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 صندوق  الملخص أحداث 
 والتغيرات األساسية وغير االساسية م  2021ملخص أحداث عام  

 .م2020من عام   الثانيعن النصف سعودي للوحدة   ريال 0.3الصندوق يعلن عن توزيعاته بمقدار : م2021 يناير  03

  .األستاذ/أحمد بن سلطان العويد غير املستقل بسبب استقالة العضوأعلن الصندوق عن تغيير في عضوية مجلس اإلدارة : م2021 مارس 03

 .م2021/ 04/ 07من وذلك اعتبارا  تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت،الصندوق يعلن عن  : م2021 مارس 24

 .م2021من عام  األول عن النصف سعودي للوحدة   ريال 0.3الصندوق يعلن عن توزيعاته بمقدار   :م2021 يوليو  04

   .بمدينة الرياض جاردينيو وقع الصندوق اتفاقية لالستحواذ على فندق: م2021 يوليو  11

عتماد الصندوق  وتفاصيل التغير أساس ي هي: )ا  وتحديث بشروط وأحكام الصندوق   أعلن الصندوق عن تغيير غير أساس ي  : م2021سبتمبر    16

 .( على أنه صندوق استثمار عقاري متداول يتخذ شكل املنشأة ذات االغراض الخاصة

 .إتمام االستحواذ على فندق جاردينيو بمدينة الرياض م:2021 سبتمبر  26

 بجائزة أفضل عائد استثماري خالل ثالث سنوات عن فئة صناديق االستثمار العقاري املتداولة صندوق مشاركة ريتفاز  م:2021ديسمبر  12

 . من مجموعة "صناديق"

 

 



 

Page | 3 
 

 

 

 

 

 

 األصول التي يستثمر فيها الصندوق 
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 مدينة الخبر  املوقع:

 متر مربع  29,486.73 مساحة األرض:

 سكني القطاع:

 سنة 18 عمر العقار:

 ريال سعودي 14,400,000 :الصافي الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد  عدد عقود اإليجار:

 سنوات ملزمة بسندات ألمر 5مدة عقد اإليجار: 

 م 21/08/2017تاريخ بداية عقد اإليجار:  

 م 21/08/2022تاريخ نهاية عقد اإليجار:  

 شركة النحالت الثالثة الفندقية  املستأجر:

 حالت الثالثة الفندقية شركة الن  مدير العقار:

 ريال سعودي   166,312,083متوسط التقييم:  

 

يقع املجمع في مدينة الخبر على طريق امللك سعود )القشلة( الذي يصل طريق امللك فهد بوسط مدينة  

فيال مجهزة بكامل الخدمات التي يحتاجها ساكني املجمع من مركز صحي    101الظهران. ويتكون من  

وترفيهي ومالعب وقاعة متعددة األغراض وحضانة أطفال ومسابح ومركز تجاري يلبي رغبات  ورياض ي  

السكان. يتميز بموقعه االستراتيجي على واحد من أهم الطرق في الخبر وكذلك بقربه من جميع املناطق  

الراشد  املهمة والرئيسية في املنطقة وعلى مسافة قريبة من أهم املجمعات التجارية في الخبر كمجمع  

 والظهران مول.

 السكنياألول أجزاال  مجمع      
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يقع املجمع في منطقة الراكة االستراتيجية في مدينة الخبر، يبعد أمتاًرا معدودة عن طريق امللك  

على   املجمع  يحتوي  بالخبر.  الدمام  مدينة  يصل  الذي  الرئيس ي  ذات    233فهد  سكنية  وحدة 

معات السكنية املجهزة بأعلى  تصاميم ومساحات مختلفة، ويعد املجمع من أحدث وأكفأ املج

النادي   مثل  املتكاملة  واملرافق  والتجهيزات  الخدمات  من  العديد  على  يحتوي  الحماية،  نظم 

 الصحي بقسمين رجال ونساء ومسبح خارجي وقاعة متعددة االستخدامات. 

 اللؤلؤة السكني مجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الخبر  املوقع:

 متر مربع  22,500 مساحة األرض:

 سكني القطاع:

 سنوات   9 عمر العقار:

 ريال سعودي 32,045,000 :الصافي الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 إلكتروني موحد عقد واحد  عدد عقود اإليجار:

 سنوات ملزمة بسندات ألمر  5 عقد اإليجارمدة 

 م 2017/ 08/ 21تاريخ بداية عقد اإليجار: 

 م 2022/ 21/08تاريخ نهاية عقد اإليجار: 

 شركة عنوان الخليج لالستثمار العقاري  املستأجر:

 شركة عنوان الخليج لالستثمار العقاري  مدير العقار:

 ريال سعودي  368,690,183  متوسط التقييم:
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املواقع السياحية في مدينة الخبر يقع املجمع في حي العزيزية في مدينة الخبر، بالقرب من أهم  

وحدة سكنية    112مثل: كورنيش الخبر وجسر امللك فهد املؤدي ململكة البحرين، يحتوي على  

 تم تأثيثها وتجهيزها بالكامل.

يضم عدًدا من املرافق الترفيهية والخدمية للسكان، من مسابح وأندية صحية ومراكز رياضية  

 للرجال وأخرى للنساء ومطعم فاخر. 

 مجمع سـي شور السكني 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 مدينة الخبر  املوقع:

 متر مربع  38,121.50 مساحة األرض:

 سكني القطاع:

 اربع سنوات   عمر العقار:

 ريال سعودي 13,050,000الصافي:   الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد إلكتروني موحد  عدد عقود اإليجار:

 سنوات ملزمة بسندات ألمر  5 :اإليجارمدة عقد 

 م 01/09/2017عقد اإليجار:  تاريخ بداية 

 م 01/09/2022تاريخ نهاية عقد اإليجار:  

 شركة بلت للمقاوالت  املستأجر:

 شركة بلت للمقاوالت  مدير العقار:

 ريال سعودي   146,883,092م:  متوسط التقيي
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بمدينة الخبر، وتتكون من أربع مباني متصلة ومغلقة، تقع شقق راديسون بلو الفندقية في حي العليا  

من   مكونة  بكامل    92وهي  ومجهزة  واملساحة،  التصاميم  في  مختلفة  أنماط  وبثالث  فندقية  شقة 

الخدمات التي يحتاجها النزالء من خدمة غرف ومطعم ومركز األعمال وصالة استقبال ومركز صحي  

 ورياض ي.

همة والرئيسية مثل مجمع الظهران والذي يعتبر نقطة جذب اساسية  تتميز بقربها من جميع املناطق امل

باإلضافة إلى قرب الفندق من مجمع الراشد التجاري وقربها من جامعة امللك فهد للبترول    املنطقة،في  

 واملعادن. 

 شقق راديسون بلو الفندقية

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الخبر  املوقع:

 متر مربع 3,798.08 مساحة األرض:

 ضيافة  القطاع:

 سنوات   5 عمر العقار:

 ريال سعودي 7,225.000الصافي:   الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد إلكتروني موحد  عدد عقود اإليجار:

 سنوات ملزمة بسندات ألمر  5 :اإليجارمدة عقد 

 م 21/08/2017تاريخ بداية عقد اإليجار:  

 م 21/08/2022تاريخ نهاية عقد اإليجار:  

 شركة تنامي العربية  املستأجر:

 شركة تنامي العربية  العقار:مدير 

 ريال سعودي 84,896,906  متوسط التقييم:
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 مدينة الرياض  املوقع:

 متر مربع  29,955.20 مساحة األرض:

 صناعي  القطاع:

 سنوات   6 عمر العقار:

 جاري التأجير  التأجير: حالة

 ريال سعودي   83,998,291  متوسط التقييم:

 

 بالسلي مستودعات البركة         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستويات   ألفضل  وفًقا  بنائها  تم  مستودعات  عن  عبارة  وهي  الرياض  بمدينة  السلي  منطقة  في  املستودعات  تقع 

ويتميز املستودع بسهولة الوصول اليه من وسط مدينة الرياض    ،  التخزين املركزية واالستخدامات الخاصة بمستودعات

 طرق سريعة رئيسية تربطه بمختلف احياء املدينة.   باإلضافة الى ارتباطه بعدة

الحديثة    Free Movement FM2تم إعادة انشاء ارضيات املستودع بالكامل حيث تم تغير كامل األرضية باستخدام تقنية  

 التي تقوم على تحقيق استواء لالسطح من خالل استخدام اشعة الليزر.
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 سكوير العروبة مجمع                  

  

    

 

 

 

 

 

بن  تركي  األمير  طريق  مع  العروبة  طريق  تقاطع  على  الرياض  مدينة  في  املجمع  يقع 

واألكثر   املهمة حيث يعتبر املوقع من املواقع    الغربي،عبدالعزيز األول في حي أم الحمام  

 في املنطقة. ويضم عدد من املعارض التجارية يبلغ عددها 
ً
معرض منها مطاعم   19نشاطا

 ومقاهي وسوبرماركت. 

 مدينة الرياض  املوقع:

 متر مربع  19,212.22 مساحة األرض:

 متر مربع  11,082املساحة التأجيرية: 

 تجاري  القطاع:

 سنوات  أربع عمر العقار:

 ريال سعودي 11,976,524: الدخل السنوي اجمالي 

 %96  :بناًء على املساحات القابلة للتأجير نسبة التأجير 

   :املستأجرين الرئيسيين/تاريخ نهاية العقود

 م 2036/ 05/ 11هايبر بنده  ▪

 م2036/ 03/ 26مطاعم البيك  ▪

 م 2022/ 07/ 11ستاربكس  ▪

 شركة أصول املوحدة إلدارة األمالك  مدير العقار:

 ريال سعودي    48,060,471متوسط التقييم:  
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مدينة الخرج في حي غرناطة على طريق امللك عبدهللا بالقرب من جامعة األمير  يقع املجمع في  

ا في مدينة الخرج 
ً
سطام بن عبدالعزيز، حيث يعتبر املجمع من املواقع الحيوية واألكثر نشاط

وذلك لقربه من األحياء السكنية املجاورة ومن جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ووقوعه  

معرض    18دينة الخرج، ويضم عدد من املعارض التجارية يبلغ عددها  على شارع رئيس ي في م

 منها مطاعم ومحالت تجارية وسوبرماركت. 

 

 الخرج بالزامجمع   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 مدينة الخرج املوقع:

 متر مربع 16,095.97 :مساحة األرض

 متر مربع   9,404 املساحة التأجيرية:

 تجاري  القطاع:

 سنوات   7 عمر العقار:

 ريال سعودي 4,610,476: الدخل السنوي اجمالي 

 %94  :بناًء على املساحات القابلة للتأجير نسبة التأجير 

   :املستأجرين الرئيسيين/تاريخ نهاية العقود

 م 2034/ 01/ 14الدانوب  ▪

 م2033/ 05/ 08ماكدونالدز  ▪

 م2023/ 12/ 29رد تاغ  ▪

 شركة أصول املوحدة إلدارة األمالك  مدير العقار:

 ريال سعودي    58,144,427  التقييم:متوسط 
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يقع املجمع في مدينة الجبيل في منطقة غرب املزارع على تقاطع طريق امللك فهد وطريق امللك  

مدينة الجبيل وبالقرب من املواقع التجارية واألحياء  فيصل الغربي، إذ يعتبر املجمع في قلب 

املعارض   من  عدد  ويضم  املجاورة.  األخرى  السكنية  واألحياء  الواحة  حي  مثل  السكنية 

 معرض منها مطاعم ومحالت تجارية وبنك تجاري وسوبرماركت.  27التجارية يبلغ عددها 

 

 الجبيل بالزا مجمع              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الجبيل  املوقع:

 متر مربع  39,750 :مساحة األرض

 متر مربع  15,537 املساحة التأجيرية:

 تجاري  القطاع:

 سنوات   6 عمر العقار:

 ريال سعودي 11,701,835: الدخل السنوي اجمالي 

 %99  :بناًء على املساحات القابلة للتأجير نسبة التأجير 

   :املستأجرين الرئيسيين/تاريخ نهاية العقود

 م 2033/ 12/ 25هايبر بنده  ▪

 م2033/ 12/ 08ماكدونالدز  ▪

 م2025/ 08/ 09بنك الجزيرة  ▪

 م 2024/ 07/ 14هوم سنتر  ▪

 شركة أصول املوحدة إلدارة األمالك  مدير العقار:

 ريال سعودي     65,301,718  :متوسط التقييم
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يقع املجمع في مدينة الدمام على طريق امللك فهد بحي األمراء غربي حي الفيصلية، حيث  

استراتيجي جًدا وذلك لقربه يعتبر موقع املجمع في مدخل مدينة الدمام، كما أنه في مكان  

املعارض  من  عدد  ويضم  السكانية،  بالكثافة  تتميز  التي  السكنية  األحياء  جميع  من 

 معرض منها مطاعم ومحالت تجارية وسوبرماركت.  29التجارية يبلغ عددها 

 الفيصلية بالزامجمع       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الدمام  املوقع:

 متر مربع 10,769.50 :مساحة األرض

 متر مربع   5,596 املساحة التأجيرية:

 تجاري  القطاع:

 سنوات   9 عمر العقار:

 ريال سعودي 6,296,389: الدخل السنوي اجمالي 

  :بناًء على املساحات القابلة للتأجير نسبة التأجير 

100% 

   :املستأجرين الرئيسيين/تاريخ نهاية العقود

 م 2034/ 03/ 01الدانوب  ▪

 م2033/ 05/ 09ماكدونالدز  ▪

 شركة أصول املوحدة إلدارة األمالك  مدير العقار:

 ريال سعودي 20,236,083  :متوسط التقييم
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في الجهة الشرقية من مدينة  على أحد أهم الطرق الشريانية  لسيارات  تقع صاالت عرض البازعي ل

    مباشر،الرياض في حي النسيم الغربي على طريق خريص بشكل  
ً
وهي صاالت مبنية ومجهزه وفقا

تأجيرها   تم  وقد   ، الجديدة  السيارات  بصاالت عرض  الخاصة  واملقاييس  املواصفات  ألفضل 

  لسيارات   معتمد  سنة على شركة صالح عبدهللا البازعي وأوالده وكيل  15بالكامل ملدة تمتد إلى  

  العربية اململكة في داسكو  كذلك لسيارات الحصري  في املنطقة الوسطى والوكيل ولكزس تويوتا

 السعودية. 

