
2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية) 

(غير المراجعة)القوائم المالية المرحلية الموجزة 





صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة

2019 يونيو 30كما في 

إيضاح
     2019 يونيو 30ا

(غير مراجعة) 

 2018 ديسمبر 31ا

(مراجع)

األصول

      843,727,725     6974,098,096عقارات استثمارية
ً       145,422,566                     -حقوق إنتفاع مدفوعة مقدما

                     -     7214,693,178استثمار في ايجارات تمويلية

          2,671,655         7,250,401ايجارات مدينة

          5,715,843         86,676,877مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

        25,000,000       953,000,000ودائع قصيرة األجل

        35,127,521     106,603,060النقد وما في حكمه

   1,057,665,310  1,362,321,612مجموع األصول

االلتزامات

      159,792,309     10260,201,311قروض

                     -     11164,417,072التزامات اإليجار

        14,297,549         8,737,232إيرادات ايجارات غير مكتسبة

          6,428,194         166,574,083اتعاب ادارة مستحقة

          3,876,097         1,656,092التزامات أخرى

        24,640,000       1230,800,000توزيعات أرباح مستحقة

      209,034,149     472,385,790مجموع االلتزامات

      848,631,161     889,935,822صافي األصول العائدة لحملة الوحدات

        88,000,000       88,000,000وحدات مصدرة

            10,119.64قيمة الوحدة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة18 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في اآلخر المرحلية الموجزة

إيضاح

 لفترة الستة أشهر 

 يونيو 30المنتهية في 

2019             

(غير مراجعة)

 يوليو 17 للفترة من 

 يونيو  30 حتى 2017

 2018             

(غير مراجعة)

اإليرادات

        65,470,293       1647,522,626إيرادات تأجير

المصاريف

       (13,023,142)      (11,911,241)6استهالك

         (9,399,122)        (6,574,083)16أتعاب إدارة الصندوق

         (1,267,578)        (4,122,610)13مصاريف تشغيلية أخرى

(22,607,934)      (23,689,842)       

        41,780,451       24,914,692الربح من العمليات

             777,555         145,693,505إيرادات مالية

              (95,551)        (7,811,385)15مصاريف مالية

        42,462,455       22,796,812الربح للفترة

                     -                     -الدخل الشامل اآلخر

        42,462,455       22,796,812مجموع الدخل الشامل للفترة

        88,000,000       88,000,000المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة

            0.48            170.26ربحية الوحدة االساسية والمخفضة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة18 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(بالرياالت السعودية) 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

         848,631,161(مراجعة) 2019 يناير 1كما في 

           49,307,849(3إيضاح )" عقود اإليجار " 16اثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

         897,939,010(معدلة) 2019 يناير 1كما في 

          22,796,812الربح للفترة

                       -الدخل الشامل اآلخر

          22,796,812مجموع الدخل الشامل للفترة

        (30,800,000)توزيعات األرباح

        889,935,822(غير مراجعة) 2019 يونيو 30كما في 

2018 يونيو 30 يوليو حتى 17للفترة من 

         880,000,000الوحدات المصدرة

           42,462,455الربح للفترة 

                       -الدخل الشامل اآلخر

           42,462,455مجموع الدخل الشامل للفترة

         (30,800,000)توزيعات األرباح

         891,662,455(غير مراجعة) 2018 يونيو 30كما في 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة18 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

  2019يونيو  

(غير مراجع)

 يوليو 17 للفترة من 

 30 حتى 2017

    2018يونيو 

(غير مراجع)

األنشطة التشغيلية

      42,462,455     22,796,812الربح للفترة

:تعديالت عن

      13,023,142     11,911,241استهالك

             95,551       7,811,385مصاريف مالية

          (777,555)      (5,693,505)إيرادات مالية

:التغييرات في األصول وااللتزامات التشغيلية

                   -      (3,189,046)إيجارات مدينة

          (725,097)         (837,854)مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

      10,070,567      (5,560,317)إيرادات إيجارات غير مكتسبة

        9,399,122          145,889أتعاب إدارية مستحقة

           584,330         (203,422)التزامات أخرى

      74,132,515     27,181,183صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

                   -       9,783,434متحصالت من االستثمار في ايجارات تمويلية

   (376,525,000)                  -استحواذ على عقارات استثمارية

     (40,000,000)    (28,000,000)ودائع قصيرة األجل

           600,000          236,529فوائد ودائع قصيرة األجل مستلمة

   (415,925,000)    (17,980,037)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

    377,100,000                  -المتحصل من إصدار وحدات

                   -      (5,809,827)صافي التغير في التزامات اإليجار

    160,672,750                  -صافي المتحصل من قرض طويل األجل

                   -   100,000,000المتحصل من قرض قصير األجل

                   -      (7,275,780)مصاريف مالية مدفوعة

     (30,800,000)    (24,640,000)توزيعات أرباح مدفوعة

    506,972,750     62,274,393صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

    165,180,265     71,475,539صافي التغير في النقد وما في حكمه

                   -     35,127,521النقد وما في حكمه في بداية الفترة

    165,180,265   106,603,060نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

:معامالت غير نقدية

    502,900,000                  -استحواذ على عقارات استثمارية مقابل إصدار وحدات

             53,300          409,002إطفاء تكاليف اقتراض مؤجلة

                   -     49,307,849(3إيضاح ) 16صافي اثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

