


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق مشاركة ريت 
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية( 

 )غير المراجعة(  األولية المختصرةالقوائم المالية 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 وتقرير المراجع المستقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 األولية المختصرة القوائم المالية عن فحص تقرير المراجع المستقل  
 حملة الوحدات  إلى السادة 

 في صندوق مشاركة ريت 

 مقدمة 
المرفقة لصندوق مشاركة ريت )"الصندوق"(، المدار من قبل شركة مشاركة المالية، )"مدير   ختصرة مة المركز المالي األولية الم لقد فحصنا قائ 

  ة والتغيرات في صافي األصول العائد   اآلخر  لدخل الشاملو الخسارة واللربح أ  المختصرة، والقوائم األولية  2021يونيو    30الصندوق"( كما في  
، وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية  شهر المنتهية في ذلك التاريخلفترة الستة أ لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية  

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي    المختصرةعن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية األولية    مدير الصندوق هو المسؤولرى. إن  األخ
  المختصرةالعربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  34)

 استنادا إلى فحصنا. 

 نطاق الفحص 
( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"  2410لقد قمنا بالفحص وفقا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )

شخاص المسؤولين على االاستفسارات بشكل أساسي    طرحمن    المالية األولية  معلوماتفحص ال  ألفسعودية. ويت المعتمد في المملكة العربية ال
في نطاقه من المراجعة التي يتم    كثيرص أخرى. ويعد الفحص أقل ب عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات فح 

صبح ن من الوصول إلى تأكيد بأننا س  يمكننا  فإنه ال ا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبالتالي  القيام به
 رأي مراجعة.  أي ُنبدي فإننا الخالل عملية مراجعة. وعليه،  اكتشافها ور المهمة التي يمكن بجميع األم درايةعلى 

 االستنتاج 
المرفقة غير معدة، من جميع    المختصرة بأن القوائم المالية األولية    إلى االعتقاد   نا به، فلم ينم إلى علمنا ما يدعوناالفحص الذي قماستنادا إلى  

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الجوانب الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )

 بيكر تيلي م ك م وشركاه 
 محاسبون قانونيون 

 المملكة العربية السعودية  - الخبر
 
 
 

 ماجد منير النمر 
 381ترخيص رقم 

 هـ   1443 محرم 9
 م 2021 أغسطس  17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة قائمة المركز المالي 
  2021يونيو  30 كما في

      

  ايضاح 

  2021يونيو  30
  )غير مراجعة( 

  2020ديسمبر  31
    )مراجعة( 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    األصول 
 

 
 1,039,777,746   1,029,030,230  7 عقارات استثمارية

 247,259,998   249,281,703  8 تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في 
 10,883,656   35,163,246  9 يجارات مدينةإذمم 

 5,830,341   9,999,220  10 خرى أ مدفوعات مقدمًا وأصول 
 5,219,050   5,250,800  11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 45,169,041   19,185,610   نقد وما في حكمه 
 1,354,139,832   1,347,910,809   مجموع األصول  

 
     

      االلتزامات  
 303,751,617   313,730,592  12 تسهيالت مصرفية 

 146,838,941   140,190,315  13 يجار اإل عقود التزامات
 7,268,537   10,017,120  14 غير مكتسبة  إيرادات إيجار 

 8,801,043   8,051,400  15 اتعاب ادارة مستحقة 
 5,778,975   5,837,646  16 التزامات أخرى 

 472,439,113   477,827,073   مجموع االلتزامات 
 

      

 881,700,719   870,083,736   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
      

 88,000,000   88,000,000   وحدات مصدرة 
 10.02   9.89     كل وحدةل  قيمةال
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

  ايضاح 

لفترة الستة أشهر   
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

    )غير مراجعة(   2020
 )بالرياالت السعودية( 

      

    ايرادات 
 

 
  51,071,743   43,317,443   إيجار ايرادات 

        

      المصاريف 
 (11,636,326)   (11,295,590)   7 استهالكات 

 (7,714,924)   (8,051,400)   15 اتعاب ادارة الصندوق 
 (2,014,133)   (2,806,731)   17 مصاريف تشغيلية أخرى 

    -  (4,704,234)   7 عقارات استثمارية لهبوط في قيمةا رئ خسا
 (2,000,000)      -   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

