل / أعلى بشكل جوهري لتلك األصول.
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( بل شركة مشاركة )مدار من ق

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( عقارات استثمارية -6

 أصول حق االنتفاع (ب)

 المجموع  مباني  أراضي  
 )بالرياالت السعودية(  

 :التكلفة
     

 
  123,385,296   60,630,866   62,754,430  2020يناير  1

  123,385,296   60,630,866   62,754,430  2020يونيو  30
       

  :إطفاء متراكم
 

     
 2020يناير  1

 
5,712,530   5,494,222   11,206,752  

 المحمل للفترة
 

1,932,335   1,857,832   3,790,167  
  14,996,919   7,352,054   7,644,865  2020يونيو  30

       

 صافي القيمة الدفترية
 

     
  108,388,377   53,278,812   55,109,565  2020يونيو  30

  112,178,544   55,136,644   57,041,900  2019ديسمبر  31
 

 سنة. 16.5إلى  15.5لمدة تتراوح بين  ،مبانيو  يضاأر لبعض العقارات التجارية، أي  نتفاعاالحق  أصول حصل الصندوق على
شركة اوالت للتنمية : 2019) تار فاليو ستقبل مقيمين، شركة اوالت للتنمية المحدودة وشركة  من ألصول حق االنتفاع القيمة العادلة تم تقييم

 وكالهما مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. (،المحدودة وشركة ري ماكس
تم ( سعودي ريال 63.772.273: 2019 ديسمبر 31) سعودي ريال 64.195.000 المباني تقييمسط بلغ متو  ،2020يونيو  30كما في 
: 2019 ديسمبر 31) سعودي ريال 127.596.299 والبالغ االمستحوذ عليه االنتفاع حقأصول  مجموع تقييم متوسط بتخصيص احتسابه

 التقييم تحديد تمي. التمويلي اإليجار دو عق ترتيباتب تعلقالم المبانيمن  جزء بعد استبعاد المتبقيةعلى المساحة ( سعودي ريال 126.659.463
معدل خصم  نتفاعيم حق االيقتتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في . مستقالن مقيمان قدمها التي التقييم تقارير قيمة متوسط أنه على

 (.٪11إلى  ٪10.5: 2019ديسمبر  31) ٪12إلى  ٪10.5 منيتراوح 
 

 تمويلي عقود إيجارصافي استثمار في  -7
 يتكون صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي مما يلي:

 2020يونيو  30  
  )غير مراجعة(

ديسمبر  31
 )مراجعة( 2019

 )بالرياالت السعودية(  
     

  291,926,011   286,439,830  إجمالي االستثمار في عقود إيجار تمويلي
 (84,763,924)   (80,095,097)   ةالتمويل غير المكتسب إيراداتناقصًا: 

  206,344,733   207,162,087  
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( تمويلي عقود إيجارتثمار في صافي اس -7

 :كما يلي 2020يونيو 30في  تمويلي كما إيجار ان تحليل استحقاقات صافي االستثمار في عقود
  

  أقل من سنة
إلى  من سنتين

  خمس سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع  سنوات
 )بالرياالت السعودية(  

  286,439,830   192,929,945   71,411,543   22,098,342  إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (80,095,097)   (39,173,210)   (32,348,673)  (8,573,214)   إيرادات تمويل

  13,525,128   39,062,870   153,756,735   206,344,733  
 

 :كما يلي 2019ديسمبر  31في  تمويلي كما إيجار ان تحليل استحقاقات صافي االستثمار في عقود
  

  نةأقل من س
إلى  من سنتين

  خمس سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع  سنوات
 )بالرياالت السعودية(  

  291.926.011   202.457.716   70.850.595   18.617.700  إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (84.763.924)  (43.424.579)   (33.244.275)  (8.095.070)  تمويلإيرادات 

  10.522.630   37.606.320   159.033.137   207.162.087  
 

 ذمم ايجارات مدينة -8
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 )بالرياالت السعودية(  

     