                   -     30,800,000توزيعات أرباح معلنة غير مدفوعة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة18 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

معلومات عامة-1

أساس اإلعداد-2

3-

عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

تعريف عقد اإليجار

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة اعتمدها الصندوق

وفيما يلي وصف لطبيعة التغييرات وتأثيرها نتيجة . 2019 يناير 1 اعتباراً من 16طبق الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

.اعتماد هذا المعيار المحاسبي الجديد

" عقود اإليجار "16أصدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة معياراً جديداً لاليجارات، وهو المعيـار الدولـي للتقرير المالي رقم 

 17 تحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 16إن قواعد وتعريفات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . م2016 يناير 13بتاريــخ 

وتفسير معايير " تحديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار "4وتفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم " عقود اإليجار"

تقييم مضمون المعامالت التي  "27وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم " حوافز عقود اإليجار التشغيلي "15المحاسبة الدولية رقم 

 على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها 16وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ". تتضمن الشكل النظامي لعقد اإليجار

وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي بما يماثل المحاسبة عن 

.17عقود اإليجار التمويلي حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

(أ)

طبق الصندوق المعيار الدولي . 2019 يناير 1اعتباراً من " عقود اإليجار "16اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، والذي بموجبه يتم االعتراف بالتأثير التراكمي للتطبيق األولي في صافي 16للتقرير المالي رقم 

أي تم عرضها كما ورد  - 2018وعليه، لم تتم إعادة عرض ارقام المقارنة لعام . 2019 يناير 1األصول العائدة لحملة الوحدات في 

 17، وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 2018 ديسمبر 31سابقاً في القوائم المالية السنوية األخيرة المدققة للسنة المنتهية في 

:فيما يلي تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية. والتفسيرات ذات الصلة

و بدأ  (2017 يوليو 17الموافق ) هـ 1438/10/23تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 سنة قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين بتوصية من مدير الصندوق بعد 99مدة الصندوق . 2017 أغسطس 17الصندوق نشاطه بتاريخ 

.الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

يهدف الصندوق بشكل رئيسي في االستثمار في أصول عقارية مطورة قابلة لتحقيق دخل دوري ويستهدف توزيع أرباح نقدية التقل عن 

.٪ من صافي أرباح الصندوق إلى حملة الوحدات سنويا90ً

باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة في 

.القوائم المالية السنوية األخيرة

حدد الصندوق سابقاً عند بدء العقد ما إذا كان ترتيب ما يعد أو يحتوي على عقد إيجار بموجب تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

يقوم الصندوق اآلن بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد ". تحديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار " 4

، يكون العقد عقد إيجار أو يحتوي على 16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . إيجار بناًء على التعريف الجديد لعقد اإليجار

.عقد إيجار إذا كان العقد يمنح حق التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تبادل عوض

قد ال تكون النتائج المرحلية مؤشراً على النتائج السنوية . يجب قراءة القوائم المالية مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق

إلى  (2018 يوليو 17ا)تغطي ارقام المقارنة المبينة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الفترة منذ التأسيس . للصندوق

 مما قد يؤثر على 2018 ديسمبر 31 إلى 2017 يوليو 17 حيث إن السنة المالية األولى للصندوق هي للفترة من 2018 يونيو 30

.مقارنة القوائم المالية المرفقة

التقارير  "34 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 2019 يونيو 30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين " المالية المرحلية

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها مع القوائم .القانونيين

.2018 ديسمبر 31المالية السنوية للصندوق كما في 

يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق . تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية

.ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك

وعليه، يتم تسجيل العقارات االستثمارية بالتكلفة . وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية، اعتمد الصندوق نموذج تكلفة العقارات االستثمارية

.أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة/مخصوماً منها االستهالك المتراكم و

هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفقاً ألنظمة  ("الصندوق")صندوق مشاركة ريت 

الصندوق مدرج . صناديق االستثمار العقارية وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

يدار الصندوق من قبل شركة مشاركة المالية . وهو متوافق مع معايير الهيئة الشرعية ("تداول")ويتم تداوله في السوق المالية السعودية 

.("مدير الصندوق")

 ديسمبر 31من المتوقع أيًضا أن تنعكس التغييرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية للصندوق في السنة التي ستنتهي في 

2019.
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

3-

(تتمة) عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

(تتمة)تعريف عقد اإليجار 

الصندوق كمستأجر

السياسات المحاسبية الهامة

التحول

-

- 

عند بدء أو إعادة تقييم عقد يحتوي على عنصر اإليجار، يوزع الصندوق العوض في العقد على كل عنصر متعلق وغير متعلق باإليجار 

ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات التي يكون فيها الصندوق مستأجراً، اختار الصندوق عدم . على أساس أسعارها المستقلة النسبية

.فصل العناصر غير المتعلقة باإليجار وسيقوم بدالً من ذلك بحساب العناصر المتعلقة وغير المتعلقة باإليجار كعنصر إيجار واحد

كمستأجر، قام الصندوق سابقاً بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء . يقوم الصندوق بتأجير العقارات

على تقييماته إذا كان عقد اإليجار قد قام بتحويل بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل األساسي إلى 

، يعترف الصندوق بأصول حق االنتفاع والتزامات اإليجار لمعظم عقود 16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . الصندوق

.اإليجار أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في قائمة المركز المالي