    (26,857,955)   (23,365,383) 
        

  27,706,360   16,459,488   الربح من العمليات 
    -   410,000  13 إيرادات أخرى 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  غير محققة من  أرباح
 11 الخسارة الربح أو 

 
31,750   23,770  

  4,723,577   5,941,519  18 تمويل ايرادات 
 (9,380,608)   (8,059,740)   19 تمويل تكاليف 

    للفترة  الربح
 

14,783,017   23,073,099  
    -     -   الدخل الشامل اآلخر 

  للفترة  مجموع الدخل الشامل
 

14,783,017   23,073,099  
      

  88,000,000   88,000,000   المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة
  0.26   0.17  21 ربحية الوحدة االساسية والمخفضة 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 )بالرياالت السعودية(   
   

   2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  881,700,719           )مراجعة(  2021يناير  1كما في 

  14,783,017          الربح للسنة
    -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
  14,783,017          مجموع الدخل الشامل للفترة 

 (26,400,000)         ( 23توزيعات أرباح )إيضاح 
  870,083,736        )غير مراجعة(  2021يونيو  30كما في 

   

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

  23,073,099             الربح للفترة
    -  للفترة  الدخل الشامل اآلخر

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

  899,497,474           )غير مراجعة(  2020يونيو  30 كما في 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة  التدفقات النقديةقائمة 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر   
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2020
 

 
 )بالرياالت السعودية( 

      

      األنشطة التشغيلية  
  23,073,099   14,783,017   للفترة  الربح

      تعديالت عن: 
  11,636,326   11,295,590   استهالكات 

    -   4,704,234   عقارات استثمارية لهبوط في قيمةا ئرخسا
  2,000,000     -   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  غير محققة من  أرباح
 الخسارة 

  
 (31,750) 

 
 (23,770) 

  6,060,904   8,059,740   تمويل تكاليف 
 (4,723,577)   (5,941,519)    تمويل ايرادات 

    -  (410,000)    اإليجار  عقود على التزامات خصم
      التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:

  5,486,181   3,919,814   تمويلي  عقود إيجار استثمار في 
 (7,949,870)   (24,279,590)    يجارات مدينةإذمم 

  755,679  (4,354,159)    خرى أ مدفوعات مقدمًا وأصول 
 (2,471,313)    2,748,583   غير مكتسبة إيجار ايرادات 

 (1,005,439)   (749,643)    اتعاب ادارة مستحقة 
 (52,185)    134,727   التزامات أخرى 

  32,786,035   9,879,044   صافي النقد من األنشطة التشغيلية  
      

      األنشطة االستثمارية 
 (71,750,000)   (5,252,308)    عقارات استثمارية  إضافات إلى 

 (20,540,813)      -   استثماريةعقارات  الستحواذ على ل ات مقدمة دفع
  60,000,000     -   استثمار في ودائع قصيرة األجل 
 (5,000,000)      -   خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من  

  340,000     -   ودائع قصيرة األجل  عنمستلمة   إيرادات تمويل
 (36,950,813)   (5,252,308)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر   
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2020
 

 
 )بالرياالت السعودية( 

      األنشطة التمويلية  
 (6,280,296)   (9,420,000)    إيجارعقود  ات صافي التغير في التزام
  71,796,060   9,300,350   األجل  ةطويل تسهيالت مصرفيةصافي المتحصل من 
 (4,047,929)   (4,090,517)    تكاليف تمويل مدفوعة 
 (30,800,000)   (26,400,000)    توزيعات أرباح مدفوعة 

  30,667,835  (30,610,167)    من األنشطة التمويلية )المستخدم في(  صافي النقد 
      

  26,503,057  (25,983,431)    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  12,925,844   45,169,041   الفترة  بدايةنقد وما في حكمه، في 

  39,428,901   19,185,610   الفترة  حكمه، في نهايةقد وما في ن
      

      معامالت غير نقدية: 
  9,000,000     -   مستحقةتسهيالت مصرفية  رسوم ترتيب

  723,605   863,905   محملة   ةمؤجل  تسهيالت مصرفية معامالتتكاليف 
  1,456,860   185,280   تحويل رسوم ترتيب تسهيالت مؤجلة الى تسهيالت مصرفية 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 األولية المختصرة  القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 معلومات عامة  -1

