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(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
(غير مراجعة)
القوائم المالية الولية الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
مع تقرير فحص المراجع المستقل
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
قائمة المركز المالي الولية
كما في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 30يونيو 2020م
إيضاح
الموجودات
النقدية وما في حكمها
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إيجارات مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً و موجودات أخرى
اإلستثمارات العقارية
إجمالي الموجودات

12,6
12,7
8
12
9

(غير مراجعة)
8,529,692
501,769
615,180
343,524
539,730,150
549,720,315

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
1,499,302
18,039,084
530,728
164,075
558,562,364
578,795,553

المطلوبات
12
12

651,510
651,510

1,323,320
645,840
1,969,160

أتعاب إدارة مستحقة
المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
إجمالي المطلوبات
صافي قيمة الموجودات (حقوق المكية)

549,068,805

576,826,393

الحدات المصدرة (بالعدد)

57,240,000

57,240,000

القيمة الدفترية للوحدة

9.59

10.08

9.59

10.32

11

القيمة العادلة للوحدة

إن االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
قائمة (الخسارة الشاملة)  /الدخل الشامل لاولية
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية لفترة الستة أشهر المنتهية
إيضاح

في  30يونيو 2020م

في  30يونيو 2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

9,8

19,212,934

19,159,718

10

10,729
-

42,858
61,195

19,223,663

19,263,771

خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات العقارية

9

)(15,372,805

-

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

8

)(11,401,082

-

مصروف اإلستهالك

9

)(3,459,409

)(3,459,409

أتعاب اإلدارة

12

)(1,166,261

)(2,886,852

مصاريف أخرى

)(699,294

)(842,365

إجمالي المصاريف التشغيلية

()32,098,851

)(7,188,626

صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة

)(12,875,188

12,075,145

الدخل الشامل األخر

-

-

اجمالي (الخسارة الشاملة)  /الدخل الشامل للفترة

)(12,875,188

12,075,145

إيجارات من االستثمارات العقارية
صافي الدخل محقق وغير محقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
دخل العموالت من ودائع مرابحة
إجمالي الدخل التشغيلي

إن االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) الولية
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
لفترة الستة أشهر المنتهية في

لفترة الستة أشهر المنتهية

 30يونيو 2020م

في  30يونيو 2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

إيضاح
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في
بداية الفترة

576,826,393

582,155,172

التغيرات من معامالت الوحدات:
-

إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل نقدي
إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل عيني

1

التوزيعات المدفوعة خالل للفترة

16

-

-

-

-

)(14,882,400

)(14,882,400

اجمالي (الخسارة الشاملة)  /الدخل الشامل للفترة

)(12,875,188

12,075,145

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في
نهاية الفترة

549,068,805

579,347,917

ملخص بالمعامالت في الوحدات للفترة على النحو التالي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في

لفترة الستة أشهر المنتهية

 30يونيو 2020م

في  30يونيو 2019م

57,240,000

عدد الوحدات بداية الفترة

57,240,000

إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل نقدي

-

-

إصدار وحدات  -بالحصول على مقابل عيني

-

-

عدد الوحدات في نهاية السنة /الفترة

57,240,000

57,240,000

إن االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
قائمة التدفقات النقدية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
لفترة الستة أشهر

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

المنتهية في  30يونيو
2020م
إيضاح
النشطة التشغيلية
صافي (الخسارة) /لدخل للفترة

(غير مراجعة)

()12,875,188

12,075,145

تعديالت لتسوية صافي (الخسارة) الدخل لصافي النقدية من األنشطة
التشغيلية:
إستهالك االستثمارات العقارية
انخفاض في ممتلكات عقارية
مخصص ديون المشكوك في تحصيلها
مكاسب غير محققة من اإلستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
مكاسب محققة من اإلستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
دخل من ودائع مرابحة

9
9
8

3,459,409
15,372,805
11,401,082

3,459,409
-

10

()1,769

)(3,451

10

()8,960
17,347,379

)(39,407
)(61,195
15,430,501

التغيرات في الموجودات التشغيلية:
مصروفات مدفوعة مقدما ً و موجودات اخرى

()179,449
()11,485,534
-

إيجارات مستحقة
ذمم مدنية اخرى
التغيرات في المطلوبات التشغيلية:
أتعاب إدارة مستحقة

