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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 قائمة المركز المالي 
  2020ديسمبر  31 كما في

      
    2019  2020  ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

     األصول 
 

  978,986,053   1,039,777,746  8 عقارات استثمارية
  207,162,087   247,259,998  9 تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في 

  9,054,606   10,883,656  10 يجارات مدينةإذمم 
  5,758,561   5,830,341  11 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى 

  60,000,000     -  12 ودائع قصيرة األجل 
    -   5,219,050  13 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   اتاستثمار 

  12,925,844   45,169,041   نقد وما في حكمه 
  1,273,887,151   1,354,139,832   مجموع األصول  

 
     

      االلتزامات  
  185,743,163   303,751,617  14 تسهيالت مصرفية 

  151,615,548   146,838,941  15 يجار عقود اإلالتزامات 
  17,979,074   7,268,537  16 غير مكتسبة  إيرادات إيجار 

  8,720,363   8,801,043  22و 17 اتعاب ادارة مستحقة 
  2,604,628   5,778,975  18 التزامات أخرى 

  366,662,776   472,439,113   مجموع االلتزامات 
 

       

  907,224,375   881,700,719   العائدة لحملة الوحداتصافي قيمة األصول 
      

  88,000,000   88,000,000   )عدد(  وحدات مصدرة 
  10,31   10,02   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 
  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

      
    2019  2020  ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    ايرادات 
 

 
  94,648,476   93,454,860  22 إيجار ايرادات 

   93,454,860   94,648,476  
      

      المصاريف 
 (23,912,643)       (23,249,714)       8 استهالك 

 (15,294,445)       (15,369,375)       22و 17 اتعاب ادارة الصندوق 
 (6,209,901)         (6,129,573)   19 مصاريف تشغيلية أخرى 

 (2,920,968)         (7,651,575)   10 المتوقعة  يةخسائر االئتمان ال مخصص 

        (52,400,237)       (48,337,957) 
      

  46,310,519   41,054,623   الربح من العمليات 
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 13 الربح أو الخسارة 
 

219,050   -    
    -   1,551,660  9 إستثمار عقد إيجار تمويلي من االعتراف ب  الربح

  2,401,494             -  8 استثمارية عقاراتربح من تبادل 
  11,624,440   10,116,066  20 تمويل ايرادات 
 (20,251,088)       (17,685,055)       21 تمويل تكاليف 

    -   820,000  15 إيرادات أخرى 
  الربح للسنة 

 

36,076,344   40,085,365  
    -     -   الدخل الشامل اآلخر 

  مجموع الدخل الشامل للسنة  
 

36,076,344   40,085,365  
  88,000,000   88,000,000   المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة

  0,46   0,41  25 الوحدة االساسية والمخفضة ربحية 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 )بالرياالت السعودية(  إيضاح 
   

   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)     29 توزيعات أرباح  

  881,700,719      2020ديسمبر   31كما في  صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
   

   2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  848,631,161      2019يناير  1كما في 

  49,307,849         16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  897,939,010      )معدل(  2019يناير  1كما في 

  40,085,365       الربح للسنة
    -                    الدخل الشامل اآلخر 

  40,085,365       مجموع الدخل الشامل للسنة 
 (30,800,000)     29 توزيعات أرباح  

  907,224,375      2019ديسمبر   31كما في  صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 التدفقات النقدية قائمة 
  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

     
  2020  2019   

 )بالرياالت السعودية( 
     

     األنشطة التشغيلية  
  40,085,365        36,076,344       للسنة الربح 

       تعديالت عن: 
  23,912,643        23,249,714       ك استهال
    -                    (1,551,660)        د إيجار تمويلي بإستثمار في عقمن االعتراف  الربح

 (2,401,494)           -  استثمارية عقاراتربح من تبادل 
    -                    (820,000)          إيجار  عقود التزامات تخفيض

    -                    (219,050)          العادلة من خالل الربح أو الخسارة أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة 
  2,920,968          7,651,575         المتوقعة  يةخسائر االئتمان ال مخصص 

  20,251,088        17,685,055       تكاليف التمويل
 (11,624,440)      (10,116,066)      إيرادات التمويل 

     التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:
 (7,914,219)        (9,480,625)        يجارات مدينةإذمم 

 (426,836)          (511,516)          مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى 
  3,681,525         (10,710,537)      غير مكتسبة إيجار ايرادات 

  2,292,169          80,680              اتعاب ادارة مستحقة 
 (179,038)           3,174,347         التزامات أخرى 

  70,597,731        54,508,261       صافي النقد من األنشطة التشغيلية  
     

     األنشطة االستثمارية 
  16,679,675        9,944,088         عقود إيجار تمويلي صل من استثمار في المتح

 (25,625,000)      (122,470,430)    استحواذ على عقارات استثمارية
 (35,000,000)       60,340,000       استثمار في ودائع قصيرة األجل 

    -                    (5,000,000)        الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
  533,150               -  ودائع قصيرة األجل   عنمستلمة  إيرادات مالية

 (43,412,175)      (57,186,342)      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
     

     األنشطة التمويلية  
 (1,218,059)        (10,600,001)      يجاراإل ات عقودالتزامصافي التغير في 

  100,000,000         -  األجل  ةقصير  تسهيالت مصرفية لمتحصل منا
 (100,000,000)       -  األجل  ةقصير   تسهيالت مصرفيةسداد 

  26,015,228        118,859,246      األجل  ةطويل تسهيالت مصرفيةصافي المتحصل من 
 (18,744,402)      (11,737,967)      تكاليف تمويل مدفوعة 
 (55,440,000)      (61,600,000)      توزيعات أرباح مدفوعة 

 (49,387,233)       34,921,278       األنشطة التمويلية  )المستخدم في(  من صافي النقد 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  التدفقات النقديةقائمة 
  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

      
   2020  2019  

 
 

 )بالرياالت السعودية( 
      

 (22,201,677)       32,243,197        صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  35,127,521        12,925,844        السنة   بدايةنقد وما في حكمه، في 

  12,925,844        45,169,041        نقد وما في حكمه، في نهاية السنة 
      

      معامالت غير نقدية: 
  520,305             2,404,486            صرفيةتحويل تكاليف تسهيالت مؤجلة الى تسهيالت م