يتم إعادة قياسه عندما يكون هناك . يتم زيادة التزام اإليجار الحقاً من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وتخفيضه بدفع اإليجار

تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان 

القيمة المتبقية، أو حسب الحاجة، تغييرات في تقييمات ما إذا كان إتمام خيار الشراء أو التمديد مؤكداً إلى حد معقول أو أنه من غير 
.المعقول أن يكون خيار اإلنهاء مؤكداً

.يقوم الصندوق باستهالك أصول حق االنتفاع على أساس القسط الثابت على مدار فترة اإليجار

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

(تتمة)معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة اعتمدها الصندوق 

، قرر الصندوق تطبيق الوسيلة العملية للسماح بتقييم المعامالت التي تعد عقود 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لم يتم .  فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً على أنها عقود إيجار16لقد طبق الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . إيجار

 وتفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 17إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو 16لذا، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . 4رقم 

. فقط2019 يناير 1بعد 

(أ)

(ب)

وتشمل األراضي والمحالت . 17صنّف الصندوق سابقاً عقود إيجار العقارات كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

، تم 17عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي . التجارية والمراكز التجارية

 يناير 1قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية المخصومة حسب معدل االقتراض اإلضافي للصندوق كما في 

.تم قياس أصول حق االنتفاع بمبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار، وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقاً أو مستحقة. 2019

 على عقود اإليجار المصنفة 16عند التحول، استخدم الصندوق الوسيلة العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

.17سابقاً كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

. شهرا12ًطبق اإلعفاء على عدم االعتراف بأصول والتزامات حق االنتفاع لعقود اإليجار التي تقل مدتها عن 

.استخدم االحكام عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار

يتم قياس أصل حق االنتفاع مبدئياً بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعديله وفقًا 

عندما يستوفي أصل حق االنتفاع تعريف العقار االستثماري، يتم إدراجه ضمن . لبعض عمليات إعادة القياس اللتزامات اإليجار

.العقارات االستثمارية

يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة 

بشكل . الضمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للصندوق

.عام، يستخدم الصندوق معدل االقتراض اإلضافي الخاص به كمعدل خصم

.يعترف الصندوق بأصل حق االنتفاع والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

3-

(تتمة)عقود اإليجار  (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

الصندوق كمؤجر

الصندوق كمؤجر وسيط

السياسات المحاسبية الهامة

التحول

التعديالتإيضاح

(بالرياالت السعودية) 

األصول (نقص)التأثير على زيادة 

142,281,612       6(أ)عقارات استثمارية 

(145,422,566)     (أ)حقوق إنتفاع مدفوعة مقدماً 

219,142,816       7(ب)إجمالي االستثمار في ايجارات تمويلية 

1,389,700           (ج)ايجارات مدينة 

       217,391,562

االلتزامات (نقص)التأثير على زيادة 

170,226,899       (ب)التزامات اإليجار 

(2,143,186)         (ج)التزامات أخرى 

       168,083,713

         49,307,849

(ج)

 17أعاد الصندوق تقييم عقود اإليجار من الباطن التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

والمستمرة في تاريخ التطبيق األولي، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف كل إيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي أو كاستثمار في 

على أساس الشروط واألحكام التعاقدية المتبقية لعقد اإليجار الرئيسي . 16عقد إيجار تمويلي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

.في ذلك التاريخ، قام الصندوق بتصنيف بعض العقود من الباطن كايجار تمويلي. واإليجار من الباطن

.يعمل الصندوق أيضاً كمؤجر وسيط ألصول حق االنتفاع التي تم الحصول عليها والتي تم تأجيرها بالفعل للمستأجرين

. يجب على المؤجر االعتراف بمدفوعات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت أو على أساس منتظم آخر

يجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان هذا األساس أكثر تمثيال للنمط الذي تقلصت فيه االستفادة من استخدام األصل 

.األساسي

باستثناء الحاالت التي يعمل فيها الصندوق كمؤجر وسيط، ال يُطلب من الصندوق إجراء أي تعديالت على تحول عقود اإليجار التي 
ال تختلف السياسات المحاسبية المطبقة على الصندوق كمؤجر عن . صنّف الصندوق هذه العقود كعقود إيجار تشغيلية. يكون فيها مؤجراً

يحسب الصندوق عقود اإليجار هذه التي تطبق هذا المعيار منذ تاريخ التطبيق . 17السياسات المعتمدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

.األولي

(د)

في تاريخ بدء عقد اإليجار، اعترف الصندوق باألصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي في قائمة المركز المالي الخاص به 

.وعرضها كرصيد مدين مستحق بمبلغ يساوي صافي االستثمار في عقد اإليجار

إذا تعذر تحديد سعر الفائدة الضمني في . يستخدم الصندوق سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار لقياس صافي االستثمار في عقد اإليجار

المعّدل وفقاً ألي تكاليف مباشرة )اإليجار من الباطن بسهولة، فقد يستخدم الصندوق سعر الخصم المستخدم في عقد اإليجار الرئيسي 

إذا تعذر تحديد كال السعرين بسهولة، فسيتم استخدام . لقياس صافي االستثمار في العقد من الباطن (أولية مرتبطة باإليجار من الباطن

.بشكل عام، يستخدم الصندوق معدل االقتراض اإلضافي الخاص به كمعدل خصم. معدل االقتراض اإلضافي للصندوق