()184,459
158,782
)(81,004

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

)(1,323,320
5,670

17,706
102,064

صافي النقد الناتج من النشطة التشغيلية

4,364,746

15,443,590

النشطة االستثمارية
إضافة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)(500,000
18,048,044
-

)(17,946,775
25,010,848
)(17,766,000
10,155,174

17,548,044

)(546,753

)(14,882,400

)(14,882,400

صافي النقد المستخدم في النشطة التمويلية

)(14,882,400

)(14,882,400

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

7,030,390
1,499,302

14,437
25,000

النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

8,529,692

39,437

متحصالت بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء ودائع مرابحة
بيع ودائع مرابحة
صافي النقد الناتج من(/المستخدم) في النشطة االستثمارية
النشطة التمويلية
التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

16

النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

إن االيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 )1الصندوق وانشطته
صندوق المشاعر ريت (الـ"ريت" او الـ "الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .بدأ الصندوق
عملياته في  27ديسمبر 2017م.
الصندوق مدار من قبل مسقط المالية ("مدير الصندوق") ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،بموجب السجل التجاري رقم  1010259328ومرخصة
كـ "شخص مرخص" بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  08096-37بتاريخ  20يونيو 2009م.
استحوذ الصندوق ريت على ثالثة عقارات ،تتضمن وحدة بقيمة  182،400،000لاير سعودي من صندوق مكة للدخل ،صندوق خاص مغلق
تديره مسقط المالية .تم هذا الشراء عن طريق الدفع نقدا وكذلك مساهمة "عينية" عن طريق وحدات في صندوق المشاعر بمبلغ 182,400,000
لاير سعودي.
إن الصندوق ريت مدرج في السوق المالية السعودي ("تداول") ويتم التداول في وحداته بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الصلة .تبلغ الوحدات
المشترك بها في الصندوق  572،400،000لاير سعودي ،و مدة الصندوق  99سنة ،قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفق تقدير مدير الصندوق وبعد
أخذ موافقة هيئة السوق المالية.
تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق األولية من قبل هيئة السوق المالية في  26محرم 1439هـ (الموافق  16أكتوبر 2017م)
الهدف الرئيسي لالستثمار في الصندوق هو تزويد مستثمريها بالدخل العادي عن طريق االستثمار في األصول العقارية المدرة للدخل فقط في
المدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية .بعد الفترة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018والتي أصبحت سارية من
 10يناير 2019م ،نشر الصندوق الشروط واألحكام الجديدة مع هدف االستثمار المحدث لالستثمار في العقارات المدرة للدخل في أي مدينة داخل
المملكة العربية السعودية.
 )2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري ("اللوائح") و التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول و المنشورة من قبل
هيئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية و المتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها.
 )3أسس اإلعداد
 1-3بيان اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير و اإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي باترتيب حسب السيولة.
تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات و االفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية ,لذا يجب تقراء جنبا الى جنب مع
القوائم المالية السنوية للصندوق كما في  31ديسمبر 2019م .نتائج فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ليست باضرورة أن تشير
للنتائج المتوقعة لمالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
 2-3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ْ لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
)3

أسس اإلعداد (تتمة)

 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية و عملة العرض للصندوق .تم تقريب جميع المعلومات المالية
المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب لاير ،مالم يذكر خالف ذلك.
 4-3الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
خالل اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ,قامت االدارة بتعديالت جوهرية في تطبيق سياسات محاسبية للصندوق و المصادر الرئيسية
للتقدير كانت نفس التي طبقت في القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ,باستثناء التقدير الموصوف أدناه:
قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
عند إعداد ،القوائم المالية األولية الموجزة ،قامت اإلدارة بإضافة افتراضات معينة على مقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة .ومع ذلك ،وفي خالل عدم
اليقين الحالي بسبب فايروس كورونا (كوفيد ،)19-اي تغيير مستقبلي على االفتراضات و التقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة
الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية .وبما أن الموقف يتطور مع عدم اليقين المستقبلي ،اإلدارة سوق تستمر بتقدير
التأثير بناء على التطور المرتقب.
.4