 البازعي للسيارات معارض         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدينة الرياض  املوقع:

 متر مربع  10,000 مساحة األرض:

 تجاري  القطاع:

 سنوات   5 عمر العقار:

 ريال سعودي 6,000,000الصافي:   الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد عدد عقود اإليجار:

  10سنة منها  15 مدة العقد في تاريخ االستحواذ:

 سنوات ملزمة بموجب سندات ألمر 

 م01/2020/ 01تاريخ بداية العقد : 

  5م قابلة للتمديد 2029/ 12/ 31نهاية العقد : تاريخ 

 سنوات إضافية 

  شركة صالح عبدهللا البازعي وأوالده  املستأجر:

 شركة صالح عبدهللا البازعي وأوالده  مدير العقار:

 ريال سعودي    75,409,000  متوسط التقييم:
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  دولة اإلمارات العربية املتحدة  –إمارة دبي   املوقع:

 متر مربع  5,378 مساحة األرض:

 صناعي  القطاع:

 سنة واحدة  عمر العقار:

 درهم إماراتي  4,000,000صافي:  ال الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد عدد عقود اإليجار:

سنة ملزمة بموجب شيكـات   25 :اإليجارمدة عقد 

 مصدقة 

 م 01/10/2020تاريخ بداية عقد اإليجار:  

 م  30/09/2045تاريخ نهاية عقد اإليجار:  

 شركة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س املستأجر:

 شركة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س العقار:مدير 

 درهم إمارتي  52,050,000متوسط التقييم: 

 

 للتخزين الذاتي ذا بوكس مستودع     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذاتي قع  ي للتخزين  الصندوق  في    مستودع  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  إمارة  في 

ويطل    -منطقة حرة- منطقة جبل علي األولى ويخضع ألحكام وأنظمة مركز دبي للسلع املتعددة  

دولة اإلمارات العربية املتحدة، في  العقار على طريق الشيخ زايد وهو أهم الطرق الرئيسية  

زين الذاتي في الشرق األوسط ، وهو مكون  ويعتبر العقار من أكبر العقارات املخصصة للتخ 

 ألفضل  
ً
من دور قبو ودور أرض ي وثالثة أدوار متكررة وملحق سطحي تم بناؤه وتجهيزة وفقا

املواصفات واملقاييس الخاصة بخدمات التخزين الذاتي ، وقد تم تأجير العقار بالكامل ملدة  

في دبي وهي شركة متخصصة  سنة على شركة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س    25تمتد إلى  

من   أكثر  وتمتلك  الذاتي  التخزين  خدمات  قطاع  في   20في  متعددة  فروع  ولها  دبي  في  فرع 

 اإلمارات وقطر ولبنان. 
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 فندق جاردينيو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاردينو  فندق  ويتكون   يقع  التخصص ي،  طريق  على  العليا  بحي  الرياض  مدينة  في 

غرفة وجناح فندقي ومجهز الفندق بكامل الخدمات من نادي رياض ي   94الفندق من  

الفندق   ويتميز  سيارات.  ومواقف  ومسابح  ومطعم  واالحتفاالت  للمناسبات  وقاعات 

الرياض. والفندق مؤج بمدينة  الشريانية  الطرق  أهم  ر على شركة  بموقعه على أحد 

 سعودية رائدة في استئجار وتشغيل الفنادق بعقد ملزم يمتد لعشرة سنوات. 

 مدينة الرياض  املوقع:

 متر مربع  3,495.35مساحة األرض:

 الضيافة  القطاع:

 جديد عمر العقار:

 ريال سعودي  7,000,000الصافي:   الدخل السنوي 

 % 100 نسبة التأجير:

 عقد واحد عدد عقود اإليجار:

سنوات ملزمة بموجب سندات   10 :اإليجارمدة عقد 

 ألمر 

 م 01/07/2020تاريخ بداية عقد اإليجار:  

 م  30/06/2030تاريخ نهاية عقد اإليجار:  

 الفندقية  األولى  املساكنشركة  املستأجر:

 ريال سعودي  86,471,028متوسط التقييم: 
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 :نسبة العقارات املؤجرة والغير مؤجرة إلى إجمالي العقارات اململوكة

 النسبة إلى إجمالي العقارات اململوكة نسبة التأجير في العقار حالة التأجير  اسم العقار 

 %13.2 %100 مؤجر أجزاال األول السكـنـي مجمع 

 %11.7 %100 مؤجر مجمع س ي شور السكنـي 

 %6.8 %100 مؤجر شقق راديسون بلو الفندقية 

 %29.3 %100 مؤجر مجمع اللؤلؤة السكنـي 

 %6.7 %0 غير مؤجر  مستودعات البركة بالسلي

 %6.0 %100 مؤجر معارض البازعي للسيارات 

 %4.1 %100 مؤجر للتخزين الذاتي مستودع ذا بوكس 

 %4.6 %94 مؤجر مجمع الخرج بالزا 

 %3.8 %96 مؤجر مجمع العروبة سكوير

 %1.6 %100 مؤجر مجمع الفيصلية بالزا 

 %5.2 %99 مؤجر مجمع الجبيل بالزا 

 %6.9 %100 مؤجر فندق جاردينيو
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 األصول العقارية التي سوف يستثمر فيها الصندوق  نواعأ

الصندوق    سيقوم الصناعي    في  باالستثمارمدير  القطاع   والقطاع   التجاري   والقطاع  الضيافة  وقطاع  السكني  والقطاعقطاعات متنوعة مثل 

 : وهماويمكن للصندوق أن يقوم بنوعين من اإلستحواذات  الزراعي،

 القابلة لتحقيق دخل تأجيري  اإلستحواذ ▪
ً
 إنشائيا

ً
 .ودوري على العقارات املطورة تطويرا

 . األجلاإلستحواذ على حقوق اإلنتفاع العقارية وملدة طويلة  ▪

 قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، ولن يقوم الصندوق  
ً
 إنشائيا

ً
في حين أن الصندوق يستثمر بشكل أساس ي في أصول عقارية مطورة تطويرا

%( من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر 25وقد يقوم الصندوق باستثمار نسبة ال تتجاوز )  البيضاء،في األراض ي  تثمار  باالس

: )أ( كالتاليأو لتجديد أو إلعادة تطوير العقارات اململوكة للصندوق. وتكون معايير اختيار العقار هي    العقاري،قوائم مالية مدققة في التطوير  

 ويحقق عوائد تأجيرية سنوية )ج( أن يقع في  50ؤجر بما ال يقل عن  م
ً
 إنشائيا

ً
 داخل   مناطق% من املساحات القابلة للتأجير )ب( مطور تطويرا

% 15يتطلب العقار إضافة تحسينات عليه تزيد تكلفتها عن  أالعلى أن يكون خارج حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة )د(    املدن الرئيسية

 .  الشراء تكلفة إجمالي من
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 :م2021لعام  صل من أصول الصندوق أنسبة اإليجارات لكل 

 

 اسم العقار  ايجار كل اصل من أصول الصندوق  نسبة

 مجمع أجزاال األول السكـنـي  15.26%

 مجمع س ي شور السكنـي  13.83%

 شقق راديسون بلو الفندقية  7.66%

 السكنـي مجمع اللؤلؤة  33.96%

 مستودعات البركة بالسلي 0.00%

 معارض البازعي للسيارات  7.44%

 مستودع ذا بوكس للتخزين الذاتي  2.01%

 فندق جاردينيو 1.36%

 مجمع الخرج بالزا  3.82%

 مجمع العروبة سكوير 3.48%

 مجمع الجبيل بالزا  6.69%

 مجمع الفيصلية بالزا  4.49%
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 :نسبة املصروفات غير النقديةو  الغير محصلةنسبة اإليرادات 

 النسبة البيان

 %45.75 نسبة اإليرادات الغير محصلة من اجمالي اإليرادات 

 %93.59 نسبة املصروفات غير النقدية من صافي أرباح الصندوق 

 

 اإلجمالي:سجل أداء الصندوق والعائد يغطي مقارنة جدول 

 السنة

صافي قيمة  

أصول 

الصندوق  

 )ريال( 

صافي قيمة  

األصول لكل  

 وحدة 

 )ريال( 

أعلى صافي  

قيمة أصول 

 لكل وحدة 

 )ريال( 

أقل صافي  

قيمة أصول 

لكل وحدة  

 )ريال( 

عدد 

الوحدات  

 املصدرة 

األرباح لكل 

 وحدة )ريال(

التي   التكاليفنسبة 

 تحملها الصندوق 

 * من إجمالي األصول 

العائد اإلجمالي  

للصندوق  

 **)ريال(

 9.64 10.13 9.64 848,631,161 شهر(  17)ملدة  2018

مليون   88

 وحدة 

 101,119,458 %2.17 هللة  98

 64,529,997 %2.35 هللة 70 10.11 10.31 10.31 907,224,375 م2019

 61,133,301 %2.40 هللة 65 10.02 10.22 10.02 881,700,719 م2020

 53,585,495 %2.45 هللة 60 9.76 9.89 9.76 858,769,600 م2021

 * تكاليف الصندوق الفعلية: 

 اتعاب اإلدارة + مصاريف تشغيلية + تكاليف التمويل  =  تكاليف الصندوق 

 *آلية احتساب العائد اإلجمالي: *

 تكاليف التمويل –مصاريف تشغيلية  –أتعاب إدارة  –اجمالي اإليرادات  = العائد اإلجمالي
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 األصول: قيمة من اجمالي  نسبة األصول املقترضة

 2021 2020 2019 2018 البيان

 1,441,771,036 1,354,139,832 1,273,887,151 1,057,665,310 أصول الصندوق قيمة اجمالي 

 413,676,688 311,389,561 191,165,228 165,150,000 اجمالي القروض على الصندوق 

 %28.69 %23.00 %15.01 %15.61 أصول الصندوق  إلجمالي نسبة القروض 

 4.86 5.28 5.68 6.49 مدة االنكشاف

 11/8/2026 4/12/2026 9/3/2025 6/26/2025 تاريخ االستحقاق 
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 :م 2021الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام 

 )ريال(  القيمة مقدم الخدمة  الخدمة 

 100,000 اإلنماء لالستثمار شركة  أمين الحفظ 

 115,000 شركة بيكر تيلي  املحاسب القانوني 

 253,182 شركة السوق املالية "تداول"  اإلدراج والتداول 

 400,000 "اإليداع مركز" املالية األوراق إيداع مركز شركة إدارة سجالت املالك 

 1,237,571 شركة أصول املوحدة إلدارة األمالك  مدير األمالك 

 املثمنين العقاريين 

  (OPM)شركة أوالت وشريكه للتقييم العقاري 

 ( Abaadشركة أبعاد وشريكه للتقييم العقاري )

 ValuStrat)شركة خبير التثمين العقاري )

 (  JLL Valuationجونز النغ السال العربية السعودية املحدودة )

268,130 

 33,000 الشرعية املراجعة دار شركة املستشار الشرعي 

 

 %3.65: م 2021اجمالي املصروفات من اجمالي األصول خالل عام نسبة  نسبة اجمالي املصروفات من
3.65% 

 

مدير الصندوق بأنه ال يوجد أي  ، كما يقر  م2021 عام خالل  الصندوق   مدير  عليها حصل  خاصة عموالت أي يوجد ال  بأنه الصندوق  مدير  يقر  -

 رسوم أو تخفيض أي رسوم لم يفصح عنها ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي 
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 صندوق ال مجلس إدارة
 مجلس إدارة الصندوق  ▪

يتولى اإلشراف على الصندوق مجلس إدارة يتكون من ثالثة أعضاء على األقل وأحد عشر عضًوا كحد أقص ى وملدة ال تزيد عن خمس سنوات ويجوز  

وتبدأ مدة عضوية املجلس من    ل ال يقل عددهم عن اثنين.ا أعضاء مستقلين وفي جميع األحو ويكون ثلث أعضاء املجلس    تحديد عضويتهم ملدة مماثلة.