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

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

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

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

 الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
 

ملة  سنوية لح   وقابلة للتأجير وتحقيق دخل دوري ويستهدف توزيع أرباح نقدية  ول عقارية مطورةص أالصندوق بشكل رئيسي في    ريستثم
 الصندوق. ٪ من صافي أرباح 90عن  ل ال تق  الوحدات

 

 أساس اإلعداد  -2
"التقارير    34لي  وفقًا لمعيار المحاسبة الدو   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في    األولية المختصرةتم إعداد القوائم المالية  

 . للمراجعين والمحاسبين" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  وليةالمالية األ
مقترنة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها    األولية المختصرةال تتضمن القوائم المالية  

 . 2020ديسمبر   31لية السنوية للصندوق كما في مع القوائم الما
القوائم  يتم عرض    .باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   على أساس التكلفة التاريخية  القوائم الماليةتم اعداد  

 ريال سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.  ألقرببالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ويتم تقريب كافة المبالغ  المالية
االستثمارية.   العقارات  لقياس  التكلفة  نموذج خيار  الصندوق  اعتمد  المالية،  السوق  هيئة  لتعليمات  العقارات  وعليهوفقًا  إدراج  يتم   ،

 في القيمة. هبوط ة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر االستثمارية بالتكلف
، اعتمد الصندوق نموذج التكلفة للعقارات االستثمارية. وعليه، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالتكلفة يةالمال  السوق لتعليمات هيئة    اً وفق

 في القيمة متراكمة.   هبوطناقصًا االستهالك المتراكم وأي خسائر 
 

 السياسات المحاسبية  -3
المالية    قوائم المطبقة في ال  مع السياسات المحاسبيةتتماشى   األولية المختصرةالمالية    قوائملمحاسبية المطبقة في هذه الإن السياسات ا

 السنوية األخيرة. 
 

 المعدلة جديدة و المعايير ال -4
يناير    1هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية المفعول اعتباًرا من    معايير محاسبية جديدة خالل الفترة، إال أنهلم تصدر  

جوهري   لهذه التعديالت أثر، وليس  2020ديسمبر   31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في    قوائموتم توضيحها في ال  2021
 .2021يونيو  30المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ليةاألو المالية  القوائمعلى 

 

   المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد -5
سارية المفعول    نها غيرالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولك  بالتطبيق المبكر ألي منالصندوق    يقملم  

 بعد. 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  األولية المختصرة القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد -5

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

     
  محتملةالمخصصات وااللتزامات ال  37معيار المحاسبة الدولي رقم 

 واألصول المحتملة 
 2022يناير  1 

     
 2022يناير  1  األعمال  تجميع  3رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 

     
 2023يناير  1  عقود التأمين   17رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 

     

على أنها   لتزاماتتصنيف اال  1معيار المحاسبة الدولي رقم 
متداولة أو غير متداولة )تعديالت  

 ( 1على معيار المحاسبة الدولي 

 2022يناير  1 

     

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

بيع أو المساهمة في األصول بين  
المستثمر وشركته الزميلة أو  

تعديالت على  المشروع المشترك )
  10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي 

متاح للتبني  2022يناير  1 
االختياري / تاريخ السريان مؤجل  

 إلى أجل غير مسمى 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -6
المالية القوائم  إعداد  المختصرة  يتطلب  اإليرادات    للصندوق   األولية  مبالغ  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  اإلدارة وضع  من 

واألصول   ينتج    وااللتزاماتوالمصاريف  أن  يمكن  المحتملة.  االلتزامات  وافصاحات  المرفقة  هذه  من  واالفصاحات  من  التأكد  عدم 
 المستقبلية. والتي ستتأثر في الفترات االلتزاماتاالفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو 

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

مماثلة    دارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام الهامة التي اتخذتها اإل إن  
 الموضح أدناه:  19  - كوفيد باستثناء تأثير ، المالية السنوية األخيرة قوائملتلك الموضحة في ال

 

 19 -كوفيد لتأثير  راجعةالتقديرات الم 
وذلك  أعاد الصندوق تقييم الوضع الحالي لتوقع التأثير المتوقع على مؤشرات االئتمان الرئيسية والسيولة والتشغيل والمالءة واألداء  