السياسات المحاسبية المهمة

السياسات المحاسبية المهمة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تم تطبيق هذه السياسات في القوائم المالية للصندوق للسنة  31ديسمبر
2019م.
.5

أتعاب اإلدارة والمصاريف الخرى ورسوم التعامل

 أتعاب اإلدارة والمصروفات الخرىيحمل مدير الصـندوق الصـندوق أتعاب إدارة بنسـبة  %1سـنويًا من صـافي موجودات الصـندوق على أسـاس يومي ،ويتم دفعها على أسـاس ربع
سنوي.
 رسوم التعامالتعالوة على ذلك ،يتقاضـى مدير الصـندوق ،رسـوم التعامالت لمرة واحدة بمعدل  .%2.5كحد أقصـى على سـعر الشـراء أو البيع للصـول العقارية،
با ستثناء إسكان  4و  5و .6
 31ديسمبر
 .6النقدية و ما في حكمها
2019م
 30يونيو 2020م
إيضاحات
(مراجعة)
(غير مراجعة)
1,499,302
8,529,692
6,1,12
أرصدة لدى البنك
1,499,302
8,529,692
 6,1االرصدة النقدية موجودة في حسابات جارية لدى بنك مسقط و بنك الرياض .الصندوق ال يكتسب أرباح من هذه الحسابات الجارية.
 .7استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إيضاح
12

صندوق مسقط المالية ألسواق النقد

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
501,769
501,769

8

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
18,039,084
18,039,084

صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 .7استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)
االستثمارات خالل الفترة  /السنة هي كما يلي:
التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
اإلضافات خالل ا الفترة  /السنة
المباع خالل الفترة  /السنة
في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
18,039,084
500,000
)(18,039,084
500,000

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
7,669,714
40,115,707
)(29,923,051
17,862,370

التغير في القيمة العادلة:
التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة  /السنة
المباع خالل الفترة  /السنة
في نهاية ا الفترة  /السنة

1,769
)(8,960
10,729

237,007
)(60,293
176,714

صافي االستثمارات في نهاية الفترة  /السنة

501,769

.8

18,039,084

إيجارات مستحقة
إيضاح

بداية الفترة /السنة
االضافات خالل الفترة/السنة
المقبوض خالل الفترة/السنة
نهاية الفترة/السنة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

8.1

 30يونيو 2020م

 31ديسمبر 2019م

(غيرمراجعة)

(مراجعة)

530,728
19,212,934
)(7,727,400
12,016,262
)(11,401,082
615,180

530,728
38,637,000
)(38,637,000
530,728
530,728

تتكون العقارات االستثمارية للصندوق من ثالث عقارات تقع في مكة (إيضاح  .)9بسبب االزمة المستمرة لفايروس كورونا (كوفيد-
8.1
 )19و االغالق الكامل في المملكة ،وبناء على المناقشات و االتصاالت مع المستأجرين يعتقد مدير الصندوق أن هناك عدم يقين متعلق بمبالغ
اإليجار القابلة لإلسترداد و بالتالي تم تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها .كما في تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموجزة مالم
تنتهي المناقشات و االتصاالت مع المستأجرين.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 .9االستثمارات العقارية
كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

الراضي

إيضاح

اإلجمالي

المباني

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

330,241,376
-

242,158,624
-

572,400,000

الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

330,241,376

242,158,624

572,400,000

اإلضافات

اإلستهالك مجمع
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)
المحمل للفترة

1,9

الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

-

13,837,636

13,837,636

-

3,459,409

3,459,409

-

17,297,045

17,297,045

خسائر انخفاض القيمة مجمع
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

-

-

-

المحمل للفترة

-

15,372,805

15,372,805

15,372,805

15,372,805

الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
القيمة الدفترية:
330,241,376