  11,500,108   18,188,953  مفوترة -مدينة  اتذمم إيجار 
  475,466   1,736,491  غير مفوترة -مدينة  اتذمم إيجار 

  19,925,444   11,975,574  
 (2,920,968)   (4,920,968)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  15,004,476   9,054,606  
 

 

 كما يلي: 2020يونيو  30يجارات المدينة كما في إن تحليل األعمار لذمم اال
لم تتجاوز 

 موعد
استحقاقها ولم 

 تهبط قيمتها

   ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها 

  يوم180>  

181-270 
 المجموع  يوم 365<   يوم 365-270  يوم

            )بالرياالت السعودية( 
1,736,491  7,624,847  1,858,903   2,667,335   6,037,868   19,925,444  
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة ليةالقوائم الماإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( ذمم ايجارات مدينة -8

 كما يلي: 2019ديسمبر  31إن تحليل األعمار لذمم االيجارات المدينة كما في 
لم تتجاوز 

 موعد
استحقاقها ولم 
 تهبط قيمتها

   اارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمته 

  يوم180>  

181-270 
 المجموع  يوم 365<   يوم 365-270  يوم

            )بالرياالت السعودية( 
475.466   6.470.705  964.982   1.057.073  3.007.348  11.975.574  

 

 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى  -9
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 ت السعودية()بالرياال  

     

    -   20,540,813  )أ(  شراء عقار استثماري  قابلم مقدمة دفعات
  4,176,695   11,719,835  ة )ب(مؤجل تسهيالت مصرفية اترسوم ترتيب

  339,754   540,937  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  285,250     -  إيرادات مالية مستحقة
  956,862     -  مدينةضريبة قيمة مضافة 

  32,801,585   5,758,561  
 

 مليون درهم 46لعقد لة(. بلغت القيمة اإلجمالية شراء عقار استثماري )مستودع في دولة اإلمارات العربية المتحد قابلم مقدمة دفعات ثلتم -أ
 حتى تاريخ التقرير. تنفيذالتزال قيد الالعقار إلى الصندوق  هذا إجراءات نقل ملكيةمليون ريال سعودي(. إن  46.92) اماراتي

 

 735.95 ي تبلغالتو  سحوبةغير الم التسهيالت المصرفيةمؤجلة أتعاب إدارية واستشارية على  تسهيالت مصرفيةتشكل رسوم ترتيبات  -ب
 (.12مليون ريال سعودي( )إيضاح  208.85: 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي )

 

 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو -10
 :العادلة في تاريخ التقريرمحفظة االستثمار وقيمتها فيما يلي 

 (راجعة)غير م 2020يونيو  30كما في   
 القيمة السوقية  أرباح غير محققة  التكلفة  بها المستثمرالجهة 

 )بالرياالت السعودية(  
       

  5,023,770   23,770              5,000,000  صكوك وال للمرابحات مشاركةصندوق 
 

 :الربح أو الخسارة للفترة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حركةفيما يلي 
 2020يونيو  30    

 )غير مراجعة(
 بالرياالت السعودية()    

     

  5,000,000           إضافات
  23,770               التغير في القيمة العادلة

  5,023,770           2020يونيو  30
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ودائع قصيرة األجل -11

 المعاييرمع  ، والمتوافقةعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية المحليةتمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من قبل الصندوق في ودي
 تمويل بأسعار تجارية. تحقيق ايراداتلغرض  ، وذلكأشهر 3تستحق خالل فترة تزيد عن  ،الشرعية

 (.٪2.65إلى  ٪2: 2019) ٪2.70إلى  ٪2,50يتراوح بين  ربح بمعدل تحمل الودائع
 

 تسهيالت مصرفية -12
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 )بالرياالت السعودية(  

     

  191,165,228   264,053,934  طويلة االجل تسهيالت مصرفية
 (5,422,065)   (7,247,966)   : تكاليف المعاملةناقصاً 