 يناير 1على قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة كما في " عقود اإليجار " 16تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (هـ)

:"(تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي) 2019

التأثير على صافي األصول العائدة لحملة الوحدات

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

(تتمة)معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة اعتمدها الصندوق 
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

3-

(تتمة)عقود اإليجار  (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-4

األحكام

الصندوق كمؤجر

تحديد مدة عقد اإليجار لعقود اإليجار

التقديرات واالفتراضات

تقييم العقارات االستثمارية

األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية

4.2

يستعين الصندوق بخدمات أطراف خارجية للحصول على تقديرات للقيمة السوقية للعقارات االستثمارية باستخدام أساليب تقييم معترف 

.بها ألغراض مراجعة انخفاض القيمة واإلفصاحات عنها في القوائم المالية

يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في . تحدد إدارة الصندوق األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات االستثمارية من أجل احتساب االستهالك

يقوم مدير الصندوق بمراجعة األعمار االنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك بشكل . اإلعتبار اإلستخدام المتوقع لألصل والتلف الطبيعي

.دوري للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية لهذه االصول

 يناير 1على قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة كما في " عقود اإليجار " 16تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"(تتمة) (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي) 2019

(هـ)

(تتمة)معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة اعتمدها الصندوق 

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

، تم حساب إيجار األرض وأصل حق االنتفاع المدفوع مقدماً كايجار تشغيلي، وبموجب 17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (أ)

، يتم حساب إيجار األرض كأصل حق االنتفاع باستخدام القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

أما فيما يخص أصل حق االنتفاع المدفوع مقدماً، فقد تم إعادة تصنيف هذه المبالغ . اإليجار مستحقة الدفع خالل مدة عقد إيجار األرض 
ً .إلى عقارات استثمارية دون خصم حيث انها مدفوعة مسبقا

 كايجار تشغيلي، وعند اعتماد المعيار الدولي 17احتسب الصندوق عقود اإليجار من الباطن بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (ب)

، قام الصندوق بتقييم عقد اإليجار لتحديد ما إذا كان ينطوي على عقد إيجار تمويلي أم ال، وحدد سبعة عقود 16للتقرير المالي رقم 

تشكل خاللها فترة اإليجار من الباطن مدة كبيرة من اتفاقات عقود اإليجار الرئيسية، وبالتالي احتسبت هذه االتفاقات كعقود إيجار 

تمويلية، ووفقًا لذلك تم استبعاد هذه الممتلكات وعرضت القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار كاستثمار في عقد إيجار تمويلي وفقاً 

اعترف الصندوق بالتزامات اإليجار بحسب القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار . 16للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تم احتساب الفرق بين تكلفة العقارات التي تم استبعادها وصافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي المعترف به كتعديل على . لألرض

.الرصيد االفتتاحي لصافي األصول العائدة لحملة الوحدات

.تتضمن اإليجارات المدينة والتزامات اإليجار المبالغ المستحقة او المدفوعة والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التحول(ج)

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات 

يمكن أن ينتج من . والمصاريف واألصول واإللتزامات المقيدة واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير

حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات والتي 

.ستتأثر في الفترات المستقبلية

يتم االعتراف بتعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الخاصة بها على أساس مستمر

.فيها مراجعة التقديرات

:إن األحكام والتقديرات الرئيسية واالفتراضات التي لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق هي كما يلي

4.1

تصنيف اإليجارات إلى ايجارات تمويلية او تشغيلية

حدد الصندوق، بناًء على تقييم الشروط . أبرم الصندوق عقود ايجار تتعلق بعقارات تجارية وسكنية ضمن محفظته للعقارات اإلستثمارية

واألحكام للترتيبات، أنه يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بملكية هذه العقارات وعليه تمت المحاسبة عن هذه العقود 

.كعقود إيجار تشغيلي

يؤثر تقييم ما إذا كان من المؤكد . طبق الصندوق أحكاماً لتحديد مدة عقد اإليجار لعقود اإليجار التي يكون فيها للمستأجر خيارات التجديد

إلى حد معقول قيام الصندوق بهذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل جوهري على مبالغ التزامات اإليجار وأصول حق 

.االنتفاع المعترف بها
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

4-

(تتمة) التقديرات واالفتراضات

ملخص ألهم السياسات المحاسبية-5

عقارات استثمارية

:إن األعمار اإلنتاجية التقديرية للفئات األساسية للعقارات االستثمارية هي كما يلي

سنوات

40امباني

10اأثاث وتركيبات ومعدات

إيرادات إيجارية

النقد وما في حكمه

مخصصات

اإليرادات المالية

صافي قيمة األصول لكل وحدة

ربحية الوحدة

توزيعات األرباح

الزكاة

تكاليف االقتراض

5.2
يتم االعتراف بااليرادات اإليجارية الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي للعقارات االستثمارية، بالصافي من الخصم وفقاً لشروط عقود 

.اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء

5.3
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي 

.تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون عرضة لمخاطر تغير غير جوهرية في القيمة

5.4
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي، قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة، ومن المحتمل أن ينتج عنه 

تتم مراجعة وتعديل المخصصات بانتظام . تدفق لموارد الصندوق االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام

.لتعكس أفضل تقدير حالي

5.5
.يتم إثبات اإليرادات المالية عند االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