كما في  30يونيو 2020م
كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

الراضي

إيضاح

209,488,774
المباني

539,730,150
اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

330,241,376
-

242,158,624
-

572,400,000

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

330,241,376

242,158,624

572,400,000

اإلضافات

اإلستهالك المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

1,9

-

6,918,818
6,918,818

6,918,818
6,918,818

-

13,837,636

13,837,636

330,241,376

228,320,988

558,562,364

-

القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019م

10

صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
(9االستثمارات العقارية (تتمة)
تتكون االستثمارات العقارية في ثالث عقارات وهي كاألتي:
 اسكان  4اإلستثمار يقع في مكة ،بإيجار سنوي قدره  12.8مليون لاير سعودي. اسكان  5اإلستثمار يقع في مكة بإيجار سنوي قدره  12.3مليون لاير سعودي. اسكان  6اإلستثمار يقع في مكة بإيجار سنوي قدره  13.5مليون لاير سعودي. 1,9يتبع الصندوق سياسة تحميل اإلستهالك على مباني التي تزيد عن  35سنة باستخدام طريقة القسط الثابت.
)10

صافي الدخل المحقق وغير المحقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الدخل غير المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
الدخل المحقق من اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
اإلجمالي
)11

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(غير مراجعة)

1,769

3,451

8,960

39,407

10,729

42,858

الثر على صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة

وفقا ً للمادة ( )22من لوائح الصناديق العقارية االستثمارية الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،يقوم مدير الصندوق
بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين إثنين بواسطة مقيمين مستقلين .كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق ،يتم اإلفصاح عن صافي
قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة .إال أنه وفقا ً للسياسات المحاسبية للصندوق ،يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص
اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم المالية .وبالتالي يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات
ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.
تم تحديد تقييم العقارات االستثمارية ("العقارات") من قبل مكتب المكعبات البيضاء للتقييم العقاري وشركة خبراء القيمة وشريكه للتقييم
العقاري (فاليو إكسبرت) .و هما ال ُمقيِّمان مرخصان من قبل الهيئة السعودية للمقِّمين المعتمدين ("تقييم") .استخدم مدير الصندوق متوسط تقييمين
لغرض االفصاح عن القيمة العادلة للعقارات .تم تقييم العقارات مع األخذ في االعتبار عددًا من العوامل ،تشمل مساحة العقار ونوعه ،وأساليب
التقييم التي تستخدم مدخالت كبيرة ال يمكن مالحظتها ،بما في ذلك نموذج األرض باإلضافة إلى التكلفة وطريقة القيمة المتبقية وطريقة التدفق
النقدي المخصوم.
فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية كما في 30يونيو 2020م:
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
االستثمارات العقارية

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
االستثمارات العقارية

المقيم الول

المقيم الثاني

المتوسط

572,400,000

507,060,300

539,730,150

572,240,000

507,060,300

539,730,150

المقيم الول

المقيم الثاني

المتوسط

572,400,000

572,400,000

572,400,000

572,400,000

572,400,000

572,400,000

استخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
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الثر على صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة (تتمة)

تم تقييم االستثمارات العقارية مع األخذ في االعتبار عددامن العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخالت غير
ملحوظة تشمل التحليل المالي نموذج االرض مضافا اليها التكلفة المخصومة وطريقة التكلفة وطريقة المقارنة المباشرة وطريقة التدفقات النقدية.
فيما يلي تحليل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مقابل التكلفة:
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بنا ًء على متوسط التقييمين
المستخدمين
يخصم :القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية
الزيادة في القيمة العادلة المقدرة فائض ألقيمة الدفترية
الوحدات المصدرة (بالعدد)
القيمة االضافية للوحدة بنا ًء على القيمة العادلة

539,730,150
()539,730,150
57,240,000

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
572,400,000
)(558,562,364
13,837,636
57,240,000
0.24

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة إلى حاملي الوحدات:
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات كما في
القوائم المالية قبل تعديل القيمة العادلة
القيمة العادلة المقدرة الفائض القيمة الدفترية
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات بنا ًء على
القيمة العادلة لإلستثمارت العقارية