  256,805,968   185,743,163  
 

 مسحوباتحد طويلة األجل ب تسهيالتى شكل الراجحي عل بنكة مع يعالشر  المعاييرمع  طابقةمت مصرفيةوق اتفاقية تسهيالت أبرم الصند
، قام الصندوق بزيادة حد االئتمان الخاص به ال سعودي لتمويل االستحواذ على أصول مدرة للدخل. خالل الفترةمليون ري 400 يبلغإجمالي 

 أشهر( باإلضافة إلى هامش 6سايبور ) رسوم تمويل معدل سهيالتمليار ريال سعودي. تحمل هذه الت 1مليون ريال سعودي إلى  400من 
 (.٪1.85: 2019ديسمبر  31) ٪1.85إلى  ٪1.65 بنسبة

 على أساس نصف سنوي. تكاليف التمويل سددسبع سنوات من تاريخ السحب. ت على دفعة واحدة بعد تسهيالتد السدت
 .اتازل عن إيرادات إيجار ندات ألمر وتنوس رهن عقارات استثمارية ة مقابلمضمون ان هذه التسهيالت

 

 يجاراإل عقود التزامات -13
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 )بالرياالت السعودية(  

     

  214,126,280   204,526,280  التزامات اإليجارإجمالي 
 (62,510,732)   (59,191,028)   تمويلتكاليف 

  145,335,252   151,615,548  
 

 :2020يونيو  30في  كما اإليجار عقود تزاماتال استحقاقات فيما يلي تحليل
  

  أقل من سنة
إلى  من سنتين

  خمس سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع  سنوات
     

 )بالرياالت السعودية(  
عقود إجمالي التزامات 

 اإليجار
 

11,490,000  
 

48,007,000  
 

145,029,280  
 

204,526,280  
 (59,191,028)   (32,004,741)   (23,966,910)  (3,219,377)   تكاليف تمويل

  8,270,623   24,040,090   113,024,539   145,335,252  
 
 
 

-13- 



 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30رة الستة أشهر المنتهية في لفت

 
 )تتمة( يجاراإلالتزامات  -13

 :2019ديسمبر  31في  كما اإليجار عقود التزامات استحقاقات فيما يلي تحليل
  

  أقل من سنة
إلى  من سنتين

  خمس سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع  سنوات
     

 )بالرياالت السعودية(  
 عقود إجمالي التزامات

 إليجارا
 

18.640.000  
 

47.392.000  
 

148.094.280  
 

214.126.280  
 (62.510.732)  (33.043.463)   (24.189.497)  (5.277.772)  تمويل تكاليف

  13.362.228   23.202.503   115.050.817   151.615.548  
 

 .يضار أ رإيجا الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار القيمة ات عقودالتزاممثل ت
 

 غير مكتسبةإيجار ايرادات  -14
 .ماريةد اإليجار التشغيلي للعقارات االستثو مقابل عق مقدمًا، ستلمجار غير المكتسبة اإليجار المتمثل إيرادات اإلي

 

 اتعاب ادارة الصندوق  -15
 ندوق عليه في شروط وأحكام الص صوصعلى النحو المن اإلدارة اتعاب باحتساب الصندوق  يقومندوق. ر الصمدي الصندوق من خالل يتم إدارة

 أصول الصندوق. إجماليمن  ٪ 1.2بمعدل سنوي قدره 
 

 التزامات أخرى  -16
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 )بالرياالت السعودية(  

     

    -   9,000,000  مستحقة تسهيالت مصرفية اترسوم ترتيب
  268,779   1,558,149  تكاليف التمويل المستحقة

  978,000   978,000  تأمينات
  876,991   840,228  مستحقةمصاريف 

  480,858   465,436  أخرى 
  12,841,813   2,604,628  

 

 رباح مستحقةأتوزيعات  -17
 إلى توزيع أرباح يهدففإنه ، دوق ودي. وفًقا لشروط وأحكام الصنمليون ريال سع 30.80 مبلغأرباح نقدية ببتوزيع الصندوق  قامخالل الفترة، 