موافقة    تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق. ويكون ملدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء أثناء مدة الصندوق بعد الحصول على

تمع مجلس إدارة الصندوق مرتين في السنة على األقل لإلشراف على التزام الصندوق بكافة اللوائح، الهيئة ومن ثم إشعار مالكي الوحدات بذلك. ويج

إلشراف  واملوافقة على خطط الصندوق، ومراجعة تقارير سير العمل، واملوافقة على العقود األساسية ويقع على عاتق مجلس إدارة الصندوق مسؤولية ا

 الوحدات.لكي ماعلى الصندوق بما يخدم مصلحة حملة 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ▪

 (رئيس مجلس اإلدارة) األستاذ / إبراهيم بن فهد العساف

يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع  ، و عاًما شغل خاللها العديد من املناصب القيادية في املالية والتخطيط االستثماري   25  تزيد عنلدى السيد/ العساف خبرة  

  كما أدار العديد من االستثمارات الناجحة على املستويين املحلي واإلقليمي. االستثمار العقاري.

األ  إدارة  في  املاجستير  درجة  على  العساف  إبراهيم   / السيد  درجة  حصل  وعلى  واملعادن  للبترول  فهد  امللك  جامعة  من  والتمويل(  )املصارف  عمال 

 يشغل حالًيا منصب الرئيس التنفيذي في شركة مشاركة املالية. . و البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
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 ( عضو مستقلي )الدكتور / جاسم بن شاهين الرميح

   30  لـ  واالكاديمية  العملية  الرميحي  جاسم  / الدكتور   خبرة  تمتد
ً
 التخطيط   مجاالت   في  خبراته  إلى  باإلضافة  واإلدارية  واملحاسبية  املالية  املجاالت  في  وذلك.  عاما

 .املشاريع وإدارة  الشركات وحوكمة  واالستراتيجي املالي

  في  ميسوري   جامعة  من  املحاسبة  في  املاجستير  ودرجة  املتحدة،  اململكة  في  دندي   جامعة  من  املحاسبة  في  الدكتوراه  درجة  على  الرميحي  / الدكتور   حصل

  والرئيس  املؤسس  هو  الرميحي  جاسم  / الدكتور .  سعود  امللك   جامعة  من  محاسبة  –  العلوم  في  بكالوريوس  درجة  على  حصل  كما  االمريكية   املتحدة  الواليات

وهو حالًيا مستشار مالي وإداري    القابضة  الخليج   ميزات  لشركة  التنفيذي   الرئيس  نائب  منصب  شغل  كما.  القابضة  املعرفية  رازن   لشركة  السابق  التنفيذي 

 .متفرغ

 

 ( عضو مستقل )  األستاذ/ أحمد إسماعيل 

   23  من  ألكثر  تمتد  خبرة  إسماعيل  أحمد  األستاذ  يحمل
ً
  في  تخصص  كما  فيها  قيادية  مناصب  وتقلد  املالية  والشركات  السعودي   املصرفي  القطاع  في  عاما

  ودرجة  املتحدة  اململكة  في  هال  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  املاجستير  درجة  على  إسماعيل  أحمد  السيد  حصل.  األعمال  وتطوير  االئتمان  قطاع

  إسماعيل أحمد السيد ويشغل. واملعادن للبترول  فهد امللك جامعة من  الصناعية  اإلدارة في البكالوريوس
ً
  ريماس لشركة التنفيذي الرئيس منصب حاليا

  عام   كرئيس  2007  عام  في  وعين.  2010  إلى  2008  من  املمتدة  الفترة  من  السعودية  العاملي  االستثمار  بيت  لشركة  تنفيذي   كرئيس  عمل  كما  لالستشارات

 .املالية سامبا  بمجموعة االئتمان إدارة أول  كمدير 1992 عام وفي  الهولندي  السعودي بالبنك  الشركات تمويل إدارة
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 اجتماعات مجلس اإلدارة 
 م:2021مارس  28االجتماع األول: اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد في تاريخ 

 بنود االجتماع : 

 م 2020لعام  استعراض ومناقشة القوائم املالية السنوية املدققة وتقرير املحاسب القانوني للصندوق  ▪

 وبعد النقاش قرر املجلس ما يلي :

 م2020ديسمبر  31 حتى م2020  يناير  01إعتماد القوائم املالية السنوية املدققة وتقرير املحاسب القانوني للفترة من  ▪
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 ميالدي   م2021 يوليو  01االجتماع الثاني: اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد في تاريخ 

 بنود االجتماع : 

 اعتماد وتعيين بعض مقدمي الخدمات لصندوق مشاركة ريت  ▪

 عرض املستجدات وأهم األحداث على صندوق مشاركة ريت  ▪

 االستحواذ على فندق جاردينو في مدينة الرياض   ▪

   مناقشة توزيع أرباح نقدية ملالكي الوحدات  ▪

  مناقشة التزام مدير الصندوق باللوائح التنظيمية املطبقة ▪

 ياملجلس ما يلوبعد النقاش قرر 

 ألف ريال.  115م بقيمة 2021املوافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني للصندوق لعام  ▪

   .   املوافقة على تعيين شركة أبعاد للتقييم كمقيم معتمد للصندوق  ▪

 .ريالمليون    85.5املوافقة على شراء فندق جاردينو بقيمة  ▪

  30بواقع    م  2021/ 06/ 30م وحتى    2021/ 01/ 01املوافقة على توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت عن الفـتـرة من   ▪

  .ريالمليون    26.4هللة للوحدة الواحدة وإجمالي مبلغ وقدره 

 :م2021أغسطس   17في تاريخ قرار بالتمرير 

 .  لصندوق مشاركة ريت 2021القوائم املالية النصف سنوية لعام  اعتماد  ▪
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 م2021 نوفمبر  23االجتماع الثالث: اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد في تاريخ 

 : االجتماعبنود  

 استعراض ومناقشة آخر املستجدات واألحداث على الصندوق  ▪

 االجتماع مع املراجع الخارجي )شركة بيكر تيلي(  ▪

 التزام مدير الصندوق باللوائح التنظيمية املطبقةمناقشة  ▪

 

 وبعد النقاش قرر املجلس ما يلي

 أكد املجلس على ضرورة دراسة العروض املقدمة لتشغيل املجمعات السكنية واختيار أفضلها.  ▪

 لألسعار السوقية.  البركة ستودعم حث املجلس على تأجير  ▪
ً
 وفقا

 مع األطراف املعنية للعقارات املستهدفة لصالح الصندوق في مدينة الرياض املوافقة على استكمال اجراءات التفاوض   ▪
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التقرير السنوي لتقويم مخاطر الصندوق للعام 2021 ميالدي

صندوق مشاركة ريت 

املخاطر
إحتمالية 

الوقوع

نطاق 

عمل ال
التكلفةالوقت

جودة 

عمل ال

متوسط 

التأثير
نسبة التأثير

مستوى 

املخاطرة

منخفضة٢٠ % ٦٥ % ٩٠ % ٤٠ % ٤٠ % ٩٠ % ٣٠ % املخاطر السوقية١

متوسطة٣٠ % ٦٠ % ٨٠ % ٧٠ % ٣٠ % ٦٠ % ٥٠ % مخاطر السيولة٢

متوسطة٢٤ % ٤٨ % ٨٠ % ٣٠ % ٣٠ % ٥٠ % ٥٠ % مخاطر التقلب في التوزيعات٣

متوسطة٢٨ % ٥٥ % ٦٠ % ٦٠ % ٥٠ % ٥٠ % ٥٠ % مخاطر عدم سداد التمويل٤

منخفضة١٣ % ٥٣ % ٤٠ % ٦٠ % ٧٠ % ٤٠ % ٢٥ % مخاطر املوظفين٥

منخفضة٥ % ٤٥ % ٤٠ % ٢٠ % ٢٠ % ١٠٠ % ١٠ % املخاطر النظامية٦

متوسطة٣١ % ٧٦ % ٦٠ % ٧٠ % ٩٥ % ٨٠ % ٤٠ % مخاطر قلة أو شح الفرص اإلستثمارية٧

متوسطة٣٩ % ٥٥ % ٦٠ % ٥٠ % ٣٠ % ٨٠ % ٧٠ % مخاطر القدرة اإلئتمانية للمستأجرين٨

عالية٦٥ % ٧٦ % ٩٠ % ٦٠ % ٥٥ % ١٠٠ % ٨٥ % مخاطر تجديد العقود اإليجارية٩

منخفضة٧ % ٧٣ % ١٠٠ % ٦٠ % ٣٠ % ١٠٠ % ١٠ % مخاطر التثمين العقاري١٠

منخفضة١٠ % ٤٨ % ١٠٠ % ٢٠ % ٢٠ % ٥٠ % ٢٠ % مخاطر عدم اإلمتثال لألنظمة ذات العالقة١١

متوسطة٢٥ % ٥٠ % ٦٠ % ٣٠ % ٢٠ % ٩٠ % ٥٠ % مخاطر االستثمار في القطاع العقاري١٢

منخفضة٤ % ٤٣ % ٣٠ % ٣٠ % ٢٠ % ٩٠ % ١٠ % مخاطر التطوير العقاري١٣

منخفضة٨ % ٧٨ % ١٠٠ % ٨٠ % ٣٠ % ١٠٠ % ١٠ % مخاطر الخسائر غير املؤمنة١٤

منخفضة١٦ % ٦٥ % ٣٠ % ٧٠ % ٦٠ % ١٠٠ % ٢٥ % مخاطر إنخفاض قيمة أصول الصندوق١٥

متوسطة٢٦ % ٥٣ % ٧٠ % ٢٠ % ٢٠ % ١٠٠ % ٥٠ % مخاطر التركيز الجغرافي١٦

متوسطة٢٢ % ٧٣ % ١٠٠ % ٥٠ % ٤٠ % ١٠٠ % ٣٠ % مخاطر عدم القدرة على التخارج من استثمارات الصندوق بشروط جيدة١٧

متوسطة٢٥ % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ % ٢٥ % مخاطر التقلبات السياسية واإلقتصادية١٨

منخفضة١٤ % ٥٨ % ٦٠ % ٤٠ % ٣٠ % ١٠٠ % ٢٥ % مخاطر االستثمار خارج اململكة العربية السعودية١٩

منخفضة٧ % ٦٥ % ١٠٠ % ٣٠ % ٣٠ % ١٠٠ % ١٠ % مخاطر تضارب املصالح٢٠

املخاطر املنخفضة هي املخاطر  ما بين متسوى 0 إلى 20 %

املخاطر املتوسطة هي املخاطر ما بين مستوى 21 % إلى 59 %

املخاطر املرتفعة هي املخاطر ما بين مستوى 59 % إلى 100 %

تقييم املخاطرالتأثير على

 خاطر  املتقرير تقويم 
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 القوائم املالية

  م2021ديسمبر  31 حتى م2021يناير  01للفترة من 

 الخارجيوتقرير املراجع 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق مشاركة ريت 
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية( 

 القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير المراجع المستقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق مشاركة ريت  
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  

 القوائم المالية  
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
 صفحـــة   المحتويات  

   

 3-1  المراجع المستقل  تقرير 
   

 4  قائمة المركز المالي  
   

 5  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  
   

 6  قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات  
   

 8-7  قائمة التدفقات النقدية  
   

 33-9  إيضاحات حول القوائم المالية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 قائمة المركز المالي 
  2021ديسمبر  31 كما في

      
    2020  2021  ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

     األصول 
 

  1,039,777,746   1,108,922,475  8 عقارات استثمارية
  247,259,998   230,425,626  9 تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في 

  10,883,656   35,516,432  10 يجارات مدينةإذمم 
  5,830,341   3,489,350  11 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى 

  5,219,050   5,282,150  12 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   اتاستثمار 
  45,169,041   58,135,003   نقد وما في حكمه 
  1,354,139,832   1,441,771,036   مجموع األصول  

 
     

      االلتزامات  
  303,751,617   405,265,264  13 تسهيالت مصرفية 

  146,838,941   142,220,187  14 يجار عقود اإلالتزامات 
  7,268,537   17,855,057  15 غير مكتسبة  إيرادات إيجار 

  8,801,043   9,864,843  22و 16 ادارة مستحقة اتعاب 
  5,778,975   5,836,612  17 التزامات أخرى 

    -   1,959,473  18 زكاة  مخصص ال
  472,439,113   583,001,436   مجموع االلتزامات 

 
       

  881,700,719   858,769,600   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
      

  88,000,000   88,000,000   )عدد(  وحدات مصدرة 
  10,02   9,76   وحدة )بالرياالت السعودية(كل ل  قيمةال
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

      
    2020  2021  ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    ايرادات 
 

 
  93,454,860   88,784,030  22 إيجار ايرادات 

      