 المالي.  ءدااأل عمليات و ال أثر على الذي قد يكون له  19 -كوفيد إلدارة تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي 
القتصادية السائدة من الصندوق مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد  تتطلب هذه األحداث الجارية والظروف ا

التي يستخدمها الصندوق   محتملةال هاتالسيناريو  مراجعةفي المقام األول حول  تتركزالمبالغ القابلة لالسترداد للعقارات االستثمارية. و 
في قيمة العقارات االستثمارية بمبلغ    ئر هبوط في القيمة. نتيجة لهذه المراجعات، أقر الصندوق خسا  هبوطفي تقدير خسائر ال  اً حالي 
  المستأجرين   من  الطلبات  من  عدد  الصندوق   تلقى  ذلك،  على   عالوة.  2021  يونيو  30  في  المنتهية  للفترة  سعودي  ريال  مليون   4,7

. وال ُيتوقع أن  2021يونيو    30قيد الدراسة حتى    اآلخر  البعض   يزال  ال  بينما  الطلبات  بعض  رفض   تم  اإليجار،  تخفيض  أو  لتعليق
 المالية للصندوق.  قوائميكون تأثير هذه الطلبات جوهري على ال
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  المختصرةاألولية  القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -6

 )تتمة( 19 – كوفيد لتأثير  راجعةالتقديرات الم 
، وبالتالي، قد تختلف النتائج السنوية عن  تأكدوعدم ال  جوهريةكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام  

  اس تلك المتوقعة. إن تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو أمر تقديري، وسيواصل الصندوق إعادة تقييم وضعه واألثر المرتبط به على أس
 منتظم.

 

 عقارات استثمارية  -7
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 )بالرياالت السعودية(   

     

 940,747,040  933,490,456  عقارات استثمارية مملوكة )أ( 
 99,030,706  95,539,774  )ب(  أصول حق االنتفاع

  1,029,030,230  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
  5,252,308     -   5,252,308     - إضافات 

  1,011,492,423   52,678,780   429,436,696   529,376,947 )غير المراجعة( 2021يونيو  30
        

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

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

        

والهبوط في   المتراكم  االستهالك
   القيمة: 

      

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

  7,804,658   2,610,881   5,193,777     - المحمل للفترة 
  4,704,234     -     -   4,704,234 الهبوط المحمل للفترة 

  78,001,967   20,361,470   45,853,848   11,786,649 )غير المراجعة( 2021يونيو  30
        

  49,722,039   12,471,171   30,168,453   7,082,415 2020يناير  1
  15,771,036   5,279,418   10,491,618     - ات إضاف
  65,493,075   17,750,589   40,660,071      7,082,415 2020ديسمبر  31

        

  صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
  933,490,456   32,317,310   383,582,848   517,590,298 )غير المراجعة( 2021يونيو  30

\        

  940,747,040   34,928,191   383,524,317   522,294,532 2020ديسمبر  31
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  عقارات استثمارية -7
 )تتمة( عقارات استثمارية مملوكة  (أ)

المملكة    ومعارض تجارية  وشقق فندقية ومستودعات   ت الصندوق في مجمعات سكنيةاستثمارا  المملوكة   تمثل العقارات االستثمارية تقع في 
 باستثناء مستودع واحد في اإلمارات العربية المتحدة.  العربية السعودية

مليون    813,86:  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  807,12  ستثماريةاالعقارات  بلغ صافي القيمة الدفترية لل  2021يونيو    30كما في  
 . (12)إيضاح   تسهيالت مصرفيةمرهونة كضمان مقابل ال و ( ريال سعودي
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 
 في القيمة، ان وجد.   هبوطاالستهالك المتراكم وال اً االستثمارية بالتكلفة ناقص 

  يه وشركة ج رت افاليو ست وشركة   م العقاري كة أبعاد للتقي وشر  قبل شركة اوالت للتنمية المحدودة  من لعقارات االستثمارية ل القيمة العادلة  تم تقييم
العقاري   للتقييم  للتنمية المحدودة  :  2020)ال ال  للتقييم العقاري   رتفاليو ستاوشركة  شركة اوالت   ين مستقل  جميعهمو   (، وشركة جيه ال ال 