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

549,068,805

576,826,393
13,837,636

549,068,805

590,664,029

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية
قبل تعديل القيمة العادلة
القيمة اإلضافية للوحدة على أساس القيمة العادلة
صافي الموجودات العائدة للوحدة بنا ًء على القيمة العادلة

9.59
9.59

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
10.08
0.24
10.32

جميع العقارات مسجلة باسم شركة المشاعر ريت للعقارات ("شركة ألغراض الخاصة") ،تحتفظ شركة اللغراض الخاصة بهذه العقارات بملكية
اإلنتفاع للصندوق ،وال تملك أية حصص مسيطرة وال تسبب أية مخاطر على العقارات.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
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معامالت االطراف ذات عالقة

تتضــمن األطراف ذات العالقة للصــندوق"مســقط المالية كمدير للصــندوق( ،بنك مســقط كمســاهم في مســقط المالية) مع الممتلكات المحتفظ بها
للصندوق لدى شركة الرياض المالية (كونها أمين الحفظ للصندوق).
للخدمات االدارية ,الصــندوق يدفع بربع ســنوي ,االتعاب االدارية معدل ســنوي بقيمة  %1من اجمالي الموجودات (حقوق الملكية) من مســاهمات
الصـندوق الى حاملي الوحدات ,في كل تاريخ تقييم ,كما يكون في شـروط و احكام الصـندوق .مع ذالك ,من خالل إعالن إدارة الصـندوق في تداول
عن تعليق األتعاب اإلدارية ،مستحقات اتعاب االدارة كانت مقيدة حتى  14مارس 2020م.
الصــندوق يدفع ايضــا بربع ســنوي ,أتعاب أمين الصــندوق كمعدل ســنوي بقيمة  %0.03من إجمالي الموجودات (حقوق الملكية) من مســاهمات
الصندوق إلى حاملي الوحدات ،في كل تاريخ تقييم ,كما يكون في شروط و أحكام الصندوق.
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة:

الطرف ذو العالقة

طبيعة المعاملة
أتعاب اإلدارة

يونيو 2020م (غير مراجعة)
مبلغ المعاملة
)(1,166,261

يونيو 2019م (غير مراجعة)
مبلغ المعاملة
)(2,886,852

مسقط المالية

رسوم إدارية

)(143,419

)(144,343

أخرى

)(65,484

)(151,560

أتعاب أمين الحفظ

)(86,051

)(86,606

الرياض المالية

األرصدة الناتجة من معامالت أطراف ذات عالقة هي كالتالي:

الطرف ذو العالقة
مسقط المالية
الرياض المالية
بنك مسقط
صندوق مسقط ألسواق
النقد

 30يونيو 2020م (غير
مراجعة)
الرصيد

إيضاح

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
الرصيد

طبيعة المعاملة
أتعاب اإلدارة**

142,431

)(1,323,320

رسوم إدارية*

)(205,480

)(193,662

أخرى*

)(3,152

)(78,134

أتعاب أمين الحفظ*

)(44,243

)(45,692

حساب جاري

6

8,313,111

-

حساب جاري

6

216,581

1,499,302

استثمارات

7

501,769

18,039,084

*سجلت هذه االرصدة ضمن المصروفات المستحقة و المطلوبات األخرى.
**تم إدراج هذه األرصدة ضمن مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى.
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صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
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لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
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إدارة المخاطر