  28,239,673        38,429,023        عقد إيجار تمويلي عند معاملة تبادل  في   ستثمارباال االعتراف
  49,307,849          -   16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  21,983,516          -   االعتراف باالستثمار في عقد إيجار تمويلي عند معاملة تبادل عدم 
  17,393,292          -   التزامات إيجار تمويلي عند معاملة تبادل  نالتنازل ع
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  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 مشاركةمعايير الهيئة الشرعية في السوق المالية السعودية )"تداول"( وهو متوافق مع  

 . 13169 - 27 مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقمشركة مساهمة سعودية مقفلة  وهي  
 

 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 

 مالية.الحصول على موافقة هيئة السوق ال
 

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    2020ديسمبر    31سنة المنتهية في  القوائم المالية للصندوق لل  تم إعداد

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

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

 

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

 

 الجديدة تعديالتالتفسيرات و المعايير و ال -3
يناير  1لدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم تطبيق المعايير ا

على المبالغ المدرجة    جوهري المالية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير    قوائم، في هذه ال2020
 سابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.للسنوات الحالية وال

 للتقارير المالية عدل اإلطار المفاهيمي الم
سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير بأثر فوري. تشمل التغييرات    عدل أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطار مفاهيمي م

 الرئيسية ما يلي:
 هدف إعداد التقارير المالية؛ب زيادة أهمية اإلشراف  -
 ؛ يةإعادة توخي الحذر كعنصر من عناصر الحياد -
 األصول وااللتزامات؛ الذي يعد كيان قانوني، أو جزء من كيان يقوم بمراجعة تعريفات و تعريف الكيان  -
 إزالة حد االحتمالية لالعتراف وإضافة إرشادات حول االستبعاد من الدفاتر وإضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة؛ و  -
في    اريف النص على أن الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء األساسي وأنه، من حيث المبدأ، يجب إعادة تدوير اإليرادات والمص   -

 المالية أو التمثيل الصادق لها.  قوائماآلخر حيث يعزز ذلك مالءمة الالدخل الشامل 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  الجديدة التفسيرات والتعديالتمعايير و ال -3
 ( 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -تعريف األعمال 

أن تطبيق اإلرشادات    اً للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، ُيعتقد عموم  اً يراجع هذا التعديل تعريف األعمال. وفق
 موعات أعمال. الحالية معقد للغاية، وينتج عنه العديد من المعامالت المؤهلة لتكوين مج 

 

والمعيار الدولي    (39)ومعيار المحاسبة الدولي    (9)لتقارير المالية  لتعديالت على المعايير الدولية    - إصالح معيار سعر الفائدة  
 (7)لتقارير المالية ل

بمحاسبة التحوط ولها تأثير أن إصالح   تسهيالتبإصالح معيار سعر الفائدة. تتعلق ال  المتعلقة  سهيالت توفر هذه التعديالت بعض الت 
ال ينبغي أن يتسبب بشكل عام في إنهاء محاسبة التحوط. نظًرا لطبيعة انتشار عمليات التحوط التي تنطوي   بين البنوكسعر الفائدة  

 على الشركات في جميع الصناعات. ، ستؤثر اإلعفاءات بين البنوكسعر الفائدة على عقود قائمة على  
 

 ( 8)ومعيار المحاسبة الدولي   (1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف المواد 
الدولي   التعديالت على معيار المحاسبة  ال  (1)هذه  الدولي    قوائم، "عرض  ، "السياسات المحاسبية  (8)المالية"، ومعيار المحاسبة 

( استخدام تعريف ثابت 1لتقارير المالية:  لدولية لالتقديرات واألخطاء المحاسبية"، والتعديالت الالحقة على المعايير اوالتغييرات في  
 ( توضيح شرح تعريف المادة. 2لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية واإلطار المفاهيمي للتقارير المالية؛ 

 

 ( 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
، أصدر 2020مايو    28في    -(  2020يونيو    1``عقود اإليجار'' )اعتباًرا من    (16)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

للمستأجرين في المحاسبة    سهيالتت ، والتي توفر  (16)مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
. يمنح هذا التعديل المستأجرين إعفاء من شرط تحديد ما إذا  19-اإليجار الممنوحة كنتيجة مباشرة لفيروس كوفيد    عقود  عن امتيازات
ن تطبيق اإلعفاء لعقد اإليجار، باإلضافة إلى أنه يتطلب من المستأجري   يعد تعديالً   19  - بكوفيد    اإليجار المتعلق  عقود   كان امتياز

 د اإليجار. و عق على كن تعديالت ي كما لو لم   19-بكوفيد  اإليجار المتعلقةعقود لحساب امتيازات 
وفقط إذا تم استيفاء جميع المعايير    19-كوفيد    اإليجار الذي يحدث كنتيجة مباشرة لوباء  عقود  طبق الوسيلة العملية فقط على امتيازت ت 

 التالية: 
  عوضكون إلى حد كبير نفس أو أقل من  ت   لتيد اإليجار او عقفي    عوضاإليجار إلى تعديل العقود  يؤدي التغيير في مدفوعات   -

 د اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة؛ و عق
)على سبيل المثال،   2021يونيو  30اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات المستحقة في أو قبل عقود أي تخفيض في مدفوعات  -

وزيادة    2021يونيو    30اإليجار في أو قبل  عقود  اإليجار سوف يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات  عقود  متياز  ا
 (؛ و 2021يونيو  30اإليجار التي تمتد إلى ما بعد عقود مدفوعات 

 د اإليجار. و ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عق -
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 سارية بعد  غير   ولكنها التي تم إصدارها المعايير -4
بالتطبيق المبكر؛ ومع    فيها  يسمحالتي  ، و 2021يناير    1يسري عدد من التصريحات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 المالية.  القوائمإعداد  عندذلك، فإن الصندوق لم يقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة في وقت مبكر 

  الوصف   المعيار / التفسير 

ساري المفعول من  
الفترات التي تبدأ في  
 أو بعد التاريخ التالي: 

     

  محتملةالمخصصات وااللتزامات ال  ( 37) الدولىة معيار المحاسب 
 واألصول المحتملة 

 2022يناير  1 

     