 من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.  ينومرخص 
متوسط    2021يونيو    30كما في   بلغ  :  2020  ديسمبر  31)  سعودي  ريال  986,992,197  أعاله  المذكورة  االستثمارية  العقارات   تقييم، 

:  2020  ديسمبر  31)  ٪9  إلى  ٪8  بنسبة  خصم  معدلب   االستثمارية  العقارات  لتقييم  المستخدمة  الرئيسية  االفتراضات  تضمنت (.  984,014,440
 ٪( (. 8,5٪ إلى 8: 2020ديسمبر   31٪ )9٪ إلى 7من    يتراوح عائد ومعدل( ٪9 إلى 8٪

 

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

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  عقارات استثمارية -7
 أصول حق االنتفاع  (ب)

 المجموع   مباني   أراضي   
 )بالرياالت السعودية(   

 : التكلفة
     

 
 116,834,242  58,430,976  58,403,266  2021يونيو  30و 2021يناير  1

       

 123,385,296  60,630,866  62,754,430  2021يناير  1
 (6,551,054)  (2,199,890)  (4,351,164)  استبعادات 

 116,834,242  58,430,976  58,403,266  2021يونيو  30
       

   :إطفاء متراكم 
 

     
 2021يناير  1

 
9,206,934  8,596,602  17,803,536 

 المحمل للفترة 
 

1,736,719  1,754,213  3,490,932 
 21,294,468  10,350,815  10,943,653  )غير المراجعة(  2021يونيو  30

       

 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 
 

     
 95,539,774  48,080,161  47,459,613  2021يونيو  30

       

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

 سنة.  16,5إلى  15,5لمدة تتراوح بين  ،مبانيو  يض ا أر لبعض العقارات التجارية، أي  نتفاعاالحق  أصول حصل الصندوق على 
شركة اوالت  : 2020) وشركة أبعاد للتقيم العقاري   قبل مقيمين، شركة اوالت للتنمية المحدودة  من  ألصول حق االنتفاع  القيمة العادلة   تم تقييم

 وكالهما مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. (،رتفاليو ستاوشركة  للتنمية المحدودة  
تم  ريال سعودي(    60,515,472:  2020ديسمبر    31)ريال سعودي    61,039,451  المباني   تقييمبلغ متوسط    ، 2021يونيو    30كما في  
:  2020  ديسمبر  31ريال سعودي )  124,943,955  والبالغ  االمستحوذ عليه  االنتفاع  حقأصول    مجموع  تقييم  متوسط  بتخصيص  احتسابه

 التقييم  تحديد  يتم.  التمويلي  اإليجار  دو عق  ترتيباتب   تعلقالم  المبانيمن    جزء  بعد استبعاد  المتبقيةعلى المساحة  ريال سعودي(    124,217,737
معدل خصم   يم حق االنتفاعي ق ت تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في . مستقالن  مقيمان قدمها   التي التقييم تقارير قيمة متوسط   أنه على

 ٪(. 11٪ إلى 8,5: 2020ديسمبر  31٪ )11٪ إلى 8,4 منيتراوح  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تمويلي  عقود إيجارصافي استثمار في   -8

 يتكون صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي مما يلي: 
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  385,550,599   381,630,785  إجمالي االستثمار في عقود إيجار تمويلي
 (138,290,601)   (132,349,082)   ة التمويل غير المكتسب إيرادات ناقصًا: 

  249,281,703   247,259,998  
 

 : كما يلي 2021يونيو 30في   تمويلي كما إيجار ان تحليل استحقاقات صافي االستثمار في عقود
  

  أقل من سنة 
إلى   من سنتين

  خمس سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
 )بالرياالت السعودية(   

 381,630,785  258,302,820  85,887,420  37,440,545  إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (132,349,082)  (79,435,193)  (42,941,875)  (9,972,014)  إيرادات تمويل 

  27,468,531  42,945,545  178,867,627  249,281,703 
 

 : كما يلي 2020ديسمبر  31في   تمويلي كما إيجار ان تحليل استحقاقات صافي االستثمار في عقود
  

  أقل من سنة
إلى   سنتينمن 

  خمس سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
 )بالرياالت السعودية(   

 385,550,599  269,863,064  85,193,671  30,493,864  إجمالي ذمم إيجار مدينة
 (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  -9
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  18,462,879   41,332,089  مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 
  1,308,985   2,719,365  غير مفوترة  -مدينة   اتذمم إيجار 