 .1-13إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة الصندوق ريت إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز البرنامج
الشامل إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوق.
تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة بشكل أساسي النقد وما في حكمه و اإليدارات المستحقة والموجودات األخرى
و أتعاب اإلدارة المستحقة والمصروفات المستحقة و المطلوبات األخرى .يتم اإلفصاح عن طرق التعرف المعينة المعتمدة في قائمة السياسة الفردية
المرتبطة بكل بند .يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالغ المدرجة في القوائم المالية ،عندما يكون لدى الصندوق حق
قانوني قابل للتنفيذ في مقاصة المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على أساس صافٍ  ،أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
أ) مخاطر السوق
يخضع الصندوق ريت للحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل المثال
ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي الكلي في المملكة ومخاطر معدالت العموالت ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي
المستثمر ومخاطر السيولة ومخاطر المتطلبات التنظيمية والقانونية .تراقب اإلدارة بشكل منتظم التقلبات والتغيرات في البيئة االقتصادية العامة
وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس مه ًما للصندوق.
مخاطر العملة
المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األداة المالية نظرا ً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .األدوات المالية للصندوق أي؛ األرصدة البنكية،
و الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،و اإليجارات المستحقة ،و أتعاب اإلدارة المستحقة ،والمصروفات
المستحقة والمطلوبات األخرى القائمة بالريال السعودي .وبالتالي ،ال يتعرض الصندوق ألي مخاطر في العملة.
مخاطر السعر
مخاطر السعر هي المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األدوات المالية للصندوق كنتيجة للتغيرات في أسعار السوق التي تسببها عوامل أخرى
غير حركة العمالت األجنبية ومعدل العموالت .تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية للدوات المالية التي
اعتبارا من تاريخ قائمة المركز المالي األولية ،يستثمر
يحتفظ بها الصندوق .يراقب الصندوق حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية.
ً
الصندوق في صندوق مسقط المالية ألسواق النقد.
إن التأثير على صافي الموجودات (حقوق الملكية) (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 30يونيو 2020م و  31ديسمبر 2019م)
بسبب التغيرات المحتملة والمعقولة في حقوق الملكية للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مع بقاء المتغيرات األخرى ثابته ،كما يلي:

األثر على صافي الموجودات (حقوق الملكية)

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
25,088

%5±
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 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
901,954

صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 13إدارة المخاطر (تتمة)
 .1-13إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ) مخاطر السوق
مخاطر معدل العمولة
تتمثل مخاطر معدل العموالت في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للدوات المالية أو القيمة العادلة للدوات المالية ذات الكوبونات
الثابتة بسبب التغيرات في معدل عموالت السوق.
ال يخضع الصندوق لمخاطر معدل العموالت ،ألنه ال يوجد لديه حاليًا أي عموالت تحمل أدوات مالية.
(ب) مخاطر االئتمان
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان والتي تتمثل في تسبب طرف ما بخسائر مالية للطرف الثاني ويكون ذلك بسبب عدم مقدرته بالوفاء بالتزاماته.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في اإليجارات المستحقة و األرصدة لدى البنك.
سياسة الصندوق الخاصة به عند الدخول في عقود األدوات المالية بأن تكون مع أطراف ذات سمعة طيبة .يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر
االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية ،والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الجدارة االئتمانية للطراف المقابلة باستمرار.
الجودة االئتمانية الرصدة موجودات البنك محدد الى معدالت ائتمانية خارجية .ارصدة البنك مع معدالت التأمين موضحة بالشكل التالي:
معدل المؤوسسات المالية
رصيد في البنك
بأ3
بأأ3

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

216,581
8,313,111
8,529,692

1,499,302
1,499,302

الشكل التالي يظهر التعرض االقصى لمخاطر االئتمان لبنود قائمة المركز المالي األولية:
 30يونيو 2020م
إيضاح
(غير مراجعة)
النقدية و ما في حكمها
إيجارات مستحقة

12,6
8

8,529,692
615,180

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
1,499,302
530,728

قامت اإلدارة بالمراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9وبناء على ذلك ،ثبتت اإلدارة مخصص اإلنخفاض في
اإليجارات المستحقة (إيضاح .)8
ج) مخاطر السيولة
هي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في انتاج األموال للوفاء بالتزاماته المالية والتي تشمل الرسوم اإلدارية مستحقة الدفع والتزامات أخرى.
يعتبر الصندوق صندوق استثمار عقاري مقفل ،وإشارة ً إلى اإلكتتاب في وحدات الصندوق خالل فترة المقاصة؛ فإنه ال يُسمح ببيع و شراء
الوحدات ما لم توافق عليها هيئة السوق المالية.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 .13ادارة المخاطر (تتمة)
 1.13ادارة المخاطر المالية (تتمة)
(ج) مخاطر السيولة (تتمة)
ان فترة استحقاق جميع العقود المتبقية في تاريخ التقريرعن المطلوبات المالية للصندوق و التي تتكون من رسوم اإلدارة المستحقة و المصروفات
المستحقة و المطلوبات االخرى جميعها تستحق كما يلي:
 30يونيو 2020م (غيرمراجعة)
القيمة الدفترية
مصروفات مستحقة و مطلوبات
أخرى