 2022يناير  1  دمج األعمال   (3)المعيار الدولي للتقارير المالية 
     

 2023يناير  1  عقود التأمين   (17)المعيار الدولي للتقارير المالية 
     

على أنها متداولة أو  اللتزاماتتصنيف ا  ( 1) ة الدولىمعيار المحاسب 
غير متداولة )تعديالت على معيار  

 ( 1المحاسبة الدولي 

 2023يناير  1 

     

المعيار  ،  (4)المعيار الدولي للتقارير المالية  
المعيار الدولي  ، ( 7)الدولي للتقارير المالية 

المعيار الدولي للتقارير و   (9)للتقارير المالية  
 (16)المالية 

تعديالت المتعلقة بقضايا االستبدال في   
 سعر الفائدة بين البنوكسياق إصالح 

 2022يناير  1 

     

المالية   للتقارير  الدولي   ( 10)المعيار 
 ( 28) ة الدولى معيار المحاسب و 

بيع أو المساهمة في األصول بين مستثمر  
مشروع مشترك  وشركته الزميلة أو 

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
 (28ومعيار المحاسبة الدولي   10المالية 

متاح    2022يناير    1 
 /   االختياري   طبيقللت 

مؤجل   السريان  تاريخ 
 إلى أجل غير مسمى 

 

 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
 

 األحكام  5-1
 تمويلية  تشغيلية أو تصنيف اإليجارات الى ايجارات

 الصندوق كمؤجر 
،  . حدد الصندوق االستثماريةعقارات  ضمن محفظته للومعارض ومستودعات  أبرم الصندوق عقود ايجار تتعلق بعقارات تجارية وسكنية  

أنه يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بملكية هذه العقارات وعليه تمت    للترتيبات،بناًء على تقييم الشروط واألحكام  
 كعقود إيجار تشغيلي.  لعقود هذه االمحاسبة عن 

 
 

-11- 



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

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

 )تتمة(  تمويلية تشغيلية أو اإليجارات الى ايجاراتتصنيف 
 عقود اإليجار تحديد مدة 

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

 

 التقديرات واالفتراضات  5-2
 االستثمارية تقييم العقارات 

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

 . 8في إيضاح   اإلستثماريةالعادلة للعقارات 
 

 األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية 
للعقارات االستثمارية   التقديرية  إدارة الصندوق األعمار االنتاجية  بعد األخذ في  اال   الحتسابتحدد  التقدير  يتم تحديد هذا  ستهالك. 

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

 

 الهبوط في قيمة األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
تستخدم الشركة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند نسب المخصص إلى االيام  

التغطية بالضمانات   وأ حسب نوع العميل    )أيمنذ االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة  
 ن(.ن على االئتما وغيرها من أشكال التأمي 

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

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

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

 . 10على الذمم المدينة التجارية في اإليضاح 
 

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

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

 ي، وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء البالد. وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماع 
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  إلدارة تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي
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 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5
 )تتمة(  واالفتراضاتالتقديرات  5-2 

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

 

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

في تقدير الخسائر    اً التي يستخدمها الصندوق حالي   هات احتماالت السيناريو   ة االئتمان المتوقعة. وستدور بشكل أساسي حول مراجع
دي  مليون ريال سعو   7,65االئتمانية المتوقعة. نتيجة لهذه التعديالت، قام الصندوق بإثبات مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

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

اإليجار".  عقود  "  (16)لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية    اً وفق  المحاسبة عنهاتم    وفي الفترة الالحقة، والتي  2020  سنةفي  
 سيكون لهذا تأثير على اإليرادات والنتائج في الفترات الالحقة. 

. 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  

ير  اإليجار ويعالج مخاوف االعتراف بالدخل عندما يكون التحصيل غعقود  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

 ه على أساس منتظم. المرتبط ب 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -6
 عقارات استثمارية  6-1

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

هالك األراضي. يتم استهالك تكلفة العقارات االستثمارية على مدى األعمار االنتاجية  ست انخفاض في القيمة، ان وجدت. ال يتم ا
 المقدرة لها. 
   ر اإلنتاجية التقديرية للفئات األساسية للعقارات االستثمارية هي كما يلي:إن األعما

 سنوات 
 مباني

 
35-40 

 أثاث، تجهيزات ومعدات 
 

10 
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 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -6
 ( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 6-2
 تعريف عقد اإليجار  (أ)

 . لفترة زمنية مقابل عوضأصل او أصول معينة بالسيطرة على حق   يمنحالعقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد  يحدد
ا المالي )المعيار  إلى    لتحولعند  للتقرير  العملية  ، اختار الصن ( 16الدولي  الوسيلة  التأجير. لقد طبق  لدوق تطبيق  تقييم معامالت 

فقط على العقود التي تم تحديدها سابًقا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم    (16المعيار الدولي للتقرير المالي )
وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي    ( "عقود اإليجار" 17يار المحاسبة الدولي )معيتم تحديدها كعقود إيجار بموجب  

على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو    (16المعيار الدولي للتقرير المالي )، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب  . لذلك(4)
 .2019يناير  1بعد 

 

من عقود اإليجار   نصرفي العقد لكل ع  عوضالتأجير، يخصص الصندوق ال عنصرعقد الذي يحتوي على لعند بدء أو إعادة تقييم ا
أس  أساس  التأجير على  ذلكوغير  النسبية. ومع  المستقلة  العارها  تأجير  لعقود  بالنسبة  فيها مستأجًرا،  يكون  التي  اختار  ممتلكات   ،

 من ذلك بحساب مكونات التأجير وغير التأجير كعنصر تأجير واحد. ، وسيقوم بداًل نات غير المؤجرةالصندوق عدم فصل المكو 
 

 الصندوق كمستأجر  (ب)
بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي    قام الصندوق سابقًا،  ،  لصندوق بتأجير العقارات. كمستأجريقوم ا

. بموجب المعيار  إلى الصندوق جوهري  بشكل    الملكيةمخاطر ومنافع    جميع   بتحويل بناًء على تقييماته حول ما إذا كان عقد اإليجار  
ظم عقود اإليجار أي أن عقود اإليجار هذه  والتزامات اإليجار لمع   نتفاعحق اال  أصول(، يعترف الصندوق ب 16الدولي للتقرير المالي )