5.6
يتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة كما هو موضح في قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة بتقسيم صافي أصول الصندوق على 

.عدد الوحدات المصدرة والقائمة في نهاية الفترة

5.7
يتم احتساب ربحية الوحدة بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة لحملة الوحدات في الصندوق على المتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة 

.خالل الفترة

5.8
يتم إثبات توزيعات االرباح لحملة الوحدات كالتزام في القوائم المالية في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات االرباح من قبل مجلس 

.إدارة الصندوق

5.9

5.1

(تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

هبوط في قيمة العقارات االستثمارية

يتم اختبار . يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة جميع العقارات االستثمارية في كل تاريخ تقرير مالي

عند إجراء . العقارات االستثمارية الختبار انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد

حسابات قيمة االستخدام، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد، وتختار معدل خصم 

.مناسب من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

4.2

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ألغراض اكتساب ايرادات  (من قبل المالك أو المستأجر بموجب إيجار تمويلي)العقارات االستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها 

يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر . إيجار او لألرباح الرأسمالية او لكليهما

يتم استهالك تكلفة العقارات االستثمارية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .  ال يتم اهالك األراضي. انخفاض في القيمة، إن وجدت

.لها

.الزكاة وضريبة الدخل هي التزامات تتعلق بحملة الوحدات، وعليه، لم يتم احتساب مخصص لها في هذه القوائم المالية

5.10
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية ليصبح جاهز 

يتم تحميل جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي . لإلستخدام أو بيعه المقصود كجزء من تكلفة األصل المعني

.تحدث فيها
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية -5

انخفاض قيمة األصول غير المالية

األصول المالية 

االثبات األولي والقياس

القياس الالحق

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

الغاء إثبات األصول المالية

:يتم إلغاء إثبات األصول المالية في الحاالت التالية

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، أو

الهبوط في قيمة األصول المالية

يتم . بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتكون معرضة للهبوط في القيمة

.االعتراف باألرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو هبوط قيمته

.تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفأه للصندوق من ذمم ايجارات مدينة وودائع قصيرة االجل ونقد وما في حكمه

5.11

في حالة وجود أي مؤشر، أو عند . يقوم الصندوق في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض في قيمة األصل

القيمة القابلة لالسترداد .  الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، يقوم الصندوق بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل

يتم تحديد ذلك لكل . لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقًصا تكاليف اإلستبعاد أو القيمة من اإلستخدام أيهما أعلى

أصل على حدى، ما لم يكن األصل ال يولد التدفقات النقدية التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى أو مجموعة من 

عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسترداد، يتم تخفيض قيمة األصل إلى المبلغ القابل . األصول

.لالسترداد
وعند تحديد القيمة من االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم بما يعكس التقديرات 

وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف اإلستبعاد، يتم مراعاة المعامالت . السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل

ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات . إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.  السوقية الحديثة

.التقييم أو من خالل أي مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة

قيام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزامه بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير إلى طرف ثالث من 

أن الصندوق لم  (ب)حول الصندوق بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو  (أ)وسواء " تحويل"خالل اتفاقية 

.يحول ولم يحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه

إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ 

يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ بجميع . بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل

في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات . المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه

.ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. المرتبطة به

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة 

.الصندوق بسداده، أيهما أقل

.يعترف الصندوق بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة

بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر . يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين

 12االئتمان منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل 

أما بالنسبة للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ . ( شهرا12ًخسائر ائتمانية متوقعة على مدى )شهراً 

االثبات االولي، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت 

.(خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر)التعثر 

ك، قام الصندوق باستخدام لذل. بالنسبة لذمم اإليجارات المدينة، يطبق الصندوق مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة

ستأجرين لخاصة بالمالمستقبلية م تعديلها للعوامل التي تد على الخبرة التاريخية في خسائر االئتمان، واتستنمصفوفة المخصص التي 

.والبيئة اإلقتصادية

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر ضمن فئات 

.المصروفات المتسقة مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها

5.12

يتم مراجعة األصول غير المالية التي انخفضت قيمتها لمعرفة ما إذا كان هناك احتماال لعكس االنخفاض المثبت مسبقاً في تاريخ كل 

.يتم إثبات عكس االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر. تقرير

تصنف األصول المالية عند اإلثبات األولي بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر،و بالقيمة العادلة من خالل 

.الربح أو الخسارة

يعترف بجميع األصول المالية عند االثبات االولي بالقيمة العادلة إضافة إلى، في حالة االصول بالقيمة العادلة من خالل الربح 

.أوالخسارة، تكاليف المعاملة ذات العالقة باإلستحواذ على األصول المالية

:يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية -5

االلتزامات المالية

اإلثبات االولي والقياس

القياس الالحق

القروض والسلف والذمم الدائنة

إلغاء إثبات االلتزامات المالية

.يتم إلغاء إثبات االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاؤه

قياس القيمة العادلة

•

•

•

عقارات استثمارية-6

 يونيو 30ا

2019          

(غير مراجع)

 2018 ديسمبر 31ا

(مراجع)

         843,727,725   836,326,810(أ)العقارات االستثمارية المملوكة 

                          -   137,771,286(ب)أصول حق االنتفاع 

974,098,096   843,727,725         

ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر . بعد اإلثبات األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية

.في قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلية

.يتم إطفاء تكاليف المعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية من تاريخ اثبات القرض على مدة السداد

5.14
يستخدم الصندوق أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زيادة استخدام المدخالت 

.ذات الصلة التي يمكن رصدها إلى الحد األقصى وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها

يتم تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي 

                :للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، استناًدا إلى أدنى مستوى إدخال مهم لقياس القيمة العادلة ككل

لألصول أو االلتزامات  (غير المعدلة)قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المعلنة في سوق نشط - المستوى األول 

يمكن لتي ول األن مدخالت بخالف األسعار المعلنة ضمن المستوى امالمستمدة لقيمة اي العادلة هلقيمة قياسات ا- لثاني المستوى ا

.أو غير مباشر (أي كأسعار)ل مباشر ما بشکرصدها لألصل أو االلتزامات إ

تتضمن مدخالت لألصول أو االلتزامات ال تستند الى لتي قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من تقنيات التقييم ا- المستوى الثالث 

.بيانات السوق القابلة للرصد

بالنسبة لألصول وااللتزامات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر، يحدد الصندوق إذا حدثت تحويالت بين المستويات في 

.التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة تقرير

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

5.13

تصنف االلتزامات المالية، عند اإلثبات األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وذمم دائنة أو 

يتم اثبات جميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية . كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر، وفق الحاجة

.بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو 

.االلتزامات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(تتمة) عقارات استثمارية-6

العقارات االستثمارية المملوكة(أ)

مبانيأراضي

أثاث وتركيبات 

اإلجماليومعدات

:التكلفة

  878,425,000    52,678,780  388,708,950  2019437,037,270 يناير 1ا

388,708,950 2019437,037,270 يونيو 30ا  52,678,780   878,425,000  

االستهالك المتراكم والهبوط في القيمة

    34,697,275      7,206,178    20,408,682      20197,082,415 يناير 1ا

-               4,766,970     2,633,945     7,400,915     

   42,098,190     9,840,123   25,175,652               -2019 يونيو 30ا

صافي القيمة الدفترية

363,533,298 2019437,037,270 يونيو 30ا  42,838,657   836,326,810  

  843,727,725    45,472,602  368,300,268  2018429,954,855 ديسمبر 31ا

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

المحمل للفترة

تمثل العقارات االستثمارية المملوكة استثمارات الصندوق في مجمعات سكنية مختلفة وشقق فندقية ومستودعات تقع في المملكة العربية 

          .السعودية

 من أنظمة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير 22وفقاً للمادة 

وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، يتم . الصندوق بتقييم أصول الصندوق بناًء على متوسط تقييمين يتم إعدادهما من قبل مقيمين مستقلين

.إدراج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد

(بالرياالت السعودية)

تستند القيم العادلة لحق اإلنتفاع على تقييمات قامت بها شركة أوالت للتنمية المحدودة وشركة ري ماكس، وكالهما مستقل ومرخص من 

.الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

:2018 ديسمبر 31) لاير سعودي 847.060.450، بلغ متوسط تقييم العقارات االستثمارية المذكورة أعاله 2019 يونيو 30كما في 

٪ ومعدل عائد 9تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم العقارات االستثمارية معدل خصم . ( لاير سعودي847,418,209

.(٪9٪ إلى 7.4: 2018 ديسمبر 31ا).٪9٪ إلى 7من 

 مليون لاير 836.33 بلغ صافي القيمة الدفترية للعقارات اإلستثمارية المرهونة كضمان مقابل قروض بنكية 2019 يونيو 30في كما 

.(10إيضاح ) ( مليون لاير سعودي843.73: 2018 ديسمبر 31ا)سعودي 

.القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تصنف في المستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

إن أي تغير جوهري في االفتراضات المستخدمة في التقييم للعقارات االستثمارية مثل أسعار الخصم والعائد ونمو اإليجار ومعدالت 

.أعلى بشكل جوهري لتلك األصول/ الشواغر وما إلى ذلك سوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل 
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(تتمة)عقارات استثمارية -6

أصول حق االنتفاع(ب)

اإلجماليمبانيأراضي

:التكلفة

                -                -                -2019 يناير 1ا

  146,568,901    74,612,563    1671,956,338تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  146,568,901    74,612,563    71,956,338(معدل) 2019 يناير 1ا

146,568,901   74,612,563   201971,956,338 يونيو 30ا  

:اإلطفاء المتراكم

                -                -                -2019 يناير 1ا

      4,287,289      2,178,802      162,108,487تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

      4,287,289      2,178,802      2,108,487(معدل) 2019 يناير 1ا

     4,510,326     2,292,149     2,218,177المحمل للفترة

     8,797,615     4,470,951     20194,326,664 يونيو 30ا

صافي القيمة الدفترية

137,771,286   70,141,612   201967,629,674 يونيو 30ا  

                -                -                -2018 ديسمبر 31ا

 التمويليةإجمالي االستثمار في اإليجارات-7

:يتكون صافي االستثمار في إيجار تمويلي من

 يونيو 30ا

2019          

(غير مراجع)

 ديسمبر 31ا

(مراجع) 2018

304,786,178إجمالي االستثمار في إيجار تمويلي  -                
ً (90,093,000)إيرادات مالية غير مكتسبة: ناقصا  -                

214,693,178  -                

(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)