      المصاريف 
 (23,249,714)       (23,529,595)       8 وإطفاء استهالك 

 (15,369,375)       (16,629,524)       22و 16 اتعاب ادارة الصندوق 
 (6,129,573)   (7,818,848)   19 مصاريف تشغيلية أخرى 

 (7,651,575)    116,394  10 المتوقعة  يةخسائر االئتمان ال  (مخصص)عكس 
    -  (4,704,234)   8 قيمة عقارات استثماريةالهبوط في 

        (52,565,807)       (52,400,237) 
       

  41,054,623   36,218,223   الربح من العمليات 
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 12 الربح أو الخسارة 
 

63,100   219,050  
  1,551,660     -  9 د إيجار تمويلي و إستثمار عق من االعتراف ب  الربح

  10,116,066   11,911,540  20 تمويل ايرادات 
 (17,685,055)       (17,184,509)       21 تمويل تكاليف 

  820,000   820,000  14 إيرادات أخرى 
  الربح قبل الزكاة 

 

31,828,354   36,076,344  
 18 زكاة 

 

 (1,959,473)  -    
  الربح للسنة 

 

29,868,881   36,076,344  
    -     -   الدخل الشامل اآلخر 

  مجموع الدخل الشامل للسنة  
 

29,868,881   36,076,344  
  88,000,000   88,000,000   المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة

  0,41   0,34  25 ربحية الوحدة االساسية والمخفضة 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 )بالرياالت السعودية(  إيضاح 
   

   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  881,700,719      2021يناير  1كما في 

  29,868,881       الربح للسنة
    -                    الدخل الشامل اآلخر 

  29,868,881       مجموع الدخل الشامل للسنة 
 (52,800,000)     28 توزيعات أرباح  

  858,769,600      2021ديسمبر   31كما في  صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
   

   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  907,224,375      2020يناير  1كما في 

  36,076,344       الربح للسنة
    -                    الدخل الشامل اآلخر 

  36,076,344       مجموع الدخل الشامل للسنة 
 (61,600,000)     28 توزيعات أرباح  

  881,700,719      2020ديسمبر   31كما في  صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 التدفقات النقدية قائمة 
  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

     
  2021  2020   

 )بالرياالت السعودية( 
     

     األنشطة التشغيلية  
  36,076,344        31,828,354         قبل الزكاةالربح 

      تعديالت عن: 
  23,249,714        23,529,595       وإطفاء ك استهال
    -   4,704,234         قيمة عقارات استثمارية من الهبوط فيخسارة  

 (1,551,660)           -  إيجار تمويلي د و بإستثمار في عقمن االعتراف  الربح
 (820,000)          (820,000)          إيجار  عقود التزامات تخفيض

 (219,050)          (63,100)            أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  7,651,575         (116,394)          المتوقعة  يةخسائر االئتمان ال مخصص   (عكس)

  17,685,055        17,184,509       تكاليف التمويل
 (10,116,066)      (11,911,540)      إيرادات التمويل 

     التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:
 (9,480,625)        (24,516,382)      يجارات مدينةإذمم 

 (511,516)           355,825            مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى 
 (10,710,537)       10,586,520       غير مكتسبة إيجار ايرادات 

  80,680               1,063,800         اتعاب ادارة مستحقة 
  3,174,347         (1,140,617)   التزامات أخرى 

  54,508,261        50,684,804       صافي النقد من األنشطة التشغيلية  
     

     األنشطة االستثمارية 
  9,944,088          28,745,912       عقود إيجار تمويلي صل من استثمار في المتح

 (122,470,430)    (95,926,251)      على عقارات استثمارية إضافة
  60,340,000          -  استثمار في ودائع قصيرة األجل 

 (5,000,000)           -  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (57,186,342)      (67,180,339)      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     

     األنشطة التمويلية  
 (10,600,001)      (10,170,000)      يجاراإل ات عقودصافي التغير في التزام
  118,859,246       101,627,757       تسهيالت مصرفيةصافي المتحصل من 
 (11,737,967)      (9,666,340)        تكاليف تمويل مدفوعة 
 (61,600,000)      (52,329,920)      توزيعات أرباح مدفوعة 

  34,921,278        29,461,497       من األنشطة التمويلية  صافي النقد 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  التدفقات النقديةقائمة 
  2021ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 

      
   2021  2020  

 
 

 )بالرياالت السعودية( 
      

  32,243,197        12,965,962        صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  12,925,844        45,169,041        السنة   بدايةنقد وما في حكمه، في 

  45,169,041        58,135,003        السنة نقد وما في حكمه، في نهاية 
      

      معامالت غير نقدية: 
  2,404,486          1,977,359            تحويل تكاليف تسهيالت مؤجلة الى تسهيالت مصرفية

دفعة مقدمة مقابل شراء عقارات استثمارية تم تحويلها إلى عقارات  
 استثمارية

  
       1,452,307  

 
-    

    -   407,080   مستحقة  توزيعات أرباح
  38,429,023          -   د إيجار تمويلي عند معاملة تبادل و عق في   ستثمارباال االعتراف
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 معلومات عامة  -1
صناديق    ًا ألنظمةتم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفق  قفلصندوق مشاركة ريت )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عقاري م

وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. الصندوق ُمدرج ومتداول    ةاالستثمار العقاري 
)"مدير الصندوق"(    المالية   . يدير الصندوق شركة مشاركةالشرعية معايير الهيئة  في السوق المالية السعودية )"تداول"( وهو متوافق مع  

 . 13169 - 27 مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقموهي شركة مساهمة سعودية مقفلة  
 

 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 

 الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
 

سنوية لحملة    توزيع أرباح نقدية  بسياسةدخل دوري    حققوقابلة للتأجير وت   ول عقارية مطورةص أالصندوق بشكل رئيسي في    ريستثم
 الصندوق. ٪ من صافي أرباح 90عن  ل ال تق  الوحدات

 

 أساس اإلعداد  -2
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة    2021ديسمبر    31سنة المنتهية في  القوائم المالية للصندوق لل  تم إعداد

 . وشروط وأحكام الصندوق  راجعين والمحاسبينالعربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للم 
 

بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق   يتم عرض القوائم المالية  .الية على أساس التكلفة التاريخيةتم اعداد القوائم الم
 ريال سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.  ألقربويتم تقريب كافة المبالغ  

 

، يتم إدراج العقارات االستثمارية وعليهوفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية، اعتمد الصندوق نموذج التكلفة لقياس العقارات االستثمارية. 
 في القيمة.   هبوطقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر  بالتكلفة نا

 

 جديدةال تعديالتالتفسيرات و المعايير و ال -3
 تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية 

يناير  1والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
، في والتي تم تطبيقها في القوائم المالية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير جوهري على  2021

 ثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤ 
 لمعدل الفائدةتصحيح المؤشر المرجعي  -
 ذات الصلةامتيازات اإليجار  على   19 -أثر كوفيد ب والمتعلقة  16المعيار الدولي للتقرير المالي  ت تعديال -
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 سارية المفعول بعد  غير ولكنها   التي تم إصدارها المعايير -4
 سارية المفعول بعد.  تصبحلم لمعايير والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها و ل المبكر تطبيقاللم يقم الصندوق ب 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
ساري المفعول للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة    10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

الزميلة والمشاريع المشتركة المتعلقة بمعالجة بيع أو  االستثمارات في الشركات    28الدولي  
 .المساهمة في األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

تم تأجيل تاريخ السريان إلى   
 أجل غير مسمى 

 2023يناير  1  .عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
الدولي   المحاسبة  معيار  على  المعايير    1تعديالت  ممارسات  وبيان  المالية  القوائم  عرض 

اإلفصاح عن السياسات    -ممارسة اإلجتهادات بشأن األهمية النسبية    2الدولية للتقرير المالي  
 .المحاسبية

 2023يناير  1 

التأمين بتاسيس مبادئ االعتراف بعقود التأمين  عقود    17يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي  
 .عقود التأمين  4وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي  

 2023يناير  1 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  اإلطار  3تعديالت  مرجع  لتحديث  األعمال  دمج   :
 المفاهيمي 

 2022يناير  1 

الممتلكات والمصنع والمعدات التي تمنع الشركة    16المعيار المحاسبي الدولي  تعديالت على  
من الخصم من تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة  

 .أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود

 2022يناير  1 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  واألصول    37تعديالت  المحتملة  وااللتزامات  المخصصات 
 المحتملة المتعلقة بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مخسر 

 2022يناير  1 

دورة المعدلة للمعايير   2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  
 .41عيار المحاسبة الدولي وم  16و  9و  1الدولية للتقارير المالية 

 2022يناير  1 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  التقديرات    8تعديالت  في  والتغييرات  المحاسبية  السياسات 
 تعريف التقديرات المحاسبية  -المحاسبية واألخطاء 

 2023يناير  1 

الدولي   المتعلقة  الضريبة المؤجلة    - ضريبة الدخل    -   12تعديالت على معيار المحاسبة 
 باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

 2023يناير  1 

 

واعتماد هذه المعايير    وليلفترة التطبيق األ  صندوق للالمالية    قوائمتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في ال  أن  اإلدارة  تعتقد
 في فترة التطبيق األولي.   صندوق المالية لل قوائمعلى ال ي جوهر يكون لها تأثير  لنوالتفسيرات والتعديالت الجديدة 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول   المالية من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات  القوائم  يتطلب إعداد 

المقيدة واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير. يمكن أن ينتج من حاالت عدم التأكد من هذه    وااللتزامات
 والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية. االلتزامات قديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو االفتراضات والت 

الخاصة بها على أساس مستمر. يتم االعتراف بتعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم    واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات  
 فيها مراجعة التقديرات. 

 األحكام والتقديرات الرئيسية واالفتراضات التي لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق هي كما يلي:  ان
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام   -5
 األحكام  5-1

 تمويلية  تشغيلية أو تصنيف اإليجارات الى ايجارات
 الصندوق كمؤجر 

وسكنية   تجارية  بعقارات  تتعلق  ايجار  عقود  الصندوق  فندقيةأبرم  وشقق  ومستودعات    وفنادق  للومعارض  محفظته  عقارات  ضمن 
أنه يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بملكية    للترتيبات،، بناًء على تقييم الشروط واألحكام  الصندوق . حدد  االستثمارية

 كعقود إيجار تشغيلي.   هذه العقودهذه العقارات وعليه تمت المحاسبة عن 
 

 عقود اإليجار تحديد مدة 
 كمستأجر  الصندوق 

إذا كان عقد اإليجار   تقييمفي ال. يؤثر  مديدلمستأجر فيها خيارات الت لالتي يكون قام الصندوق بتطبيق أحكام لتحديد مدة عقد اإليجار 
 المعترف بها. نتفاعحق اال  وأصولالتزامات اإليجار  بالغم  مما يؤثر بشكل كبير على  ،مؤكًدا بشكل معقول أن يتم تمديده

 

 واالفتراضات التقديرات  5-2
 االستثمارية تقييم العقارات 

يستعين الصندوق بخدمات أطراف خارجية للحصول على تقديرات للقيمة السوقية للعقارات االستثمارية باستخدام أساليب تقييم معترف  
مستخدمة لتحديد القيمة  فتراضات الرئيسية العن اال   اإلفصاح تم    بها ألغراض مراجعة انخفاض القيمة واإلفصاحات في القوائم المالية.

 . 8في إيضاح   اإلستثماريةالعادلة للعقارات 
 

 األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية 
االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في    الحتسابالصندوق األعمار االنتاجية التقديرية للعقارات االستثمارية    يحدد مدير

المتوقع لألصل والتلف الطبيعي. يقوم مدير الصندوق بمراجعة األعمار االنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك    االستخدام   االعتبار
 االصول.  بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية لهذه

 

 الهبوط في قيمة األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
واإلستثمارات في عقود اإليجار  المدينة    اإليجارات  تستخدم الشركة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لذمم

  )أي . تستند نسب المخصص إلى االيام منذ االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة  التمويلي
 ن(.التغطية بالضمانات وغيرها من أشكال التأمين على االئتما و أحسب نوع العميل 

ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلقة    صندوق تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية لل
والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول االحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. وفي تاريخ   لألموال بالنتائج والقيمة الزمنية  

  .المستقبلية كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في التقديرات
تقدير   العالقةتعتبر   المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  الملحوظة، والظروف  التاريخية  التعثر  نسب  إن  اجوهري   ابين   .