 المركز المالي.  قائمةرجة في مد
 

 السياسات المحاسبية الهامة 
 والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.  نتفاعصل حق االاأليعترف الصندوق ب 

في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود   الهبوطبالتكلفة ناقصًا اي استهالك متراكم وخسائر  نتفاعيتم قياس اصول حق اال
 . ةاستثماري  ات، يتم إدراجه ضمن عقار تعريف العقار االستثماري  نتفاعصل حق االاألاإليجار. عندما يستوفي 

اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام  عقود  وعات  بالقيمة الحالية لمدف  اً د اإليجار مبدئي و عق  ات يتم قياس التزام
  للصندوق. بشكل عام،   ضافيد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، معدل االقتراض اإلو سعر الفائدة المتضمن في عق

 يستخدم الصندوق معدل اقتراض إضافي خاص به كمعدل الخصم. 
اإليجار وتنخفض عن طريق دفع اإليجار. ُيعاد قياسها  عقود    اتاإليجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام  عقود   اتزيادة التزام  الحقًا يتم

ناشئ عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع  الاإليجار المستقبلية  عقود  عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات  
تغيير في التقييمات لما إذا كان خيار الشراء أو التمديد  اللدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو، حسب االقتضاء،  أن يكون مستحق ا

 مؤكد بشكل معقول أو أن خيار اإلنهاء مؤكد بشكل معقول عدم ممارسته. 
 المقدر. العمر االنتاجي  على مدىعلى أساس القسط الثابت  االنتفاعويتم استهالك اصول حق 

 

 الصندوق كمؤجر  (ج )
عقود اإليجار التي    تحولندوق إجراء أي تعديالت على  طلب من الص ت ، ال يُ تي يعمل فيها الصندوق كمؤجر وسيطباستثناء الحاالت ال

. ال تختلف السياسات المحاسبية المطبقة على الصندوق كمؤجر  ق هذه العقود كعقود إيجار تشغيلييكون فيها المؤجر. صّنف الصندو 
الذي يطبق  صندوق حساب عقود اإليجار  يجب على ال  .( "عقود اإليجار"17معيار المحاسبة الدولي )منصوص عليها في  عن تلك ال

 األولي.  تطبيقهذا المعيار من تاريخ ال عليها
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 
 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -6
 ( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 6-2
 )تتمة(  الصندوق كمؤجر (ج )

كإيراد على أساس القسط الثابت أو على أساس منتظم آخر.    إليجار من عقود اإليجار التشغيلي يجب على المؤجر االعتراف بمدفوعات ا
األصل   النتفاع مني تقلصت فيه االستفادة من ايجب أن يطبق المؤجر أساًسا منهجًيا آخر إذا كان هذا األساس أكثر تمثيال للنمط الذ

 األساسي. 
 

 الصندوق كمؤجر وسيط  (د)
 األصول التي تم الحصول عليها والتي تم تأجيرها بالفعل للمستأجرين.  النتفاع مندوق أيًضا كمؤجر وسيط لحق ايعمل الصن 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 
المركز المالي الخاص به وعرضها    قائمةا بموجب عقد إيجار تمويلي في  المحتفظ به  صولفي تاريخ بدء عقد اإليجار، أقر الصندوق باأل

 د اإليجار. كمدين مستحق بمبلغ يساوي صافي االستثمار في عق 
 

لضمني في العقد من  . إذا تعذر تحديد سعر الفائدة ايجار لقياس صافي االستثماريستخدم الصندوق سعر الفائدة الضمني في عقد اإل
، فيجوز للصندوق استخدام سعر الخصم المستخدم في عقد اإليجار الرئيسي )المعّدل وفًقا ألي تكاليف مباشرة مبدئية  الباطن بسهولة

إضافي    يقتراض ديد كال السعرين بسهولة، فسيتم استخدام معدل ا. إذا تعذر تح افي االستثماراإليجار من الباطن( لقياس ص مرتبطة ب 
 ، يستخدم الصندوق سعر الفائدة اإلضافي الخاص به كنسبة خصم. للصندوق. بشكل عام

 

 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 لإللغاء.
 

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

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

  2020ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -6
 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
 المالية.الزكاة وضريبة الدخل هي التزامات تتعلق بحملة الوحدات، وعليه، لم يتم احتساب مخصص لها في هذه القوائم  

 

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

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    االستبعادة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقًصا تكاليف  لألصل هي القيم
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، دفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة  من األصول. عندما تتجاوز القيمة ال 
 القابل لالسترداد. 

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

ت  السوقية الحديثة، إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفا
 شرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة. التقييم أو من خالل أي مؤ 

فئات   ضمن  االخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المستمرة  للعمليات  القيمة  في  االنخفاض  بخسائر  االعتراف  يتم 
 المصروفات المتسقة مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها. 
ا إذا كان هناك احتماال لعكس االنخفاض المثبت مسبقًا في تاريخ كل  يتم مراجعة األصول غير المالية التي انخفضت قيمتها لمعرفة م
 اآلخر.  والدخل الشاملتقرير. يتم اثبات عكس االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة 

 

 األصول المالية  6-13
 االثبات األولي والقياس 

بالقيمة العادلة من خالل  و   العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، تصنف األصول المالية عند اإلثبات األولي بالتكلفة المطفأة، القيمة  
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 
 يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي: 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -6
 )تتمة(  األصول المالية 6-13

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

 االعتراف باألرباح او الخسائر في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله او هبوط قيمته. يتم 
 للصندوق من ذمم ايجارات مدينة وودائع قصيرة االجل ونقد وما في حكمه.  المطفأة تتكون األصول المالية بالتكلفة 

 

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

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

جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو )ب( ان  ثالث من خالل اتفاقية "تحويل" وسواء )أ( حول الصندوق بصورة 
 الصندوق لم يحول ولم يحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه. 

يم إلى أي حد ما زال يحتفظ  إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يق
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ  

لتزامات بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه. في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا باال
 المرتبطة به. ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. 

 

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

 

 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  
 .االقتصاديةوالبيئة 

 

 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.

 والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها.  التسهيالت المصرفيةلة، وفي حالة بالقيمة العاد
 
 
 
 

-17- 



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

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  المحاسبية الهامةالسياسات  -6
 )تتمة(  االلتزامات المالية  6-14

 القياس الالحق 
 والسلف والذمم الدائنة  التسهيالت المصرفية 

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

 على مدة السداد.  التسهيل المصرفين تاريخ اثبات يتم إطفاء تكاليف المعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية م
 

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

 

 قياس القيمة العادلة  6-15
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. 
قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي    يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم 

 التالي: كما هو موضح على النحو   العادلة،للقيمة 
األول   - أو    -المستوى  لألصول  المعدلة(  )غير  نشط  في سوق  المعلنة  األسعار  من  المشتقة  تلك  هي  العادلة  القيمة  قياسات 

 االلتزامات المتماثلة. 
  التي األول ف األسعار المعلنة ضمن المستوى مدخالت بخال من المستمدة  القيمة هي العادلة  القيمة قياسات  - الثانيالمستوى  -

 مباشر )أي كأسعار( أو غير مباشر.   بشكل إمايمكن رصدها لألصل أو االلتزامات 
تتضمن مدخالت لألصول أو االلتزامات ال   التيم تلك المستمدة من تقنيات التقيي قياسات القيمة العادلة هي  -المستوى الثالث  -

 تستند الى بيانات السوق القابلة للرصد.
بالنسبة لألصول وااللتزامات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر، يحدد الصندوق إذا حدثت تحويالت بين المستويات في  

 رة تقرير. التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فت 
، قام الصندوق بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو  لغرض إفصاحات القيمة العادلة

 االلتزامات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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 صندوق مشاركة ريت  
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه( 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

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

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

 العقارات التجارية: (أ
 تتضمن مجمعات تجارية توفر مساحات قابلة للتأجير. 

 العقارات السكنية:  (ب 
 .تتضمن مجمعات سكنية وشقق فندقية 

 ج( المستودعات: 
 التخزين المغلقة. تتضمن مرافق 

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

 المجموع   غير مخصصة   المستودعات   العقارات السكنية   العقارات التجارية     
 )بالرياالت السعودية(     

 ايرادات   
         

 
 العمالء الرئيسين   

 
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   

 استهالك واطفاء    
 

 (8,411,122)   (13,845,694)   (992,898)  -      (23,249,714) 

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

 مجموع االصول   
 

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   

  .في عقود إيجار تمويلية  ضمن اإلستثمارمصنف والواقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهو    The Box Self Storageباستثناء عقار، أصول الصندوق وعملياته داخل المملكة العربية السعوديةكافة   
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 صندوق مشاركة ريت  
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه( 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 )تتمة(  معلومات القطاع  -7
 

 كما يلي:  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للقطاعواألصول وااللتزامات إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة،  

 المجموع   غير مخصصة   المستودعات   العقارات السكنية   العقارات التجارية    
 )بالرياالت السعودية(     

 ايرادات   
         

 
 العمالء الرئيسين   

 
-     59,495,000   9,279,661   -     68,774,661  

 أخرى   
 

18,648,815   7,225,000   -     -     25,873,815  

  
  

18,648,815   66,720,000   9,279,661   -     94,648,476  

           مصاريف   

 القيمة  وخسارة انخفاضاالستهالك واالطفاء   
 

 (8,887,879)   (14,034,580)   (990,184)  -      (23,912,643) 

  40,085,365  (30,650,468)    8,289,477   52,685,420   9,760,936    للسنةالربح    

 مجموع االصول   
 

327,395,238   776,884,909   90,900,686   78,706,318   1,273,887,151  

 مجموع االلتزامات   
 

342,319,898   13,017,888   -     11,324,990   366,662,776  
   

   
      

  
 

 قطاعات جغرافية   

 أصول الصندوق وعملياته داخل المملكة العربية السعودية. كافة   
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 عقارات استثمارية  -8
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  866,807,509       940,747,040      عقارات استثمارية مملوكة )أ( 
  112,178,544       99,030,706        )ب(  أصول حق االنتفاع

    1,039,777,746       978,986,053  
 

 عقارات استثمارية مملوكة   (أ)

  مباني   أراضي   
أثاث تجهيزات  

 المجموع   ومعدات 
 )بالرياالت السعودية(   

 : التكلفة
       

 
  916,529,548   52,678,780   404,261,998   459,588,770  2020يناير  1

  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
         

  878,425,000   52,678,780   388,708,950   437,037,270  2019يناير  1
  54,538,500     -   31,987,000   22,551,500  إضافات 

 (16,433,952)      -  (16,433,952)       -  استبعادات 
  916,529,548   52,678,780   404,261,998   459,588,770  2019ديسمبر  31

         

  وخسائر انخفاضاالستهالك 
   :القيمة

 
      

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

  15,771,036   5,279,418   10,491,618     -  المحمل للسنة 
  65,493,075   17,750,589   40,660,071   7,082,415  2020ديسمبر  31

         

 2019يناير  1
 

7,082,415   20,408,682   7,206,178   34,697,275  
 المحمل للسنة 

 
-          9,759,771   5,264,993   15,024,764  

  49,722,039   12,471,171   30,168,453   7,082,415  2019ديسمبر  31
         

 صافي القيمة الدفترية 
 

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

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

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

مليون    813,86  تسهيالت مصرفيةالمرهونة كضمان مقابل    االستثماريةبلغت صافي القيمة الدفترية للعقارات    2020  ديسمبر  31  فيكما  
 (. 14)إيضاح  تسهيالت مصرفيةمليون ريال سعودي( مرهونة كضمان في مقابل  836,33:  2019ديسمبر   31) ريال سعودي

 
-21- 



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

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

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

 االستثمارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، ان وجد. 
شركة اوالت  :  2019)  وجيه إل إل  فاليو ستارت   وشركة   دة للتنمية المحدو   اوالتالعادلة للعقارات على التقييمات التي أجرتها شركة    ةتستند القيم

 )تقييم(. مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  وجميعهم( للتنمية المحدودة وشركة ري ماكس
:  2019ديسمبر    31ريال سعودي )  984,014,440، بلغ متوسط تقييم العقارات االستثمارية المذكورة أعاله  2020ديسمبر    31كما في  