بالنسبة لألرض، يتم االعتراف بأصل حق االنتفاع بالقيمة .  لاير سعودي سنويا149،645،791ًدفع الصندوق تكاليف البناء مقدماً بمبلغ 

.الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار المخصومة باستخدام متوسط معدل االقتراض للصندوق

 16.5 إلى 15.5حصل الصندوق على أصول حق االنتفاع لبعض العقارات التجارية تتمثل في اراضي ومباني لفترة حيازة تتراوح من 

.سنة

هذه اإليجارات من الباطن لديها مدة إيجار أكثر . (6إيضاح )لدى الصندوق استثمار في اإليجار من الباطن مقابل أصول حق االنتفاع 

وبالتالي، ألغى الصندوق اثبات حق االنتفاع ذا الصلة في تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي . ٪ من عقد اإليجار الرئيسي85من 

تم اإلفصاح عن التأثير على قائمة المركز المالي .  واعترف بهذه اإليجارات من الباطن كاستثمار في عقود اإليجار التمويلي16رقم 

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد المكتسبة من االستثمار في اإليجار التمويلي كإيرادات مالية . (هـ)3المرحلية الموجزة في إيضاح 

.(13إيضاح )

تستند القيم العادلة لحق اإلنتفاع على تقييمات قامت بها شركة أوالت للتنمية المحدودة وشركة ري ماكس، وكالهما مستقل ومرخص من 

.الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

 لاير سعودي، تم احتسابها بتوزيع متوسط التقييم الكلي لحقوق انتفاع 79,159,619، بلغ متوسط تقييم المباني 2019 يونيو 30كما في 

.  لاير سعودي على المساحة المتبقية بعد استبعاد الجزء من المباني المتعلق بترتيبات االيجار التمويلي158,716,210المباني والبالغ 

تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم حق . يتم التقييم بناء على متوسط القيمة المحتسبة من قبل مقيمين اثنين مستقلين

.(٪12٪ و 11بين : 2018 ديسمبر 31)٪ 12٪ و 10.5اإلنتفاع معدل خصم يتراوح بين 

14



صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

مدفوعات مقدماً وأصول أخرى-8

 يونيو 30ا

2019          

(غير مراجع)

 ديسمبر 31ا

(مراجع) 2018

      4,697,000     4,697,000رسوم ترتيب قروض مؤجلة
ً          258,268        522,390مصاريف مدفوعة مقدما

         149,063        272,243إيرادات فائدة مستحقة

         611,512     1,185,244ضريبة القيمة المضافة المدينة

6,676,877     5,715,843      

ودائع قصيرة األجل-9

القروض-10

 يونيو 30ا

2019          

(غير مراجع)

 ديسمبر 31ا

(مراجع) 2018

160,201,311(أ)قرض طويل األجل   159,792,309  

100,000,000(ب)قرض قصير األجل   -                

260,201,311  159,792,309  

قرض طويل األجل(أ)

165,150,000قرض طويل األجل  165,150,000  

(4,948,689)   (5,357,691)    

160,201,311  159,792,309  

قرض قصير األجل(ب)

(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)

يسدد القرض على دفعة واحدة بعد .    مليون لاير سعودي بغرض الحصول على حقوق انتفاع معينة165.15سحب الصندوق مبلغ 

.تسدد الفوائد على أساس نصف سنوي. (2018 يونيو 28)سبع سنوات من تاريخ السحب 

.القرض مضمون برهن العقارات االستثمارية للصندوق وسندات ألمر وتنازل عن إيرادات اإليجار

ً تكاليف المعاملة: ناقصا

تمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من قبل الصندوق في وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية المحلية المتوافقة مع معايير 

. أشهر لغرض الحصول على إيراد تمويل بأسعار تجارية3الهيئة الشرعية، التي تستحق خالل فترة تزيد عن 

.٪2.65٪ إلى 2تحمل الودائع فائدة بمعدل يتراوح بين 

من ودائع قصيرة األجل كإيرادات  (777،555 : 2018 يونيو 30) لاير سعودي 359,709تم خالل الفترة اإلعتراف بأرباح بمبلغ 

.مالية

باإلضافة إلى هامش  ( أشهر6ا)تحمل هذه التسهيالت فائدة بمعدل سايبور . خالل الفترة، سحب الصندوق حد االقتراض قصير األجل

.٪1.85بنسبة 

 مليون لاير سعودي 234.85تمثل رسوم ترتيب قروض مؤجلة رسوم إدارية واستشارية على تسهيالت القرض غير المسحوبة بمبلغ 

.(10إيضاح )

أبرم الصندوق اتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع معايير الهيئة الشرعية مع مصرف الراجحي على شكل قروض طويلة األجل بحد 

 6ا)تحمل هذه التسهيالت فائدة بمعدل سايبور .  مليون لاير سعودي لتمويل االستحواذ على أصول مدرة للدخل400مسحوبات إجمالي 

.٪1.85باإلضافة إلى هامش بنسبة  (أشهر
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

التزامات اإليجار-11

    2019 يونيو 30ا

(غير مراجع)

 2018 ديسمبر 31ا

(مراجع)

   -                       241,576,280     إجمالي التزام اإليجار

ً    -                       (77,159,208)      الفائدة المؤجلة: ناقصا

     164,417,072                       -   

توزيعات أرباح مستحقة-12

مصاريف تشغيلية أخرى-13

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

           2019يونيو 

(غير مراجع)