  44,051,454   19,771,864  
 (8,888,208)   (8,888,208)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

  35,163,246   10,883,656  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 
 )تتمة(  ذمم ايجارات مدينة -9

 كما يلي:   2020ديسمبر   31و 2021يونيو  30يجارات المدينة كما في إن تحليل األعمار لذمم اال
لم تتجاوز   

  موعد
استحقاقها ولم  

 تهبط قيمتها 

   ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها  
 

 

 180 أقل من 
  يوم 

181-270  
  يوم 

270-365  
  يوم 

  365 أكثر من
 المجموع   يوم 

 )بالرياالت السعودية(  
 

  
         

2021 2,719,365  26,681,769  3,229,561  3,175,035  8,245,724  44,051,454 
2020 1,308,985  5,386,072  3,876,199  781,352  8,419,256  19,771,864 

 

 

 مدفوعات مقدمًا وأصول اخرى  -10
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  287,074   5,937,341  (24)إيضاح  مدينةضريبة قيمة مضافة  
  4,022,209   3,836,929  ةمؤجل  تسهيالت مصرفية اترسوم ترتيب 

  68,751   224,950  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  1,452,307     -  مصاريف رأسمالية  قابلم  دفعات مقدمة

  9,999,220   5,830,341  
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -11
. اعترف الصندوق الماليةاستثمر الصندوق في صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك وهو صندوق استثماري مفتوح تديره شركة مشاركة  

 باالستثمار بالقيمة العادلة من خالل ربح الخسارة. 
 

 تسهيالت مصرفية  -12
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 السعودية( )بالرياالت   

     

  311,389,561   320,736,231  تسهيالت مصرفية طويلة االجل 
 (7,637,944)   (7,005,639)   : تكاليف المعاملة ناقصاً 

  313,730,592   303,751,617  
 

  مسحوبات طويلة األجل بحد    تسهيالت ى شكل  الراجحي عل   بنكة مع  ي عالشر   المعاييرمع    طابقةمت   مصرفيةوق اتفاقية تسهيالت  أبرم الصند
  400قام الصندوق بزيادة حد االئتمان الخاص به من    ال سعودي لتمويل االستحواذ على أصول مدرة للدخل. مليون ري   400  يبلغإجمالي  

  بنسبة  امشأشهر( باإلضافة إلى ه  6سايبور )  رسوم تمويل  معدل  مليار ريال سعودي. تحمل هذه التسهيالت  1مليون ريال سعودي إلى  
(. 2018يونيو    28ويستحق السداد على دفعة واحدة بعد سبع سنوات من تاريخ السحب )  ٪(.1,85  -  ٪1,65  :2020ديسمبر    31)  1,65٪

 تستحق الفائدة على أساس نصف سنوي. 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  األولية المختصرةالقوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تسهيالت مصرفية )تتمة(  -12

مليون ريال سعودي( لغرض شراء    311,39:  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي حتى تاريخ التقرير )  320,73قام الصندوق بسحب  
 إيجار.  إيرادات  وتحويل  ةإذني  ات( وسند7العقارات االستثمارية )إيضاح عقارات استثمارية. القرض مضمون برهن عقاري لبعض 

 

 يجار اإل عقود  التزامات -13
  2021يونيو  30  

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 )بالرياالت السعودية(   

     

  202,706,280   192,876,280  التزامات اإليجار إجمالي 
 (55,867,339)   (52,685,965)   تمويل تكاليف 

  140,190,315   146,838,941  
 

 :2021يونيو  30في   كما  اإليجار عقود  تزاماتال استحقاقات  فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة 
إلى   من سنتين

  خمس سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
     

 )بالرياالت السعودية(   
إجمالي التزامات عقود  

 اإليجار 
 

11,490,000 
 

49,864,000 
 

131,522,280 
 

192,876,280 
 (52,685,965)  (26,677,710)  (22,790,701)  (3,217,554)  تكاليف تمويل 