ديسمبر    31٪ )9٪ إلى  8معدل خصم يتراوح من  ب تقييم العقارات االستثمارية    في   االفتراضات الرئيسية المستخدمة  تتضمن(.  905,096,232
 ٪(. 9٪ إلى 7: 2019ديسمبر  31٪ )8,5إلى ٪ 8٪( ومعدل عائد الدخل يتراوح من 9: 2019

 

 أصول حق االنتفاع  (ب)

 المجموع   مباني   أراضي   
 )بالرياالت السعودية(   

 : التكلفة
     

 
  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

       

  146,568,901   74,612,563   71,956,338  2019يناير  1
 (23,183,605)   (13,981,697)   (9,201,908)      استبعادات 

  123,385,296   60,630,866   62,754,430  2019ديسمبر  31
       

   :المتراكم االستهالك
 

     
  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
       

    -     -     -  2019يناير  1
  4,287,289   2,178,802   2,108,487       (16) تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 

  4,287,289   2,178,802   2,108,487       2019يناير  1
 (1,968,416)   (1,186,022)   (782,394)   استبعادات 

  8,887,879   4,501,442   4,386,437       المحمل للسنة 
  11,206,752   5,494,222   5,712,530       2019ديسمبر  31

       

 صافي القيمة الدفترية 
 

     
  99,030,706   49,834,374   49,196,332  2020ديسمبر  31

  112,178,544   55,136,644   57,041,900  2019ديسمبر  31
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

 سنة.  16,5إلى  15,5لمدة تتراوح بين  مباني،و  يأرض لبعض العقارات التجارية، أي  نتفاعاالحق  أصول حصل الصندوق على 
القيم لأل  ةتستند  االنتفاعالعادلة  أجرتها شركة    صول حق  المحدودةالتي  للتنمية  للتنمية  :  2019)   فاليو ستارت  وشركة  اوالت  اوالت  شركة 

 )تقييم(. مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وجميعهم ( المحدودة وشركة ري ماكس
في   المباني  2020ديسمبر    31كما  تقييم  متوسط  بلغ   ،60,515,472  ( سعودي  محسوب   63,772,273:  2019ريال  سعودي(    ة ريال 

المب  االنتفاع  لحق  اإلجمالي  التقييم  متوسط  علتخصيص  سعودي    124,219,737بمبلغ    يهستحوذ  ريال    126,659,463:  2019)ريال 
اإليجار التمويلي. يتم تحديد التقييم على أنه عقود بموجب ترتيبات   استبعادهلمساحة المتبقية. بعد استبعاد جزء من المباني الذي تم لسعودي( 

معدل خصم    صول حق االنتفاعاأل تقييم في االفتراضات الرئيسية المستخدمة  تضمنت  التي قدمها مقيمان مستقالن.متوسط قيمة تقارير التقييم 
 ٪(. 11٪ إلى 10,5: 2019ديسمبر  31٪ )11٪ إلى 8,5يتراوح بين 

 

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

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

 

 تمويلي  عقود إيجاري استثمار في  صاف  -9
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

  291,926,011   385,550,599  إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (84,763,924)       (138,290,601)     إيرادات التمويل 

      247,259,998       207,162,087  
 

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

ريال سعودي من إثبات االستثمار    1,551,660بمبلغ    ربحب   باإلعترافقام الصندوق    ريال سعودي.  7,220,820بمبلغ    تمويليد إيجار  و عق
 . د إيجار تمويليو في عق 

 

 : 2020ديسمبر  31التزامات اإليجار في   فيما يلي تحليل 
  

  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  إيجار مدينةإجمالي ذمم 

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

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 )تتمة(  تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في   -9
 : 2019ديسمبر  31فيما يلي تحليل التزامات اإليجار في  

  
  أقل من سنة

من سنة إلى خمس  
  سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع   سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
 291,926,011  202,457,716  70,850,595  18,617,700  إجمالي ذمم إيجار مدينة

 (84,763,924)  (43,424,579)  (33,244,275)  (8,095,070)  إيرادات تمويل 
  10,522,630  37,606,320  159,033,137  207,162,087 

 

 مدينة ذمم ايجارات  -10
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  11,500,108   18,462,879  مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 
  475,466   1,308,985  غير مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 

  19,771,864   11,975,574  
 (2,920,968)   (8,888,208)        مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  10,883,656   9,054,606  
 

 كما يلي:  2019و 2020ديسمبر  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(  
2020 1,308,985  5,065,008  4,216,997  1,214,477  7,966,397  19,771,864 
2019 475,466  6,470,705  964,982  1,057,073  3,007,348  11,975,574 

 

 المتوقعة:   يةخسائر االئتمان الفيما يلي حركة مخصص 
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

    -   2,920,968  يناير  1
  2,920,968   7,651,575  إضافات 

    -  (1,684,335)        شطب 
  2,920,968   8,888,208  ديسمبر  31
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى  -11
 2019  2020 إيضاح 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  4,176,695           4,022,209 1-11 مؤجلة  تسهيالت مصرفية اترسوم ترتيب 
    -   1,452,307  دفعات مقدمة لمصاريف رأسمالية

  339,754   68,751  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  285,250     -  إيرادات مالية مستحقة 
  956,862   287,074  مدينةضريبة قيمة مضافة  

  5,830,341           5,758,561  
 

  مليون ريال سعودي   688,61تسهيالت غير المسحوبة بمبلغ  المؤجلة رسوم إدارية واستشارية على    تسهيالت مصرفية  اتتمثل رسوم ترتيب   11-1
 (. 14)إيضاح  مليون ريال سعودي( 208,88: 2019)
 

 ودائع قصيرة األجل  -12
معايير  ، والمتطابقة مع  قبل الصندوق في وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية المحليةتمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من  

 تمويل بأسعار تجارية.  تحقيق ايراداتلغرض  ، وذلكأشهر 3التي تستحق خالل فترة تزيد عن  ،الهيئة الشرعية
 ٪(. 2,65٪ إلى 2,35: 2019) ٪2,7٪ إلى 2,5يتراوح بين  ربح بمعدل تحمل الودائع 

 

 بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة  اتاستثمار  -13
. اعترف  المالية، استثمر الصندوق في صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك، وهو صندوق استثماري مفتوح، تديره شركة مشاركة  سنةخالل ال 