ية للشركة  الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية التاريخ
في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة    للعمالء التعثر الفعليوتوقعاتها للظروف االقتصادية أيضا 

 . 10على الذمم المدينة التجارية في اإليضاح 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5

 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات 5-2 
  أوضاع زكوية غير مؤكدة 

لمبلغ الزكاة المستحقة على الربوط    مدير الصندوق ريال سعودي بتقييم    1,959,473بقيمة    الصندوق تتعلق الزكاة المستحقة الحالية على  
على مبالغ اإللتزامات النهائية. وبسبب   هيئة الزكاة والضريبة والجماركاالتفاق مع   الصندوق الزكوية المفتوحة حيث ال يزال يتعين على 

هيئة  جة النهائية بشكل كبير عند اصدار الربط النهائي من قبل  عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية، فمن المحتمل أن تختلف النتي 
 . 18في فترات مستقبلية. تم اإلفصاح عن وضع الربوط الزكوية في إيضاح  الزكاة والضريبة والجمارك 

 

 19-تأثير كوفيد 
قديرًا النتشاره السريع في  باعتباره وباء ت   (19)كوفيد    ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا2020خالل شهر مارس  

أثر وقد  العالم.  أنحاء  الوباء  جميع  السعودية.    هذا  العربية  المملكة  ذلك  في  بما  الخليجي  التعاون  منطقة مجلس  اتخذت  حيث  على 
إغالق الحدود،  الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  

 وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء البالد. 
بالتأثير المتوقع على مؤشرات االئتمان الرئيسية والسيولة والتشغيل والمالءة المالية واألد بتقييم الوضع الحالي للتنبؤ  اء  قام الصندوق 

 . لها المالي ءدااأل و  عمليات الشركةعلى  أثر الذي قد يكون له  (19-)كوفيد  مل بسبب تفشيإلدارة تعطل األعمال المحت 
 

 هو كما يلي:   (19-)كوفيد   تقييم اإلدارة الحالي لتأثير تفشي
 

 المتوقعة لذمم اإليجار المدينة  يةاالئتمان  ئرخساال (أ)
الصندوق مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر  تتطلب األحداث الجارية والظروف االقتصادية السائدة من  

في تقدير الخسائر    اً التي يستخدمها الصندوق حالي   هات احتماالت السيناريو   ة االئتمان المتوقعة. وستدور بشكل أساسي حول مراجع
 االئتمانية المتوقعة.  

 

 اإليجار  عقود إيرادات (ب )
طوعية للمستأجرين إعفاءات  عم للمستأجرين أثناء تفشي فيروس كورونا، قدم الصندوق ترتيبات  كجزء من التزام الصندوق بتقديم الد

 اإليجار".  عقود "  (16)لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  اً وفق المحاسبة عنهاتم  ، والتي2021و 2020 سنةفي  
. ترى اإلدارة أنه  ذمم اإليجارات المدينةبشأن إمكانية تحصيل    تأكد إلى زيادة عدم ال  (19-وباء )كوفيد  باإلضافة إلى ذلك، أدى تفشي  

اإليجار والذمم المدينة المقابلة إلى الحد الذي يعتبر فيه دخل اإليجار قابل للتحصيل. يعكس  عقود  من األنسب االعتراف فقط بإيرادات  
اإليجار ويعالج مخاوف االعتراف بالدخل عندما يكون التحصيل غير  عقود  المتعلق بإمكانية تحصيل مدفوعات    تأكدهذا النهج عدم ال

 مؤكد. 
، وبالتالي، قد تختلف النتائج تأكدوعدم ال  جوهريةكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام  

البيئة االقتصادية هو أمر تقديري، وسيواصل الصندوق إعادة تقييم وضعه واألثر    عدم استقرار   النهائية عن تلك المتوقعة. إن تأثير
 المرتبط به على أساس منتظم. 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -6
 عقارات استثمارية  6-1

العقارات االستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها )من قبل المالك أو المستأجر بموجب إيجار تمويلي( ألغراض اكتساب ايرادات  
لفة بعد خصم االستهالك المتراكم واي خسائر  او لألرباح الرأسمالية او لكليهما. يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتك  إيجاريه

باستخدام طريقة القسط الثابت هالك األراضي. يتم استهالك تكلفة العقارات االستثمارية  ست انخفاض في القيمة، ان وجدت. ال يتم ا
 على مدى األعمار االنتاجية المقدرة لها. 

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

 مباني
 

35-40 
 أثاث، تجهيزات ومعدات 

 
10 

 

 ات اإليجار  6-2
 تعريف عقد اإليجار  (أ)

 . لفترة زمنية مقابل عوضأصل او أصول معينة بالسيطرة على حق  يمنحإيجار إذا كان العقد  ،أو يحتوي على ،العقد يعتبر
 

 الصندوق كمستأجر  (ب)
  اً مبدئي   االنتفاعصل حق  األد اإليجار. يتم قياس  و اإليجار في تاريخ بدء عق  ات عقودوالتزام  االنتفاع يعترف الصندوق بأصل حق  

ألي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة   ةاإليجار المعدل  ات عقوداللتزام  ةلغ األولي االمب   تضمنبالتكلفة، والتي ت 
إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف التفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي  

 أي حوافز إيجار مستلمة. اً يوجد فيه، ناقص 
ينطوي العقد  اإليجار، ما لم    عقود  م طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدةباستخدا  االنتفاع استهالك أصل حق    اً يتم الحق
أن الصندوق    تشير إلى  االنتفاعتكلفة أصل حق  عندما تكون  اإليجار أو    عقود  ملكية األصل إلى الصندوق بنهاية مدة  على نقل

على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، والذي يتم تحديده    االنتفاعسيمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، يتم استهالك أصل حق  
بشكل   االنتفاعحق أصول . باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض ستثماريةاإل  عقاراتل ل العمر اإلنتاجي المستخدم لتقييمعلى نفس األساس 

 اإليجار.  عقود  تعديالت معينة علىأو عند إجراء القيمة، إن وجدت،  لهبوط فيخسائر اب دوري 
اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام  عقود  بالقيمة الحالية لمدفوعات    اً اإليجار مبدئي   ات عقوديتم قياس التزام

سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد المعدل بسهولة، معدل االقتراض المتزايد للصندوق. بشكل عام، يستخدم  
 لصندوق معدل االقتراض المتزايد الخاص به كمعدل خصم. ا

من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل الخارجية المختلفة وإجراء بعض    المتزايديحدد الصندوق معدل االقتراض  
 د اإليجار ونوع األصل المؤجر. و التعديالت لتعكس شروط عق

 اإليجار مما يلي: ات عقوداإليجار المدرجة في قياس التزام عقود تتكون مدفوعات 
 الجوهرية؛  المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة -
 باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛ اً اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئي عقود مدفوعات  -
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و -

اإليجار في فترة تجديد    عقود   مارسه، ومدفوعات سي   هالصندوق بشكل معقول أن   وكد فيهسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي ي 
د اإليجار ما لم يكن  و اختيارية إذا كان الصندوق متأكد بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد، والعقوبات على اإلنهاء المبكر لعق

 إلنهاء مبكر. االصندوق متأكد بشكل معقول من عدم 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -6
 ات )تتمة( اإليجار  6-2
 )تتمة(  الصندوق كمستأجر  (ب)

بالتكلفة المطفأة باستخدام  و عق  اتيتم قياس التزام ُيعاد قياسها عندما يكون هناك تغيير في  د اإليجار  طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
التي من  اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير الصندوق للمبلغ    عقود  مدفوعات
مارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء  ي إذا كان سبموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا غّير الصندوق تقييمه عما    استحقاقها المتوقع  

 . عدلةأو إذا كان هناك دفعة إيجار ثابتة جوهرية م 
، أو يتم  االنتفاعل حق  و ص ألمماثل على القيمة الدفترية ل  ت د اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديالو عق   اتعند إعادة قياس التزام

 إلى الصفر.  االنتفاعصل حق ألتخفيض القيمة الدفترية لتسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم 
 

 اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة 
صول منخفضة القيمة وعقود اإليجار  لأليجار  اإلاإليجار لعقود    عقود  والتزامات  االنتفاعصول حق  األاختار الصندوق عدم االعتراف ب 

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة    اريف الصندوق بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمص قصيرة األجل. يعترف  
 اإليجار. عقود 

 

 الصندوق كمؤجر  (ج )
في العقد لكل عنصر إيجار على أساس    عوضحتوي على عنصر عقد إيجار، يخصص الصندوق الت   التي   د و عق العند بدء أو تعديل  

 نسبي مستقل.  سعر 
د اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار  و يعمل الصندوق كمؤجر، فإنه يحدد عند بداية عقعندما  

 تشغيلي. 
  نافع جميع المخاطر والم  جوهري بشكل    حوللتصنيف كل عقد إيجار، يقوم الصندوق بإجراء تقييم شامل لما إذا كان عقد اإليجار ي 

هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ إذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار    ذلكساسي. إذا كان  المتعلقة بملكية األصل األ 
مثل   المؤشرات  بعض  االعتبار  في  الصندوق  يأخذ  التقييم،  اإليجار  مدةتشغيلي. كجزء من  كانت  عقد  العمر  ا  إذا  األكبر من  لجزء 

 االقتصادي لألصل. 
، فإنه يمثل حصته في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. يقوم بتقييم عندما يكون الصندوق مؤجر وسيط

عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس بالرجوع إلى   ةالناشئ  االنتفاعحق األصول اإليجار لعقد إيجار من الباطن بالرجوع إلى عقود تصنيف 
األصل األساسي. إذا كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل يطبق عليه الصندوق اإلعفاء الموضح أعاله، فإنه يصنف  

 عقد إيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي. 
في    عوض تخصيص ال ب   15ن الصندوق يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  إيجار وغير إيجار، فإ  عنصر إذا كان الترتيب يحتوي على  

 . العقد
على صافي االستثمار في عقد    9المعيار الدولي للتقرير المالي    بموجب  القيمة  لهبوط في يطبق الصندوق متطلبات إلغاء االعتراف وا
 مونة المستخدمة في حساب إجمالي االستثمار في عقد اإليجار. المتبقية المقدرة غير المض   ةاإليجار. كما يراجع الصندوق بانتظام القيم

  عقود  على أساس القسط الثابت على مدى فترة إيراداإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ك عقود يعترف الصندوق بدفعات
 اإليجار كجزء من اإليرادات. 

 

 إيجاريه إيرادات  6-3
الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي للعقارات االستثمارية، بالصافي من الخصم وفقًا لشروط عقود    يجاريهاإل  باإليراداتيتم االعتراف  

 اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار غير القابلة لللغاء.
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 نقد وما في حكمه  6-4

يتضمن النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة  
 غير جوهرية في القيمة.  أقل والتي تكون عرضة لمخاطر تغيرثالثة أشهر أو 

 

 مخصصات  6-5
قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة، ومن المحتمل أن ينتج  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي،

عنه تدفق لموارد الصندوق االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. يتم مراجعة وتعديل المخصصات  
 بانتظام لتعكس أفضل تقدير حالي.  

 

 االيرادات المالية  6-6
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. االستحقاقيتم إثبات االيرادات المالية عند 

 

 صافي قيمة األصول للوحدة  6-7
يتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة كما هو موضح في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات  

 . سنةالمصدرة والقائمة في نهاية ال
 

 ربحية الوحدة  6-8
المتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة  يتم احتساب ربحية الوحدة بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة لحملة الوحدات في الصندوق على  

 . سنةالل الخ
 

 األرباح توزيعات  6-9
توزيعات االرباح من قبل    اإلعالن عن الفترة التي يتم فيها    المالية فييتم إثبات توزيعات االرباح لحملة الوحدات كالتزام في القوائم  

 مجلس إدارة الصندوق. 
 

 زكاة  6-10
للزكاة في الفترة التي   ةط النهائي و عن الرب  ةناتج ت تعديالأي والجمارك. يتم تسجيل  يبةالزكاة والضر  هيئةألنظمة  اً يتم تقديم الزكاة وفق

 يتم فيها االنتهاء منه. 
 

 تكاليف االقتراض  6-11
أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية ليصبح جاهز    االستحواذف االقتراض المتعلقة مباشرة ب يتم رسملة تكالي 

كجزء من تكلفة األصل المعني. يتم تحميل جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي    ،أو بيعه  المقصود  لالستخدام
 تحدث فيها. 

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية  6-12
أو    مؤشر، ل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض في قيمة األصل. في حالة وجود أي  يقوم الصندوق في تاريخ ك 

يقوم الصندوق بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد    لألصل،عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي  
أيهما أعلى. يتم تحديد ذلك    االستخدامأو القيمة من    االستبعادتوليد النقد ناقًصا تكاليف    لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة

ما لم يكن األصل ال يولد التدفقات النقدية التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى أو مجموعة    حده،لكل أصل على  
يتم تخفيض قيمة األصل إلى المبلغ    لالسترداد، من األصول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة  

 القابل لالسترداد. 
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وعند تحديد القيمة من االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم بما يعكس التقديرات  
، يتم مراعاة المعامالت  االستبعادالسوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف  

وقية الحديثة، إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات  الس
 التقييم أو من خالل أي مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة. 

أو   الربح  قائمة  في  المستمرة  للعمليات  القيمة  في  االنخفاض  بخسائر  االعتراف  فئات  يتم  ضمن  االخر  الشامل  والدخل  الخسارة 
 المصروفات المتسقة مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها. 