651,510
651,510

حتى ثالثة اشهر
358,458
358,458

اكثر من  3اشهر و
حتى سنة واحدة

اكثر من سنة واحدة

293,052
293,052

-

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
القيمة الدفترية
اتعاب ادارة مستحقة

حتى ثالثة اشهر

1,323,320

1,323,320

645,840
1,969,160

279,546
1,602,866

اكثر من  3اشهر و
حتى سنة واحدة
-

اكثر من سنة واحدة
-

مصروفات مستحقة و مطلوبات
أخرى

366,294
366,294

-

لدى مدير الصندوق النقدية والسيولة الكافية التي تمكنه من أن يدفع المطلوبات المالية وقت استحقاقها.
د) المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا
والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارج ًيا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان
والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.
يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تحقيق
هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.
 .2-13تقدير القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يستخدم الصندوق التسلسل التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة للدوات المالية:
•المستوى  – 1أسعار السوق (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ
القياس.
•المستوى  – 2هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للصل أو االلتزام ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
•المستوى  – 3هي مدخالت غي ملحوظة للصل أو االلتزام.
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صندوق المشاعر ريت
صندوق استثماري عقاري متداول
(صندوق استثماري عقاري مقفل)
(مدار من قبل شركة مسقط المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(الريال السعودي)
 .13ادارة المخاطر (تتمة)
 2,13تقدير القيمة العادلة (تتمة)
في  30يونيو 2020م ،تشتمل األدوات المالية للصندوق على النقدية وما في حكمها ،واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،واإليجارات المستحقة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى .باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،يتم قياس جميع األدوات المالية بالتكلفة المطفأة ،وتعتبر قيمتها الدفترية كاتقريب معقول للقيمة العادلة.
يوضح الشكل التالي القيمة الدفترية و القيمة العادلة للموجودات المالية و المطلوبات المالية ،شامل للتسلسل الهرمي في القيمة العادلة للدوات
المالية:
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
االجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
501,769
501,769
501,769
الربح او الخسارة

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح او الخسارة

القيمة الدفترية
المستوى 1
18,039,084

القيمة العادلة
المستوى 3
المستوى 2
18,039,084

-

-

االجمالي
18,039,084

الطريقة المستخدمة لتقييم القيمة العادلة الستثمارات هي المستوى  2في تحديد صافي قيمة الموجودات لكل وحدة من الصناديق المستثمر فيها.
 .14الدوات المالية حسب الفئة
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية ضمن التكلفة المطفأة (باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المصنفة بالقيمة العادلة) كما في  30يونيو 2020م و  31ديسمبر 2019م.
 .15التقارير القطاعية
ً
استثمر الصندوق في ثالثة استثمارات عقارية في المملكة العربية السعودية .نظرا الستثمارها في قطاع صناعي واحد وفي بلد واحد ،لم يتم تقديم
معلومات قطاعية.
.16

توزيعات الرباح
وفقا للشروط واألحكام المعتمدة للصندوق .بتاريخ  13يناير 2020م ،مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع األرباح مع احتساب فترة الستة أشهر المنتهية
في  31ديسمبر 2019م بمبلغ  0.26لاير سعودي لكل وحدة بإجمالي ( )14,882,400لاير سعودي لحاملي وحداتها .نفس المبلغ دفع في 13
فبراير 2020م.

 .16التغيرات في شروط وأحكام الصندوق
اليوجد تغييرات في شروط و احكام الصندوق خالل الفترة.
 .18الحداث بعد تاريخ التقرير
وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق المعتمدة ،آوصى مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  15يوليو 2020م ،بتوزيع أرباح للفترة المنتهية في  30يونيو
2020م بمبلغ ( )0.10لاير سعودي لكل وحدة بإجمالي ( )5,724,000لاير سعودي لحاملي الوحدات.
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