  8,272,446  27,073,299  104,844,570  140,190,315 
 

 :2020ديسمبر  31في   كما  اإليجار عقود  التزامات استحقاقات  فيما يلي تحليل 
  

  أقل من سنة
إلى   من سنتين

  خمس سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
     

 )بالرياالت السعودية(   
  عقود إجمالي التزامات 

 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 
 

  على   خصم . خالل الفترة حصل الصندوق على  يض ااإليجار األر   عقود   اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات  ات عقود التزام  تمثل
 االعتراف بها كإيرادات أخرى.ريال سعودي، وتم  410,000أرض بمبلغ  إيجار

 

 غير مكتسبة إيجار  ايرادات  -14
 .ماريةد اإليجار التشغيلي للعقارات االستث و مقابل عق مقدمًا،  ستلمجار غير المكتسبة اإليجار الم تمثل إيرادات اإلي 

 

 اتعاب ادارة الصندوق  -15
  صوص عليه في شروط وأحكام الصندوق على النحو المن   اإلدارة  اتعاب  باحتساب  الصندوق   يقومندوق.  ر الص مدي   الصندوق من خالل  يتم إدارة

 أصول الصندوق.  إجمالي ٪ من  1,2بمعدل سنوي قدره 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 التزامات أخرى  -16

  2021يونيو  30  
  )غير مراجعة( 

  2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 )بالرياالت السعودية(   
     

 1,624,487  1,776,600  مستحقة مصاريف 
 1,503,719  1,427,663  تكاليف التمويل المستحقة 

 978,000  1,077,407  تأمينات
 1,474,000  449,214  مستحقة   مصرفيةتسهيالت   اترسوم ترتيب 

 198,769  1,106,762  أخرى 
  5,837,646  5,778,975 

 

 مصاريف تشغيلية أخرى  -17
لفترة الستة أشهر     

يونيو    30المنتهية في 
  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(   2020
 السعودية( )بالرياالت   

     

 575,528  639,220  منافع 
 113,507  530,361  رسوم إدارة حق انتفاع العقار 

 674,847  706,719  واشتراكات رسوم 
 170,405  134,530  رسوم تقييم

 20,000  10,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 459,846  785,901  أخرى 

  2,806,731  2,014,133 
 

 تمويل ايرادات  -18
لفترة الستة أشهر     

يونيو    30المنتهية في 
  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(   2020
 )بالرياالت السعودية(   

     

  4,668,827   5,941,519  ( 8)إيضاح  ار في التأجير التمويليمن االستثم ماليةإيرادات  
  54,750     -  ودائع قصيرة األجل إيرادات مرابحة عن 

  5,941,519   4,723,577  
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تمويل  تكاليف -19

لفترة الستة أشهر     
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(   2020
 )بالرياالت السعودية(   

     

 5,337,299  4,014,461  (12تكاليف التسهيالت المصرفية )إيضاح 
 723,605  863,905  رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفيةإطفاء 

 3,319,704  3,181,374  ( 13ر )إيضاح اإليجا عقود التزامات تكاليف تمويل
  8,059,740  9,380,608 

 

 ذات عالقة  جهاترصدة ومعامالت مع أ -20
، مجلس إدارة الصندوق  الوحدات  حملة)أمين الحفظ(،    لالستثمار  اإلنماء  ة مشاركة المالية )مدير الصندوق(، ذات العالقة شرك  جهات تمثل ال

 والهيئة الشرعية للصندوق. 
 

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

 طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال
 

لفترة الستة أشهر   
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(   2020

 
 

  
 

 ( بالريـاالت السعودية )
 مدير الصندوق 

 
  7,714,924   8,051,400  إدارة اتعاب 

  9,000,000     -  رسوم ترتيبات تسهيالت مصرفية   
  700,000     -  عقار استثماري   عمولة شراء  

 مجلس ادارة الصندوق 
 

  20,000   10,000  مكافأة أعضاء مجلس االدارة 
 الهيئة الشرعية 

 
  16,500   16,500  رسوم الهيئة الشرعية 

  49,727   49,589  رسوم حفظ   أمين الحفظ 
  7,200,000   6,685,363  ايراد إيجار   حدات و  ملةح

 

 مليون وحدة(.  4,64 ،2020ديسمبر   31مليون وحدة ) 4,64 ،2021يونيو  30في   كما مدير الصندوق في الصندوق   اتاستثمار بلغت 
 ما يلي: م عالقة ذات  جهاتاألرصدة مع  تتمثل 