يتم مراجعة األصول غير المالية التي انخفضت قيمتها لمعرفة ما إذا كان هناك احتماال لعكس االنخفاض المثبت مسبقًا في تاريخ كل  
 اآلخر.  والدخل الشاملأو الخسارة تقرير. يتم اثبات عكس االنخفاض في قائمة الربح 

 

 األصول المالية  6-13
 االثبات األولي والقياس 

بالقيمة العادلة من خالل  و   تصنف األصول المالية عند اإلثبات األولي بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، 
يعترف بجميع األصول المالية عند االثبات االولي بالقيمة العادلة إضافة إلى، في حالة االصول بالقيمة العادلة من    الربح أو الخسارة.

 على األصول المالية. باالستحواذ، تكاليف المعاملة ذات العالقة ةأو الخسار خالل الربح 
 

 القياس الالحق 
 تصنيفها على النحو التالي: يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على 

 

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

 عديله او هبوط قيمته. يتم االعتراف باألرباح او الخسائر في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل، أو ت 
بالتكلفة   االجل ونقد وما في    استثمارات في عقود إيجار تمويليو للصندوق من ذمم ايجارات مدينة    المطفأةتتكون األصول المالية 

 حكمه. 
 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أصول
غرض بيعها أو إعادة  ب   االستحواذ عليها المالية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم    صوليتم تصنيف األ

شرائها في المدى القريب. صنف الصندوق حيازته في محفظة أوراق مالية محلية مدرجة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
  قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع عرض صافي التغيرات في القيمة العادلة في    قائمة رات في  أو الخسارة. يتم إدراج هذه االستثما

 الربح أو الخسارة. 
 

 الغاء إثبات األصول المالية 
 يتم إلغاء إثبات األصول المالية في الحاالت التالية:

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او  -
بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزامه بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف  قيام الصندوق   -

ثالث من خالل اتفاقية "تحويل" وسواء )أ( حول الصندوق بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو )ب( ان  
 ع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه. الصندوق لم يحول ولم يحتفظ بصورة جوهرية بجمي 
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 )تتمة(  الغاء إثبات األصول المالية 
إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ  

وق به إذا لم يحول ولم يحتفظ  بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصند
بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه. في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات 

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

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة  
 الصندوق بسداده، أيهما أقل. 

 

 الهبوط في قيمة األصول المالية 
يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض   يعترف الصندوق بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

لمخاطر  االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  
شهرا(. أما بالنسبة للتعرض    12مانية متوقعة على مدى  شهرا )خسائر ائت   12الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل    ناالئتما
يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة    االولي،الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات    ياالئتمان 

 عمر(. على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة على مدى ال
قام الصندوق باستخدام    ، لذلكبالنسبة لذمم اإليجارات المدينة، يطبق الصندوق مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  

 بالمستأجرين   الخاصة  المستقبليةتعديلها للعوامل    والتي تمالتاريخية في خسائر االئتمان،   على الخبرة  تستندمصفوفة المخصص التي  
المتوقعة على أساس فردي، حيث يتم    يةاالئتمان   ئرخساالب  فيما يتعلقالديون المضمونة من قبل اإلدارة    تقييميتم    .االقتصاديةوالبيئة  

 التي يتم على أساسها احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.  ذات العالقة إلى جنب مع الضمانات  اً الدين جنب  تقييم
 

 االلتزامات المالية  6-14
 اإلثبات االولي والقياس 

وذمم    تسهيالت مصرفيةتصنف االلتزامات المالية، عند اإلثبات األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او  
يتم اثبات جميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية    دائنة او كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.

 والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها.  والقروض التسهيالت المصرفيةبالقيمة العادلة، وفي حالة 
 

 القياس الالحق 
 والذمم الدائنة   والقروض التسهيالت المصرفية 

تقاس   األولي،  اإلثبات  المصرفيةبعد  االعتراف    والقروض  التسهيالت  ويتم  الفعلية.  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة 
يتم    او الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلية.  باألرباح

 على مدة السداد.  التسهيل المصرفيإطفاء تكاليف المعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية من تاريخ اثبات 
 

 إلغاء إثبات االلتزامات المالية 
 إلغاء إثبات االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاؤه.يتم 
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مع زيادة استخدام المدخالت    العادلة،يستخدم الصندوق أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة  
 ذات الصلة التي يمكن رصدها إلى الحد األقصى وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 

ميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي  يتم تصنيف ج
 : أساس أدنى مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككلعلى  كورة أدناةوهي مذ العادلة،للقيمة 

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

  التي  األول  ف األسعار المعلنة ضمن المستوى مدخالت بخال  منالمستمدة   القيمة  هيالعادلة    القيمة  قياسات  -  الثانيالمستوى   -
 و غير مباشر. مباشر )أي كأسعار( أ  بشكل إمايمكن رصدها لألصل أو االلتزامات 

تتضمن مدخالت لألصول أو االلتزامات ال    التيتلك المستمدة من تقنيات التقييم  قياسات القيمة العادلة هي    - المستوى الثالث   -
 تستند الى بيانات السوق القابلة للرصد.

حدثت تحويالت بين المستويات في  بالنسبة لألصول وااللتزامات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر، يحدد الصندوق إذا  
 التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة تقرير. 

، قام الصندوق بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو  لغرض إفصاحات القيمة العادلة
 العادلة كما هو موضح أعاله. االلتزامات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة 
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 صندوق مشاركة ريت  
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه( 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

  ات معلومات القطاع  -7
 بمراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعمال الصندوق بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يقوم مدير الصندوق 

 قطاعات األعمال 
 ألغراض اإلدارة، ينقسم الصندوق إلى ثالثة أجزاء رئيسية، وهي: 

 تجارية:  عقارات (أ
 تتضمن مجمعات تجارية توفر مساحات قابلة للتأجير. 

 عقارات سكنية:  (ب 
 . وشقق فندقية وفندقتتضمن مجمعات سكنية 

 مستودعات:   ج( 
 تتضمن مرافق التخزين المغلقة. 

 كما يلي:  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ات للقطاعواألصول وااللتزامات إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة،  

 المجموع   مخصصة غير    مستودعات   عقارات سكنية   عقارات تجارية     
 )بالرياالت السعودية(     

 إيرادات   
         

 
 عمالء رئيسين  

 
6,572,335   63,658,064   1,776,833   -     72,007,232  

 أخرى   
 

16,776,798   -     -     -     16,776,798  

  
  

23,349,133   63,658,064   1,776,833   -     88,784,030  

           مصاريف   

   وخسائر انخفاض القيمة استهالك واطفاء  
 

 (7,968,051)   (14,489,510)   (5,776,268)  -      (28,233,829) 
 (30,681,320)   (30,681,320)      -     -     -  أخرى، بالصافي   

  29,868,881  (30,681,320)   (3,999,435)    49,168,554   15,381,082  سنة الربح لل   

 األصول مجموع   
 

396,929,547   802,592,631   139,825,923   102,422,935   1,441,771,036  

 مجموع االلتزامات   
 

404,638,770   92,126,250   50,720,431   35,515,985   583,001,436  
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 صندوق مشاركة ريت  
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه( 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 )تتمة(  اتمعلومات القطاع  -7
 

 كما يلي:  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ات للقطاعواألصول وااللتزامات إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة،  

 المجموع   غير مخصصة   مستودعات   عقارات سكنية   عقارات تجارية     
 )بالرياالت السعودية(     

 إيرادات   
         

 
 عمالء رئيسين  

 
6,218,994   65,330,166   4,614,476   -     76,163,636  

 أخرى   
 

17,291,224   -     -     -     17,291,224  

  
  

23,510,218   65,330,166   4,614,476   -     93,454,860  

           مصاريف   

 القيمة  وخسارة انخفاضاالستهالك واالطفاء   
 

 (8,411,122)   (13,845,694)   (992,898)  -      (23,249,714) 
 (34,128,802)   (34,128,802)      -     -     -  أخرى، بالصافي   

  36,076,344  (34,128,802)    3,621,578   51,484,472   15,099,096    للسنةالربح    

 األصول مجموع   
 

473,124,547   725,005,408   88,907,789   67,102,088   1,354,139,832  

 مجموع االلتزامات   
 

455,548,291   2,948,795   -     13,942,027   472,439,113  
   

   
      

  
 

 قطاعات جغرافية   

  

المقام عليها المستودعات ضمن  األرض  حيث أدرجتوالواقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة  الذاتي التخزين  لخدمات  ذا بوكس ، باستثناء عقارأصول الصندوق وعملياته داخل المملكة العربية السعوديةكافة 
 . عقود إيجار تمويليستثمار في اضمن  المستبعد عند معاملة اإليجارفي عقد اإليجار التمويلي المتعلق بالمبنى  االستثماركما وتم ادراج صافي قيمة   في قائمة المركز المالي االستثماريةالعقارات 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 عقارات استثمارية  -8
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  940,747,040       1,016,931,494    عقارات استثمارية مملوكة )أ( 
  99,030,706         91,990,981        )ب(  أصول حق االنتفاع

    1,108,922,475     1,039,777,746  
 

 عقارات استثمارية مملوكة   (أ)

  مباني   أراضي   
أثاث تجهيزات  

 المجموع   ومعدات 
 )بالرياالت السعودية(   

 : التكلفة
       

 
 1,006,240,115  52,678,780  424,184,388  529,376,947  2021يناير  1

 97,378,558  13,882,868  49,086,193  34,409,497  إضافات 
 1,103,618,673  66,561,648  473,270,581  563,786,444  2021ديسمبر  31

         

 916,529,548  52,678,780  404,261,998  459,588,770  2020يناير  1
 122,470,430  -  52,682,253  69,788,177  إضافات 

 (32,759,863)  -  (32,759,863)  -  استبعادات 
 1,006,240,115  52,678,780  424,184,388  529,376,947  2020ديسمبر  31

         

  انخفاضو  المتراكم االستهالك
   :القيمة

 

 
 

 
 

 
 

 
 65,493,075  17,750,589  40,660,071  7,082,415  2021يناير  1

 4,704,234  -  -  4,704,234  القيمة  انخفاضخسائر 
 16,489,870  5,648,939  10,840,931  -  المحمل للسنة 

 86,687,179  23,399,528  51,501,002  11,786,649  2021ديسمبر  31
         

 2020يناير  1
 

7,082,415  30,168,453  12,471,171  49,722,039 
 المحمل للسنة 

 
-  10,491,618  5,279,418  15,771,036 

 65,493,075  17,750,589  40,660,071  7,082,415  2020ديسمبر  31
         

 صافي القيمة الدفترية 
 

       
 1,016,931,494  43,162,120  421,769,579  551,999,795  2021ديسمبر  31

 940,747,040  34,928,191  383,524,317  522,294,532  2020ديسمبر  31
 

تقع في المملكة العربية    ومعارض  وشقق فندقية ومستودعاتوفنادق  تمثل العقارات االستثمارية استثمارات الصندوق في مجمعات سكنية مختلفة  
 . باستثناء مستودع في اإلمارات العربية المتحدة السعودية

مليون    799,54  تسهيالت مصرفيةالمرهونة كضمان مقابل    االستثماريةبلغت صافي القيمة الدفترية للعقارات    2021  ديسمبر  31  فيكما  
 (. 13)إيضاح مليون ريال سعودي(  813,86:  2020ديسمبر   31) ريال سعودي
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  عقارات استثمارية -8
 )تتمة( عقارات استثمارية مملوكة  (أ)

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

 . ت، ان وجد انخفاض القيمةخسائر االستثمارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم و 
  وجيه إل إل  فاليو ستارت وشركة العقاري  قييموأبعاد للت  للتنمية المحدودة اوالتالعادلة للعقارات على التقييمات التي أجرتها شركة  ةتستند القيم

  مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين   وجميعهم (  فاليو ستارت وجيه إل إل  وشركة شركة اوالت للتنمية المحدودة  :  2020)
 )تقييم(.