 يوليو 17 للفترة من 

 يونيو 30 حتى 2017

2018             

(غير مراجع)

                    -         1,342,064أتعاب إدارة ممتلكات حق االنتفاع

                    -            638,321منافع

          1,037,050            571,463رسوم وإشتراكات

             133,000            122,000رسوم تقييم

               52,553              46,950إعالنات وعالمات تجارية

               40,000              30,000أتعاب مجلس اإلدارة 

                 4,975         1,371,812أخرى

4,122,610         1,267,578          

إيرادات مالية-14

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

           2019يونيو 

(غير مراجع)

 يوليو 17 للفترة من 

 يونيو 30 حتى 2017

2018             

(غير مراجع)

             777,555            359,709(9إيضاح )إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل 

                    -         5,333,796(7إيضاح )إيرادات الفوائد من االستثمار في اإليجار التمويلي 

5,693,505         777,555             

.يمثل التزام اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار مقابل إيجار األرض

(بالرياالت السعودية)

 ( مليون لاير سعودي30.80: 2018ا) مليون لاير سعودي 30.80خالل الفترة، أعلن الصندوق عن توزيعات أرباح بلغت 

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، . ( مليون لاير سعودي30.80 تم دفع 2018 يونيو 30 )لم يتم دفع أي منها في هذه الفترة 

. ٪ من صافي أرباح الصندوق90فإنه يستهدف توزيع أرباح نقدية، ال تقل عن 

(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

تكاليف التمويل-15

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

        2019يونيو 

(غير مراجع)   

 يوليو 17 للفترة من 

 30 حتى 2017

         2018يونيو 

(غير مراجع)    

            42,251      4,262,210(10إيضاح )مصاريف الفوائد على القروض 

            53,300          409,002إطفاء رسوم ترتيب القرض

                  -      3,140,173(11إيضاح )مصاريف الفوائد على االلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي 

7,811,385      95,551            

المعامالت واألرصدة مع االطراف ذات العالقة-16

الجهة ذات العالقة

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

   2019يونيو 

(غير مراجع)

 يوليو 17 للفترة من 

 30 حتى 2017

    2018يونيو 

(غير مراجع)

       9,399,122      6,574,083اتعاب إدارةمدير الصندوق

            40,000            30,000مجلس إدارة الصندوق

            16,500            16,500رسوم الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية

            91,667            50,000رسوم حفظأمين الحفظ

      27,449,603    15,830,542إيراد إيجارحامل وحدات

: هي كما يلي2019 يونيو 30األرصدة مع االطراف ذات العالقة كما في 

  2019 يونيو 30ا

(غير مراجع)  

 2018 ديسمبر 31ا

(مراجع)

       6,428,194      6,574,083*مدير الصندوق

          141,667            50,000**أمين الحفظ

6,624,083      6,569,861       

تم عرضها ضمن أتعاب اإلدارة المستحقة*

تم عرضها ضمن المصاريف المستحقة**

طبيعة المعاملة

.( مليون وحدة4: 2018 ديسمبر 31ا) مليون وحدة 4.64 2019 يونيو 30تبلغ استثمارات مدير الصندوق في الصندوق في 

، حملة الوحدات، مجلس إدارة (أمين الحفظ)، بنك اإلنماء (مدير الصندوق)تمثل األطراف ذات العالقة شركة مشاركة المالية 

.الصندوق والهيئة الشرعية للصندوق

:يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)
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صندوق مشاركة ريت

(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(تتمة)المعامالت واألرصدة مع االطراف ذات العالقة -16

نوع األتعاب

اتعاب إدارة

رسوم الهيئة الشرعية

رسوم الحفظ

ربحية الوحدة-17

     22,796,812      42,462,455

     88,000,000      88,000,000

0.26         0.48         

18-

اعتماد القوائم المالية-19

األساس و النسبة

إن أساس وفترة السداد للرسوم المستحقة لألطراف ذات العالقة وفقا ألحكام وشروط الصندوق المعتمدة من قبل هيئة السوق 

:المالية كما يلي

االستحقاق

 ً سنويا

٪ من إجمالي األصول1.2 

أشهر (6) ستة كل 

 لاير سعودي لكل اجتماع 5,000ا

 80,000للعضو المستقل، بحد أقصى 

.لكامل األعضاء سنوياًلاير سعودي 

 لاير سعودي سنويا33,000ً

أشهر (6) ستة كل 

اإلدارة مجلس اجتماع بعد   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

          .2019 أغسطس 8تم اعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في 

يتم احتساب ربحية الوحدة االساسية والمخفضة بناءا على االرباح العائدة لحملة الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات 

.القائمة

تحليل إستحقاقات األصول وااللتزامات

من المتوقع أن تتحقق العقارات اإلستثمارية وصافي االستثمار في ايجارات تمويلية والقروض طويلة األجل والتزامات 

.إن جميع األصول وااللتزامات األخرى ذات طبيعة متداولة.  شهراً من تاريخ التقرير12االيجار بعد 

 لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

   2019يونيو 

(غير مراجع)

 يوليو 17 للفترة من 

 30 حتى 2017

غير ) 2018يونيو 

(مراجع

ربح الفترة العائد إلى حملة الوحدات

(بالرياالت السعودية)

ربحية الوحدة االساسية والمخفضة

المتوسط المرجح لعدد الوحدات

 لاير سعودي سنويا100,000ً
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