 من صافي الربح. ٪90قل عن تال  ًا،سنوي مرة واحدة على األقل ،نقدية
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 مصاريف تشغيلية أخرى  -18

لفترة الستة أشهر    
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2019
 )بالرياالت السعودية(  

     

  571,463   674,847  واشتراكاترسوم 
  638,321   575,528  منافع

  122,000   170,405  رسوم تقييم
  1,342,064   113,507  عقاررسوم إدارة حق انتفاع ال

  30,000   20,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  46,950     -  دعاية وإعالن

  1,371,812   459,846  أخرى 
  2,014,133   4,122,610  

 

 تمويلايرادات  -19
لفترة الستة أشهر    

يونيو  30المنتهية في 
  غير مراجعة( ) 2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2019
 )بالرياالت السعودية(  

     

  359,709   54,750  (11)إيضاح ودائع قصيرة األجل إيرادات مرابحة عن 
  5,333,796   4,668,827  (7)إيضاح  ار في التأجير التمويليمن االستثم ماليةإيرادات 

  4,723,577   5,693,505  
 

 تمويل تكاليف -20
لفترة الستة أشهر    

يونيو  30المنتهية في 
  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2019
 )بالرياالت السعودية(  

     

  4,262,210   5,337,299  (12تكاليف التسهيالت المصرفية )إيضاح 
  409,002   723,605  وم ترتيبات تسهيالت مصرفيةرسإطفاء 
  3,140,173   3,319,704  (13)إيضاح  راإليجا عقود التزامات تمويل تكاليف

  9,380,608   7,811,385  
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 تتمة() األولية المختصرةالقوائم المالية إيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ذات عالقة جهاترصدة ومعامالت مع أ -21

 ، مجلس إدارة الصندوق الوحدات حملة)أمين الحفظ(،  لالستثمار اإلنماء ة مشاركة المالية )مدير الصندوق(،ذات العالقة شرك جهاتتمثل ال
 والهيئة الشرعية للصندوق.

 

 :مرتبطة بهاواألرصدة ال فترةالقة خالل الذات الع جهاتامالت التي تم إبرامها مع الإجمالي قيمة المع يوضح الجدول التالي

 طبيعة التعامل  العالقة اتذ جهةال
 

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2019

 
 

  
 

الريـاالت السعوديةب )  ) 
 مدير الصندوق 

 
  إدارةاتعاب 

7,714,924   6,574,083  
    -   9,000,000  رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفية  
    -   700,000  عقار استثماري  عمولة شراء  

 مجلس ادارة الصندوق 
 

  مكافأة أعضاء مجلس االدارة
20,000   30,000  

 الهيئة الشرعية
 

  16,500   16,500  يئة الشرعيةرسوم اله
  50,000   49,727  رسوم حفظ  أمين الحفظ

  ايراد إيجار  حداتو  ملةح
16,022,500   15,830,542  

 

 مليون وحدة(. 4.64 ،2019ديسمبر  31مليون وحدة ) 4.65 ،2020يونيو  30في  كما مدير الصندوق في الصندوق  اتاستثمار بلغت 
 ما يلي:م عالقةذات  جهاتاألرصدة مع تتمثل 

 تم تبويبها  العالقة اتذ جهةال
 2020يونيو  30 

  )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 

  
 

 ( بالريـاالت السعودية )
  8,720,363   7,714,924  إدارة مستحقةاتعاب   مدير الصندوق 

    -   9,000,000  التزامات أخرى   
  99,727   191,393  التزامات أخرى   أمين الحفظ

 

كما لمالية ة السوق اوفًقا لشروط وأحكام الصندوق المعتمدة من قبل هيئ تمتذات العالقة  جهاتة السداد للرسوم المستحقة للإن أساس وفتر 
 :يلي

 

 االستحقاق  والنسبةاألساس   نوع االتعاب
     

  
  