:  2020  ديسمبر  31)  سعودي   ريال   1,063,546,807  أعاله ، بلغ متوسط تقييم العقارات االستثمارية المذكورة  2021ديسمبر    31كما في  
ديسمبر    31٪ )10  إلى  ٪8  من معدل خصم يتراوح  ب   تقييم العقارات االستثمارية  في  االفتراضات الرئيسية المستخدمة  تتضمن  (.984,014,440

 ٪(. 8,5٪ إلى 8: 2020ديسمبر   31٪ )10٪ إلى 8من ومعدل عائد الدخل يتراوح    ٪(9٪ إلى 8: 2020
  شركة ، تم تسجيل جميع العقارات المذكورة أعاله باسم شركة حفظ المشاركة العقارية، وهي  التخزين الذاتي لخدمات ذا بوكس  عقارباستثناء  

مملوك  ذات خاص  )"  ة غرض  لالستثمار  اإلنماء  وشركة  الصندوق  مدير  قبل  من  مشترك  الحفظ بشكل  ملكية  امين  سند  تسجيل  تم  ذا "(. 
الذاتي لخدمات  بوكس حفظ المشاركة  لشركة    ةغرض خاص مملوك  اتذاماراتية    شركة  ي، وهماركو دي ام سي سي  تحت اسم  التخزين 

 . التخزين الذاتي لخدمات ذا بوكس عقار ، كيان قانوني تم تشكيله لغرض وحيد هو تسهيل اإلجراءات القانونية المتالك العقارية
 

 أصول حق االنتفاع  (ب)

 المجموع   مباني   أراضي   
 السعودية( )بالرياالت   

 : التكلفة
     

 
 116,834,242  58,430,976  58,403,266  2021ديسمبر  31و 2021يناير  1

       

 123,385,296  60,630,866  62,754,430  2020يناير  1
 (6,551,054)  (2,199,890)  (4,351,164)  استبعادات 

 116,834,242  58,430,976  58,403,266  2020ديسمبر  31
       

   اإلطفاء المتراكم:
 

     
 17,803,536  8,596,602  9,206,934  2021يناير  1

 7,039,725  3,537,169  3,502,556  المحمل للسنة 
 24,843,261  12,133,771  12,709,490  2021ديسمبر  31

       

 11,206,752  5,494,222  5,712,530  2020يناير  1
 7,478,678  3,688,128  3,790,550  المحمل للسنة 

 (881,894)  (585,748)  (296,146)  استبعادات 
 17,803,536  8,596,602  9,206,934  2020ديسمبر  31

       

 صافي القيمة الدفترية 
 

     
 91,990,981  46,297,205  45,693,776  2021ديسمبر  31
 99,030,706  49,834,374  49,196,332  2020ديسمبر  31
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  عقارات استثمارية -8
 )تتمة(   أصول حق االنتفاع (ب)

 سنة.  16,5إلى  15,5لمدة تتراوح بين  مباني،و  يض ا أر لبعض العقارات التجارية، أي  نتفاعاالحق  أصول حصل الصندوق على 
شركة اوالت للتنمية :  2020)  العقاري   قييموأبعاد للت  اوالت للتنمية المحدودةالتي أجرتها شركة    صول حق االنتفاعالعادلة لأل  ةتستند القيم
 )تقييم(. مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  وجميعهم( فاليو ستارت وشركة المحدودة 
المباني 2021ديسمبر    31كما في   تقييم  متوسط  بلغ   ،  66,448,991  (   ةمحسوب ريال سعودي(    60,515,472:  2020ريال سعودي 

التقييم  ب  ريال    124,219,737:  2020ريال سعودي )  134,448,271بمبلغ    يهستحوذ علاإلجمالي لحق االنتفاع الم تخصيص متوسط 
اإليجار التمويلي. يتم تحديد التقييم على أنه  عقود  بموجب ترتيبات    استبعادهلمساحة المتبقية بعد استبعاد جزء من المباني الذي تم  ل  سعودي(

معدل    األصول حق االنتفاع  تقييم  في  االفتراضات الرئيسية المستخدمة   تضمن ت   التي قدمها مقيمان مستقالن.متوسط قيمة تقارير التقييم  
 ٪(.11٪ إلى 8,5: 2020ديسمبر  31٪ )12٪ إلى 7,5بين خصم يتراوح 

 

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

  إن أي تغير جوهري في االفتراضات المستخدمة في التقييم للعقارات االستثمارية مثل أسعار الخصم والعائد ونمو االيجار ومعدالت الشواغر 
 عادلة أقل / أعلى بشكل جوهري لتلك األصول. وما إلى ذلك سوف ينتج عنه قيمة 

 

 تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في   -9
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  385,550,599   356,804,687      إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (138,290,601)     (126,379,061)     إيرادات التمويل 

      230,425,626       247,259,998  
 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة    اً ، أبرم الصندوق اتفاقيتي إيجار تمويلي جديدتين كمؤجر مقابل أ( مستودع تم شراؤه حديث 2020 سنةخالل  
للصندوق مع صافي استثمار    أصول حق االنتفاعريال سعودي ؛ ب(    32,759,863حيث بلغ صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي  

إيجار  و في عق الصندوق    7,220,820بمبلغ    تمويليد  قام  من    1,551,660بمبلغ    ربحب   باإلعترافريال سعودي.  إثبات ريال سعودي 
 .ألصول حق االنتفاع د إيجار تمويليو االستثمار في عق 

 

 : 2021ديسمبر  31التزامات اإليجار في   فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة 
من سنة إلى  
  خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع   سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
 356,804,687  247,525,693  86,525,469  22,753,525  مدينة ات إجمالي ذمم إيجار 

 (126,379,061)  (74,723,984)  (41,980,469)  (9,674,608)  إيرادات تمويل 
  13,078,917  44,545,000  172,801,709  230,425,626 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في   -9
 : 2020ديسمبر  31فيما يلي تحليل التزامات اإليجار في  

  
  أقل من سنة

من سنة إلى خمس  
  سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع   سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
 385,550,599  269,863,064  85,193,671  30,493,864  مدينة ات إجمالي ذمم إيجار 

 (138,290,601)  (84,429,915)  (43,907,912)  (9,952,774)  إيرادات تمويل 
  20,541,090  41,285,759  185,433,149  247,259,998 

 

 ذمم ايجارات مدينة  -10
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  18,462,879   40,621,109  مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 
  1,308,985   3,004,909  غير مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 

  43,626,018   19,771,864  
 (8,888,208)   (8,109,586)        مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  35,516,432   10,883,656  
 

 كما يلي:  2020و 2021ديسمبر  31إن تحليل األعمار لذمم االيجارات المدينة كما في 
لم تتجاوز   

  موعد
استحقاقها ولم  

 تهبط قيمتها 

   تجاوزت موعد استحقاقها  التي رصدةأعمار األ 
 

  يوم 180>  

181-270  
  يوم 

270-365  
 المجموع   يوم  365<   يوم 

 )بالرياالت السعودية(  
2021 3,004,909  25,907,518  1,784,617  6,301,667  6,627,307  43,626,018 
2020 1,308,985  5,386,072  3,876,199  781,352  8,419,256  19,771,864 

 

 المتوقعة:   يةخسائر االئتمان الفيما يلي حركة مخصص 
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  2,920,968   8,888,208  يناير  1
  7,651,575  (116,394)   )عكس( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (1,684,335)   (662,228)   شطب 
  8,888,208   8,109,586  ديسمبر  31

 

من الشركة    ألمر  ات بسند  ةمضمون   مستأجرمليون ريال سعودي من    5,94مبلغ    يوم   270تجاوز عمرها    التي  دينةالم   ات اإليجار   ذممتتضمن  
 . الشركة المستأجرة كمال   من  شخصية  اتوضمان   المستأجرة
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى  -11
 2020  2021 إيضاح 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  4,022,209   3,489,350 1-11 مؤجلة  تسهيالت مصرفية اترسوم ترتيب 
  1,452,307     -  دفعات مقدمة لمصاريف رأسمالية

  68,751     -  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  287,074     -  مدينةضريبة قيمة مضافة  

  3,489,350   5,830,341  
 

  مليون ريال سعودي   586,32تسهيالت غير المسحوبة بمبلغ  المؤجلة رسوم إدارية واستشارية على    تسهيالت مصرفية  اتتمثل رسوم ترتيب   11-1
 (. 13)إيضاح  مليون ريال سعودي( 688,61: 2020)
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة ال قيمة ال ب  اتاستثمار  -12
شركة مشاركة    مدار من قبل ، استثمر الصندوق في صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك، وهو صندوق استثماري مفتوح،  2020  سنةخالل  
 الخسارة. أو  ربح ال. اعترف الصندوق بهذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل المالية

 

 تسهيالت مصرفية  -13
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  311,389,561   413,676,688  االجل  طويلة مصرفية تسهيالت 
 (7,637,944)        (8,411,424)        : تكاليف المعاملة يخصم

  405,265,264   303,751,617  
 

الراجحي   بنكمع  معايير الهيئة الشرعية  مع   طابقةمت   ت مصرفية، أبرم الصندوق اتفاقية تسهيال 2018ديسمبر   31خالل الفترة المنتهية في 
  مليون ريال سعودي لتمويل االستحواذ على أصول مدرة للدخل   400  يبلغإجمالي    مسحوباتطويلة األجل بحد    تسهيالت مصرفيةعلى شكل  

تحمل هذه  .  مليار ريال سعودي  1مليون ريال سعودي إلى    400من    مصرفية بزيادة حد التسهيالت ال  2020 سنةقام الصندوق خالل  
٪(. تستحق الفائدة  1,85٪ إلى 1,65: 2020ديسمبر  31٪ )1,65أشهر( باإلضافة إلى هامش  6فائدة بسعر سايبور )  معدل التسهيالت

 على أساس نصف سنوي. 
  ة مضمون   تسهيالت المصرفيةمليون ريال سعودي حتى تاريخ التقرير لغرض تملك عقارات استثمارية. ال  413,68قام الصندوق بسحب مبلغ  

 (. 8اإليجار )إيضاح  إيرادات تنازل عن الو  ات ألمررهن عقارات استثمارية للصندوق، سند  مقابل
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تحليل استحقاق القروض كما في 
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

2025  165,232,670        165,232,670  
2026  47,381,333   47,381,333  
2027  108,122,228   98,775,558  
2028  92,940,457   -    

  413,676,688        311,389,561  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 يجار اإل عقود  التزامات -14
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  202,706,280   191,716,280  اإليجار عقود التزامات إجمالي 
 (55,867,339)   (49,496,093)   تمويل تكاليف 

  142,220,187   146,838,941  
 

 : 2021ديسمبر  31اإليجار في  عقود التزامات فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة 
من سنة إلى  
  خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع   سنوات 

     

 )بالرياالت السعودية(   
التزامات عقود  إجمالي 
 اإليجار 

 
19,210,000 

 
51,106,000 

 
121,400,280 

 
191,716,280 

 (49,496,093)  (22,828,337)  (21,847,940)  (4,819,816)  تمويل تكاليف 
  14,390,184  29,258,060  98,571,943  142,220,187 

 

 : 2020ديسمبر  31اإليجار في  عقود التزامات فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة
خمس  من سنة إلى 
  سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع   سنوات 

     

 )بالرياالت السعودية(   
  عقود إجمالي التزامات 

 اإليجار 
 

18,710,000 
 

49,249,000 
 

134,747,280 
 

202,706,280 
 (55,867,339)  (27,765,678)  (23,088,019)  (5,013,642)  تكاليف تمويل 

  13,696,358  26,160,981  106,981,602  146,838,941 
 

  تخفيض ، حصل الصندوق على 2021ة سن . خالل أراضيإيجار عقود مدفوعات لاإليجار القيمة الحالية للحد األدنى  ات عقودمثل التزامت 
 كإيرادات أخرى.  تم األعتراف بها (ريال سعودي 820,000: 2020) ريال سعودي 820,000بمبلغ  اضي إيجار أر 

 

 غير مكتسبة إيجار  ايرادات  -15
 . (8إيضاح مارية )د اإليجار التشغيلي لعقارات استث و مقابل عق مقدمًا،  ستلمجار غير المكتسبة اإليجار الم تمثل إيرادات اإلي 

 

 اتعاب ادارة الصندوق  -16
  صوص عليه في شروط وأحكام الصندوق على النحو المن   اإلدارة  اتعاب  باحتساب  الصندوق   يقومندوق.  ر الص مدي   الصندوق من خالل  يتم إدارة

 ٪ من إجمالي أصول الصندوق.  1,2بمعدل سنوي قدره 
 
 
 
 
 
 

-26- 



 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 التزامات أخرى  -17
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  1,624,487   2,086,728  مصاريف مستحقة 
  1,503,719   2,231,893  تكاليف تسهيالت مصرفية مستحقة 

  978,000   1,114,347  مستردة  تأمينات
  1,474,000     -  مقابل شراء عقار استثماري  ذمم دائنة

  198,769   403,644  أخرى 
  5,836,612   5,778,975  

 

 زكاة  -18
  سنة الصندوق باحتساب مخصص الزكاة من    بدأ والجمارك،    يبةالزكاة والضر   هيئةتسجيل الصندوق في  بدئ مدير الصندوق ب   بالتزامن مع 

ديسمبر   31ريال سعودي للسنة المنتهية في    1,959,473الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر    قائمةفي    المحملةزكاة  ال  بلغت.  2021
2021. 