 الخسارة. أو ربح الالصندوق بهذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل 
 

 مصرفية تسهيالت   -14
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

     االجل  ة طويل تسهيالت مصرفية 
  191,165,228       311,389,561  االجل  طويلة تسهيالت مصرفية 

 (5,422,065)        (7,637,944)        : تكاليف المعاملة يخصم
  303,751,617       185,743,163  

 

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

 مليار ريال سعودي.   1مليون ريال سعودي إلى   400من   مصرفيةبزيادة حد التسهيالت ال السنةقام الصندوق خالل 
.  (٪1,85  :2019)  ٪1,85  إلى  ٪1,65تتراوح بين    بنسبة  هامش  باإلضافة إلىأشهر(    6سايبور )  معدل رسوم تمويلتحمل هذه التسهيالت  

 على أساس نصف سنوي.   سدد التكاليف التمويلية(. ت 2018يونيو    28دفعة واحدة بعد سبع سنوات من تاريخ السحب )  التسهيالت على   سددت 
  ة ضمون م  تسهيالت المصرفيةمليون ريال سعودي حتى تاريخ التقرير لغرض تملك عقارات استثمارية. ال  311,39قام الصندوق بسحب مبلغ  

 (. 8اإليجار )إيضاح  إيرادات تنازل عن الو  ات ألمررهن عقارات استثمارية للصندوق، سند  مقابل
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 يجار اإل عقود  التزامات -15
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  214,126,280       202,706,280  التزامات اإليجار إجمالي 
 (62,510,732)       (55,867,339)   تمويل تكاليف 

  146,838,941       151,615,548  
 

 : 2020ديسمبر  31اإليجار في  عقود التزامات فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة 
سنة إلى  من 

  خمس سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
     

 )بالرياالت السعودية(   
  عقود التزامات إجمالي 
 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)  تمويل تكاليف 
  13,696,358  26,160,981  106,981,602  146,838,941 

 

 : 2019ديسمبر  31اإليجار في  عقود التزامات فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة
من سنة إلى خمس  

  سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
     

 )بالرياالت السعودية(   
  عقود إجمالي التزامات 

 اإليجار 
 

18,640,000 
 

47,392,000 
 

148,094,280 
 

214,126,280 
 (62,510,732)  (33,043,463)  (24,189,497)  (5,277,772)  تكاليف تمويل 

  13,362,228  23,202,503  115,050,817  151,615,548 
 

إيجار   تخفيض، حصل الصندوق على سنة. خالل الأراضيإيجار عقود مدفوعات لاإليجار القيمة الحالية للحد األدنى  ات عقودمثل التزامت 
 كإيرادات أخرى.   تم األعتراف بها ريال سعودي 820,000بمبلغ  اضيأر 

 

 غير مكتسبة إيجار  ايرادات  -16
 . (8إيضاح مارية )د اإليجار التشغيلي لعقارات استث و مقابل عق مقدمًا،  ستلمجار غير المكتسبة اإليجار الم تمثل إيرادات اإلي 

 

 الصندوق اتعاب ادارة  -17
  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 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية إيضاحات حول 
  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 التزامات أخرى  -18

  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  876,991   1,624,487  مصاريف مستحقة 
  268,779   1,503,719  تكاليف تسهيالت مصرفية مستحقة 

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

  480,858   198,769  أخرى 
  5,778,975   2,604,628  

 

 مصاريف تشغيلية أخرى  -19
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  2,178,541           1,570,006          أصول حق انتفاع رسوم إدارة 
  1,006,320           1,141,010          منافع 
  855,704   832,459             واشتراكات رسوم 

  475,500   416,805             رسوم تقييم
  184,593     -                     دعاية وإعالن 

  60,000               50,000              مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  1,449,243           2,119,293          أخرى 

          6,129,573           6,209,901  
 

 تمويل ايرادات  -20
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  691,025   54,750              ودائع قصيرة األجل  إيرادات مرابحة عن 
  10,933,415         10,061,316        تمويلي  عقود إيجارار في من االستثم ماليةإيرادات  

        10,116,066         11,624,440  
 

 تمويل  تكاليف -21
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  8,458,999           9,487,967          تكاليف التسهيالت المصرفية 
  846,159   1,553,694          رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفيةإطفاء 
  10,945,930         6,643,394          المالية  اإليجار عقود التزامات تكاليف 

        17,685,055         20,251,088  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 ذات عالقة  جهاتارصدة ومعامالت مع  -22
، مجلس إدارة الصندوق والهيئة 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
 2019  2020  طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال

 
 

  
 

( السعودية بالريـاالت ) 
 مدير الصندوق 

 
  15,294,445        15,369,375   اتعاب ادارة 

  312,500    1,178,803   عقار استثماري وحق انتفاع عمولة شراء  
    -  2,250,000  رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفية   

 مجلس ادارة الصندوق 
 

  60,000               50,000  مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
 الهيئة الشرعية 

 
  33,000               33,000  رسوم الهيئة الشرعية 

  100,000   100,000  رسوم حفظ   أمين الحفظ 
  32,045,000         14,094,715  ايراد إيجار   حدات و  ملةح

 صندوق شقيق 
 

مدار من  استثمار في وحدات الصندوق ) 
  مدير الصندوق(.   قبل

5,000,000   -    

 

 . مليون وحدة( 4,64: 2019ديسمبر   31) مليون وحدة 4,64بلغت   2020ديسمبر   31كما في ثمارات مدير الصندوق في الصندوق است 
 

 ديسمبر كما يلي:  31ذات عالقة كما في   جهات مع   رصدةاأل
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  8,720,363          8,801,043  )أ(   الصندوق مدير 
  241,667   91,667              ظ )ب(  أمين الحف

          8,892,710           8,962,030  
 

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

كما  ة السوق المالية  وفًقا لشروط وأحكام الصندوق المعتمدة من قبل هيئ   تمتذات العالقة    جهاتالسداد للرسوم المستحقة لل  طريقةإن أساس و 
 :يلي

 االستحقاق   والنسبة األساس    نوع االتعاب 
     

  
  

 دارة اإل  أتعاب
 

 من إجمالي األصول  1,2٪ 
 

 ( أشهر  6كل ستة ) 
     