 دارةاإل أتعاب
 

 من إجمالي األصول1.2% 
 

      ( أشهر 6كل ستة ) 
 مكافأة أعضاء مجلس االدارة

 
ريال سعودي لكل اجتماع للعضو  5,000

ريال  80,000المستقل، بحد أقصى 
 .لجميع األعضاء سعودي سنوياً 

 
 بعد اجتماع مجلس اإلدارة  

     
 رسوم الهيئة الشرعية

 
 ريال سعودي سنويا 33,000

 
      ( أشهر 6كل ستة ) 

 رسوم الحفظ
 

 سعودي سنوياريال  100,000
 

 سنويًا  
     

 التسهيالتعند انتهاء ترتيب   مصرفيةمن التسهيالت ال ٪1.5صل إلى ت  رتيب تسهيالت مصرفيةرسوم ت
 المصرفية
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 صندوق مشاركة ريت 
 المالية( )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة( األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020نيو يو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 بحية الوحدةر  -22

 الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة. حملةعلى االرباح العائدة ل األساسية بناءً ب ربحية الوحدة احتسا تمي
لفترة الستة أشهر    

يونيو  30المنتهية في 
  )غير مراجعة(  2020

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2019
 )بالرياالت السعودية(  

     

  22,796,812   23,073,099  لحملة الوحدات العائد للفترة الربح
  88,000,000   88,000,000  المتوسط المرجح لعدد الوحدات

  0.26   0.26  ربحية الوحدة االساسية والمخفضة
 

 وااللتزاماتاألصول  استحقاقاتتحليل  -23
عقود لتزامات وا طويلة األجل وتسهيالت مصرفية صافي االستثمار في عقود إيجار تمويليو  االستثماريةت من المتوقع أن تتحقق العقارا

 متداولة.شهرًا من تاريخ التقرير، إن جميع األصول وااللتزامات األخرى ذات طبيعة  12بعد  اإليجار
 

 ولية المختصرةالمالية األ  قوائموال صندوق على عمليات ال (19-تأثير )كوفيد -24
( يمثل جائحة نظرًا النتشاره السريع في جميع 19-)كوفيد كورونا فيروسم أن تفشي 2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل شهر مارس 

كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت  وقد أثر تفشي هذا الفيروس .أنحاء العالم
ميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. حيث نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالقا الحكومات في ج

 للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقا وحظرًا للتجول على مستوى الدولة.
األداء للتعامل والسيولة والتشغيل والمالءة المالية و  لالئتمان الرئيسية ؤشراتمالقام الصندوق بتقييم الوضع الحالي لتقدير األثر المتوقع على 

 قد يكون له تأثير على عمليات وأداء الصندوق المالي. الذي (19-كوفيد) فيروسمع تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي 
المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر تتطلب هذه األحداث الجارية والظروف االقتصادية السائدة من الصندوق مراجعة بعض 

 ق االئتمانية المتوقعة. تتمحور هذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول عمليات مراجعة احتماالت السيناريو الذي يستخدمه الصندو 
مليون ريال سعودي  2ة إضافية للصندوق بقيمة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد نتج عن هذه المراجعات خسائر ائتمانية متوقع

. اضافة الى ذلك، استلم الصندوق عدة طلبات من مستأجرين تطالب بتعليق او تخفيض 2020يونيو  30المنتهية في  أشهرلفترة الستة 
يكون لهذه الطلبات اثرا  . من غير المرجح ان2020يونيو  30االيجار، تم رفض بعض هذه الطلبات فيما يتم دراسة البعض اآلخر كما في 

   جوهريا على القوائم المالية للصندوق.
ة عن يوكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتمال حدوثها تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف النتائج السنو 

 به. ديري، ويستمر الصندوق في إعادة تقييم موقفه ومدى التأثير المرتبطتلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تق
 

  األولية المختصرة القوائم الماليةتاريخ اعتماد  -25
 .2020 أغسطس 16 من قبل مجلس إدارة الصندوق في األولية المختصرة القوائم الماليةتم اعتماد والموافقة على اصدار هذه 

 
 
 
 
 
 

-17- 