المعدل   وي لوعاء الزكل رئيسيةالعناصر ال فيما يليأكبر.   ، أيهماالمعدل  ربحال وأالتقريبي  وي وعاء الزكال٪ من 2,5الزكاة بنسبة  تم احتساب ي 
 : 2021ديسمبر  31كما في  الحتساب مخصص الزكاة

 )بالرياالت السعودية(   
   

 1,441,771,036  األصول  مجموع
 583,001,436  مجموع االلتزامات 
 858,769,600  الوحدات، الرصيد االفتتاحي حملة إلى   العائدة صافي األصول 
 31,828,354  الربح قبل الزكاة 

 

 حركة الزكاة المستحقة:   فيما يلي
 )بالرياالت السعودية(   

   

    -  يناير  1
  1,959,473  المحمل للسنة 

  1,959,473  ديسمبر  31
 

 الوضع الزكوي 
وال تزال اإلجراءات المتعلقة بتسجيل    هيئة الزكاة والضريبة والجماركالصندوق كمكلف لدى    تسجيل  اجراءات  الصندوق   مدير  بدأ  السنةخالل  

الزكاة والضريبة  هيئة  من قبل    زكويةط  و ، وبالتالي لم يتم رفع أي رب 2021  سنةلم يقدم الصندوق اإلقرار الزكوي عن    .الصندوق قيد التنفيذ
والدخل    الربح او الخسارة وفي حال عدم اكتمال التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمالرك، يتم عكس المخصص في قائمة     . والجمارك

 ينتفي فيها الغرض من المخصص.   التي في السنة المالية  الشامل اآلخر
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 مصاريف تشغيلية أخرى  -19

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  1,428,763           1,915,807          ضريبة القيمة المضافة مصروف 
   -   1,602,250          أتعاب قانونية 

  1,570,006           1,237,571          انتفاع رسوم إدارة أصول حق 
  1,141,010           1,270,142          منافع 
  832,459   931,682             واشتراكات رسوم 

  416,805   268,130             رسوم تقييم
  50,000               30,000              مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  690,530   563,266  أخرى 
          7,818,848           6,129,573  

 

 تمويل ايرادات  -20
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  54,750                 -                     ودائع قصيرة األجل  إيرادات مرابحة عن 
  10,061,316         11,911,540        تمويلي  عقود إيجارار في من االستثم ماليةإيرادات  

        11,911,540         10,116,066  
 

 تمويل  تكاليف -21
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  9,487,967           8,950,014          تكاليف التسهيالت المصرفية 
  1,553,694           1,863,249          ترتيبات تسهيالت مصرفيةرسوم إطفاء 
  6,643,394           6,371,246          المالية  اإليجار عقود التزامات تكاليف 

        17,184,509         17,685,055  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 ذات عالقة  جهاتارصدة ومعامالت مع  -22
إدارة الصندوق والهيئة ، مجلس  الوحدات  حملة بنك اإلنماء )أمين الحفظ(،    ة مشاركة المالية )مدير الصندوق(، ذات العالقة شرك  جهات تمثل ال

 الشرعية للصندوق. 
 

 :مرتبطة بهاواألرصدة ال سنةالقة خالل الذات الع  جهاتامالت التي تم إبرامها مع ال يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المع
 2020  2021  طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال

 
 

  
 

( السعودية بالريـاالت ) 
 مدير الصندوق 

 
 15,369,375    16,629,524  ادارة اتعاب 

  1,178,803   855,000  حق انتفاعأصل  عقار استثماري و  عمولة شراء  
 2,250,000  1,444,500  رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفية   

   
    

 مجلس ادارة الصندوق 
 

  50,000   30,000  مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
   

    

 الهيئة الشرعية 
 

  33,000   33,000  الهيئة الشرعية رسوم 
   

    

  100,000   100,000  رسوم حفظ   أمين الحفظ 
   

    

  14,094,715   13,481,532  ايراد إيجار   حدات و  ملةح
   

    

 صندوق شقيق 
 

مدير   مدار من قبلاستثمار في وحدات الصندوق ) 
  5,000,000     -  الصندوق(. 

 

 . مليون وحدة( 4,64: 2020ديسمبر   31) مليون وحدة 4,64بلغت   2021ديسمبر   31كما في ثمارات مدير الصندوق في الصندوق است 
 

 ديسمبر كما يلي:  31ذات عالقة كما في   جهات مع   رصدةاأل
  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

 8,801,043  9,864,843  )أ(   مدير الصندوق 
  91,667               191,667             ظ )ب(  الحفأمين 

        10,056,510           8,892,710  
 

 أتعاب إدارة مستحقة. ه تحت بندتم عرض  (أ)
 مصاريف مستحقة. تم عرضه تحت بند (ب )

 

 : كما يلية السوق المالية وفًقا لشروط وأحكام الصندوق المعتمدة من قبل هيئ  تمتذات العالقة   جهاتالسداد للرسوم المستحقة لل  طريقةإن أساس و 
 االستحقاق   والنسبة األساس    نوع االتعاب 

     

  
  

 دارة اإل  أتعاب
 

 من إجمالي األصول  1,2٪ 
 

 ( أشهر  6كل ستة ) 
     

عمولة شراء عقارات استثمارية  
 حق انتفاع أصول  و 

  المستحوذ عليها واألصول  العقارات  ٪ من قيمة1 بحد أقصى 
 أو المباعة

 عند إتمام الصفقة  

     

 بعد الحصول على التمويل   ٪ من قيمة التمويل 2 بحد أقصى  تهيالت المصرفية رسوم ترتيب ال
     

 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
 

ريال سعودي لكل اجتماع للعضو المستقل، بحد   5,000
 لجميع األعضاء  ريال سعودي سنوياً  80,000أقصى 

 
 بعد اجتماع مجلس اإلدارة   

     

 رسوم الهيئة الشرعية 
 

 ريال سعودي سنويا 33,000
 

 ( أشهر  6كل ستة ) 
     

 رسوم الحفظ 
 

 ريال سعودي سنويا 100,000
 

 سنويًا   
 

-29- 



 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر    -23
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  23-1

  ة أو الخسار   ربحمالية يتم قياسها بالقيمة العادلة، باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل ال  والتزامات  أصولال يوجد لدى الصندوق  
 المصنف في المستوى األول من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 

 إدارة المخاطر  23-2
 طر السيولة ومخاطر أسعار السوق. يتعرض الصندوق بحكم أنشطته إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية، مخاطر االئتمان، مخا

 

 مخاطر االئتمان: 
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

 يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على ما يلي: 
  2021  2020 
 السعودية( )بالرياالت   

     

  247,259,998   230,425,626  تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في 
  45,169,041   58,135,003  نقد وما في حكمه 

  10,883,656   35,516,432  ذمم ايجارات مدينة
  324,077,061   303,312,695  

 

 للتعرض لمخاطر االئتمان.تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى 
بذمم   يتعلق  فيما  االئتمان  بإدارة مخاطر  الصندوق  المدينة غير    ت اإليجارايقوم  الذمم  مقدمًا ومراقبة  اإليجارات  قبض  من خالل  المدينة 

:  2020مليون ريال سعودي )  35,52  بمبلغالصندوق    رات مدينة، تم عرض ذمم إيجا2021ديسمبر    31كما في  المحصلة بشكل مستمر.  
مليون ريال    8,89:  2020مليون ريال سعودي )  8,11  بمبلغالمتوقعة    يةاالئتمان   ئرخساالمليون ريال سعودي( بعد خصم مخصص    10,88

 سعودي(. 
  المتوقعة   المستقبلية  التدفقات النقدية  ا للعقود مع المستأجر. د اإليجار التمويلي صافي الرصيد المستحق وفقً و يمثل صافي االستثمار في عق

 . جيدذات تصنيف ائتماني   بنوكالنقد لدى  بأرصدة يتم االحتفاظ حسب العقود. 
 

 مخاطر السيولة 
بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد    التمويل للوفاءمخاطر السيولة هي تلك التي تنجم عن مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على  

ترة  تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية ف
 المالية.  لاللتزاماتالتقرير 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

   )تتمة(   القيمة العادلة وإدارة المخاطر -23
 )تتمة(  إدارة المخاطر 23-2

 )تتمة(  مخاطر السيولة 

 2021ديسمبر  31  

 
 

 القيمة الدفترية 
 

 اقل من سنة 
  إلىمن سنة   

 خمس سنوات 
أكثر من خمس   

 سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
         التزامات مالية 

 201,062,685  212,614,003  -  413,676,688  تسهيالت مصرفية 
 98,571,943  29,258,060  14,390,184  142,220,187  يجار اإل عقود التزامات

 -  -  17,855,057  17,855,057  إيرادات إيجار غير مكتسبة 
 -  -  9,864,843  9,864,843  اتعاب ادارة مستحقة 

 -  -  5,836,612  5,836,612  التزامات أخرى 

  589,453,387  47,946,696  241,872,063  299,634,628 
 

 2020ديسمبر  31  

 

 
 القيمة الدفترية

 
 اقل من سنة

خمس   إلى من سنة 
 سنوات 

أكثر من خمس   
 سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
         التزامات مالية

 146,156,891  165,232,670  -  311,389,561  تسهيالت مصرفية 
 106,981,602  26,160,981  13,696,358  146,838,941  يجار اإل عقود التزامات

 -  -  7,268,537  7,268,537  مكتسبة إيرادات إيجار غير 
 -  -  8,801,043  8,801,043  اتعاب ادارة مستحقة 

 -  -  5,778,975  5,778,975  التزامات أخرى 

  480,077,057  35,544,913  191,393,651  253,138,493 
 

بااللتزامات   للوفاء  كافية  أموال وتسهيالت مصرفية  توفر  من  والتأكد  منتظم،  أساس  المراقبة، على  السيولة عن طريق  مخاطر  إدارة  تتم 
 المستقبلية للصندوق.

 

 مخاطر سعر السوق 
مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  

، مما يؤثر على ربح الصندوق أو قيمة أصوله المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر  تكاليف التمويل
 دود مقبولة، مع تحسين العائد. السوق ضمن ح 

 

 مخاطر العمالت 
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما  

ع عن  مختلفة  بعملة  مقومة  بها  المعترف  وااللتزامات  واألصول  المستقبلية  التجارية  المعامالت  لدى  تكون  ليس  الوظيفية.  الصندوق  ملة 
 الصندوق تعرض لمخاطر العمالت. 
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   )تتمة(   القيمة العادلة وإدارة المخاطر -23
 )تتمة(  المخاطرإدارة  23-2

 تكاليف التمويل مخاطر أسعار 
ي للصندوق  السائدة على المركز المال  تكاليف التمويل هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار    تكاليف التمويل إن مخاطر أسعار  

  : 2020ريال سعودي )  405,265,264  بلغت   2021ديسمبر    31كما في    المتغير  الربح  المالية ذات المعدل   االلتزامات  وتدفقاته النقدية. 
 . (سعوديريال  303,751,617
ريال    4,136,767بمبلغ    2021  ديسمبر   31نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة المنتهية في    100بمقدار    الربحان زيادة معدل  

 . (ريال سعودي 3,113,896 :2020) سعودي
 أثر ذلك على القوائم المالية. بإدارةوتقوم  تكاليف التمويلتراقب اإلدارة التغيرات في أسعار 

 

 تشغيلي ترتيبات عقود إيجار  -24
 مؤجر الصندوق ك 
اإليجار  سنة. الحد األدنى لدفعات    16,5إلى    5لفترات تتراوح ما بين    لعقارات استثمارية وحقوق انتفاعدوق عقود إيجار تشغيلية  أبرم الصن 
 ديسمبر كما يلي:  31بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لللغاء كما في  المدينة المستقبلية

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  85,976,736   56,767,324  خالل سنة واحدة 
  84,705,721   77,469,312  بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات 

  118,188,831   136,129,424  خمس سنوات أكثر من  
  270,366,060   288,871,288  

 

 بحية الوحدة ر  -25
 الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة. حملةب ربحية الوحدة االساسية على االرباح العائدة ل يعتمد احتسا

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  36,076,344         29,868,881        لحملة الوحدات  العائدللسنة الربح 
  88,000,000         88,000,000        المتوسط المرجح لعدد الوحدات 

  0,41   0,34                  ربحية الوحدة االساسية والمخفضة 
 

 وااللتزاماتاألصول   استحقاقاتتحليل  -26
  طويلة األجل   وتسهيالت مصرفية  ( 9)إيضاح   صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي  غير المتداول منيتحقق الجزء  من المتوقع أن  

األخرى  المالية  شهرًا من تاريخ التقرير، إن جميع األصول وااللتزامات    12بعد    (14)إيضاح    اإليجار  عقود  التزاماتالجزء غير المتداول من  و 
 متداولة. ذات طبيعة  
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 بعد تاريخ التقرير  الحقة أحداث -27
  31مليون ريال سعودي للنصف الثاني من السنة المنتهية في    26,4  بمبلغ بعد تاريخ التقرير، أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية  

 . 2021ديسمبر 
 

 توزيعات ارباح  -28
  وفقاً مليون ريال سعودي(.    61,6:  2020مليون ريال سعودي )  52,8  بمبلغ، أعلن مجلس إدارة الصندوق عن توزيعات أرباح  السنةخالل  

 من صافي الربح.  ٪90يهدف الصندوق الى توزيع أرباح نقدية بحد ادنى مرة كل سنة بما ال يقل عن شروط وأحكام الصندوق، ل
 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية  -29
 . 2022 مارس  29تم اعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
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