   
  2021يونيو  30 

  )غير مراجعة( 
  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
 

  
 

السعوديةبالريـاالت  )  ) 
 8,801,043  8,051,400    )أ(  مدير الصندوق 

 91,667  141,256    )ب(  أمين الحفظ
 

 .تحت رسوم اإلدارة المستحقة تم عرضها (أ)
 . مستحقة  مصاريف تحت  تم عرضها (ب )
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  األولية المختصرةالقوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  ذات عالقة جهاترصدة ومعامالت مع أ -20

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

 

 االستحقاق   والنسبة األساس    نوع االتعاب 
     

  
  

 دارة اإل  أتعاب
 

 من إجمالي األصول 1,2٪ 
 

      ( أشهر  6كل ستة ) 
 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 
ريال سعودي لكل اجتماع للعضو  5,000

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

 
 بعد اجتماع مجلس اإلدارة   

     
 رسوم الهيئة الشرعية 

 
 ريال سعودي سنويا 33,000

 
      ( أشهر  6كل ستة ) 

 رسوم الحفظ 
 

 ريال سعودي سنويا 100,000
 

 سنويًا   
     

عند انتهاء ترتيب التسهيالت    مصرفية٪ من التسهيالت ال1,5صل إلى ت   رتيب تسهيالت مصرفية رسوم ت 
 المصرفية

 

 بحية الوحدة ر  -21
 الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة. حملة على االرباح العائدة ل  األساسية بناءً ب ربحية الوحدة احتسا تمي 

لفترة الستة أشهر     
يونيو    30المنتهية في 

  )غير مراجعة(   2021

لفترة الستة أشهر   
يونيو  30المنتهية في 

 )غير مراجعة(   2020
 )بالرياالت السعودية(   

     

 23,073,099  14,783,017  لحملة الوحدات  العائد للفترة الربح
 88,000,000  88,000,000  المتوسط المرجح لعدد الوحدات 

 0.26  0.17  ربحية الوحدة االساسية والمخفضة 
 

 وااللتزاماتاألصول   استحقاقاتتحليل  -22
عقود  والتزامات    طويلة األجل   وتسهيالت مصرفية  صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي و   االستثماريةمن المتوقع أن تتحقق العقارات  

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

 توزيعات األرباح  -23
مليون ريال سعودي(. أعلن الصندوق    30,8:  2020مليون ريال سعودي )  26,4  بمبلغخالل الفترة، قام مجلس إدارة الصندوق بتوزيع أرباح  

لشروط وأحكام الصندوق، يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية    اً بعد نهاية الفترة. وفق  سعودي  مليون ريال  26,4عن توزيع أرباح بمبلغ  
 ٪ من صافي الربح.90بما ال يقل عن  اً مرة واحدة على األقل سنوي 
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 صندوق مشاركة ريت  
 المالية(  )مدار من قبل شركة مشاركة 

 )تتمة(  المالية األولية المختصرةالقوائم إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 رتباطات وا ات االلتزام -24

مليون   5,7، تلقى الصندوق ربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل يطالب بالتزامات ضريبة القيمة المضافة إضافية بمبلغ  2020عام  خالل  
  5,7  بمبلغمليون ريال سعودي. خالل الفترة الحالية، دفع الصندوق مبلغ ضريبة القيمة المضافة اإلضافي    9,2  بمبلغريال سعودي وغرامات  

، مع إسقاط كل  الصندوق   لصالح   ربط معدل، تلقى الصندوق  2021يوليو    7في    .مليون ريال سعودي وقدم اعتراض على المبلغ بالكامل
رصيد مدين لدى  مليون ريال سعودي    5,7حيث أصبح المبلغ المدفوع والبالغ  ات ضريبة القيمة المضافة والغرامات ذات الصلة  من التزام

 (.10  إيضاح وذمم مدينة أخرى )  اً ضمن مدفوعات مقدم . قام الصندوق بقيد المبلغ كضريبة قيمة مضافة مدينةالهيئة
 

   األولية المختصرة القوائم الماليةتاريخ اعتماد  -25
 .2021 أغسطس 17 من قبل مجلس إدارة الصندوق في   األولية المختصرة القوائم الماليةتم اعتماد والموافقة على اصدار هذه 
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