  واألصول  العقارات  ٪ من قيمة1 بحد أقصى  حق انتفاعأصول  استثمارية و عمولة شراء عقارات 
 أو المباعة  المستحوذ عليها

 عند إتمام الصفقة  

     

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

 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
 

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

 لجميع األعضاء  سعودي سنوياً 

 
 بعد اجتماع مجلس اإلدارة   

     

 رسوم الهيئة الشرعية 
 

 ريال سعودي سنويا 33,000
 

 ( أشهر  6كل ستة ) 
     

 رسوم الحفظ 
 

 ريال سعودي سنويا 100,000
 

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

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

 مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.  التزامات ى الصندوق موجودات مالية و ال يوجد لد
 

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

 

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

 يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على ما يلي: 
  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  207,162,087   247,259,998  تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في 
  60,000,000   -  قصيرة األجل   ودائع
  12,925,844   45,169,041  وما في حكمه نقد 

  9,054,606   10,883,656  ذمم ايجارات مدينة
  285,250   -  أصول أخرى 

  303,312,695   289,427,787  
 

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

ريال سعودي بعد خصم    يون مل  10,88  بمبلغللصندوق    ذمم إيجارات مدينةتم عرض    ،2020ديسمبر    31المحصلة بشكل مستمر. كما في  
 مليون ريال سعودي.  8,89بمبلغ  المتوقعة خسائر االئتمانص  مخص 

  المتوقعة   التدفقات النقدية المستقبلية  ا للعقود مع المستأجر. د اإليجار التمويلي صافي الرصيد المستحق وفقً و يمثل صافي االستثمار في عق
 قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.   واالستثماراتالنقد  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 

 2020ديسمبر  31  

 
 

 القيمة الدفترية 
 

 اقل من سنة 
  إلىمن سنة   

 خمس سنوات 
أكثر من خمس   

 سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
  التزامات مالية 

       
 303,751,617  -  -  303,751,617  تسهيالت مصرفية 

 106,981,602  26,160,981  13,696,358  146,838,941  يجار اإل عقود التزامات
 -  -  7,268,537  7,268,537  إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 -  -  8,801,043  8,801,043  اتعاب ادارة مستحقة 
 -  -  5,778,975  5,778,975  التزامات أخرى 

  472,439,113  35,544,913  26,160,981  410,733,219 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

 )تتمة(  مخاطر السيولة 

 2019ديسمبر  31  

 

 
 القيمة الدفترية

 
 اقل من سنة

  إلى من سنة 
 خمس سنوات 

أكثر من خمس   
 سنوات 

 
 )بالرياالت السعودية(  

  التزامات مالية
       

 185,743,163  -  -  185,743,163  تسهيالت مصرفية 
 115,050,817  23,202,503  13,362,228  151,615,548  يجار اإل عقود التزامات

 -  -  17,979,074  17,979,074  إيرادات إيجار غير مكتسبة 
 -  -  8,720,363  8,720,363  اتعاب ادارة مستحقة 

 -  -  2,604,628  2,604,628  التزامات أخرى 

  366,662,776  42,666,293  23,202,503  300,793,980 
 

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. 

 

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

  : 2019ريال سعودي )  303,751,617  بلغت   2020ديسمبر    31كما في    المتغير  الربح  المالية ذات المعدل   االلتزامات  وتدفقاته النقدية. 
 . (سعوديريال  185,743,163
ريال    3,113,896بمبلغ    2020  ديسمبر   31نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة المنتهية في    100بمقدار    الربحان زيادة معدل  

 . (ريال سعودي 1,911,652 :2019) سعودي
 أثر ذلك على القوائم المالية. بإدارةوتقوم  تكاليف التمويلتراقب اإلدارة التغيرات في أسعار 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2020ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

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

  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  91,276,621   85,976,736  خالل سنة واحدة 
  139,414,896   84,705,721  بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات 

  2,745,746   118,188,831  أكثر من خمس سنوات 
  288,871,289   233,437,263  

 

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

  2020  2019 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  40,085,365         36,076,344        لحملة الوحدات  العائدللسنة الربح 
  88,000,000         88,000,000        المتوسط المرجح لعدد الوحدات 

  0,46   0,41                  ربحية الوحدة االساسية والمخفضة 
 

 وااللتزاماتاألصول   استحقاقاتتحليل  -26
  طويلة األجل   وتسهيالت مصرفية  ( 8)إيضاح   صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي  المتداول منيتحقق الجزء غير  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  

 

 بعد تاريخ التقرير  الحقة أحداث -27
 . 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  26,4، أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية بمبلغ بعد تاريخ التقرير

 

 ة والتزامات محتمل   ارتباطات -28
مليون    5,7خالل العام، استلم الصندوق ربط ضريبة قيمة مضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجمالي التزامات ضريبية بمبلغ   (أ

. قام مدير الصندوق بتعيين مستشار ضريبي لإلعتراض على هذه  مليون ريال سعودي  9,2ريال سعودي وغرامات ضريبية بمبلغ  
اإلعتراض لن ينشأ عنها    ق على ثقة بموقف الصندوق الضريبي وأن نتيجةمة المركز المالي. ان مدير الصندو ة الحقًا لتاريخ قائ المطالب 

    أي التزام على الصندوق. 
في   (ب  كما  البركة(.  )مستودع  االستثمارية  أحد عقاراته  لتحسين  اتفاقية  الصندوق  ارتباطات    لدى ،  2020ديسمبر    31أبرم  الصندوق 

 مليون ريال سعودي.  3,9تفاقية بمبلغ رأسمالية مقابل هذه اال
 توزيعات ارباح  -29

مليون    30.8:  2019مليون ريال سعودي )  61.6خالل العام اعلن مجلس إدارة الصندوق وتم دفع توزيعات أرباح لحملة الوحدات بمبلغ  
من    ٪ 90سنة بما ال يقل عن  ريال سعودي( يهدف الصندوق بحسب شروط واحكام الصندوق الى توزيع أرباح نقدية بحد ادنى مرة كل  

 صافي الربح للصندوق. 
 تاريخ اعتماد القوائم المالية  -30

 . 2021مارس   28تم اعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
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