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صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
قائمة المركز المالي
كما في 31ديسمبر 2018

ايضاح
األصول
عقارات استثمارية
حقوق إنتفاع مدفوعة مقدما ً
ذمم ايجارات مدينة
مدفوعات مقدما ً وأصول اخرى
ودائع قصيرة األجل
النقد وما في حكمه

7
8
9
10
11

مجموع األصول

بالرياالت السعودية
843,727,725
145,422,566
2,671,655
5,715,843
25,000,000
35,127,521
1,057,665,310

االلتزامات
قرض طويل األجل
ايرادات غير مكتسبة
اتعاب ادارة مستحقة
التزامات أخرى
توزيعات ارباح مستحقة

12
16
13
14

مجموع االلتزامات

159,792,309
14,297,549
6,428,194
3,876,097
24,640,000
209,034,149

صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات

848,631,161

وحدات مصدرة
صافي قيمة األصول لكل وحدة على أساس القيمة الدفترية
صافي قيمة األصول لكل وحدة على أساس القيمة العادلة

88,000,000
9.64
9,87

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق مشاركة ريت
)مدار من قبل شركة مشاركة المالية(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018

للفترة من

ايضاح
ايرادات
ايرادات إيجارية

بالرياالت السعودية
123,103,621

المصاريف
استهالكات
إطفاء حقوق انتفاع مدفوعة مقدما ً
خسارة انخفاض في قيمة عقارات إستثمارية
مصروف إيجار
اتعاب ادارة الصندوق
مصاريف تشغيلية أخرى

7
8
7
18
16
15

الربح من العمليات
ايرادات مالية
مصاريف مالية
الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر

11
12

)(20,515,942
)(4,323,225
)(14,181,333
)(7,227,797
)(15,827,316
)(2,846,014
)(64,921,627
58,181,994
1,012,784
)(4,323,617
54,871,161
-

صافي الدخل الشامل للفترة

54,871,161

المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة

88,000,000
19

ربحية الوحدة االساسية والمخفضة
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صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018

ايضاح

بالرياالت السعودية
880,000,000
54,871,161
54,871,161

اصدار وحدات
الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة
14

توزيعات أرباح
صافي االصول العائدة لحملة الوحدات
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)(86,240,000
848,631,161

صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018

بالرياالت السعودية
األنشطة التشغيلية
الربح للفترة
تعديالت عن :
استهالكات
اطفاء حقوق إنتفاع مدفوعة مقدما ً
خسارة انخفاض في قيمة عقارات إستثمارية
مصاريف مالية
ايرادات مالية

20,515,942
4,323,225
14,181,333
4,323,617
)(1,012,784

التغير في األصول وااللتزامات العاملة :
ذمم ايجارات مدينة
مدفوعات مقدما ً وأصول اخرى
ايرادات غير مكتسبة
اتعاب ادارة مستحقة
التزامات أخرى

)(2,671,655
)(869,780
14,297,549
6,428,194
3,830,390

54,871,161

صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

118,217,192

األنشطة االستثمارية
إستحواذ على حقوق إنتفاع
إستحواذ على عقارات استثمارية
ودائع قصيرة األجل
الفوائد المستلمة على الودائع قصيرة األجل

)(149,745,791
)(375,525,000
)(25,000,000
863,721

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(549,407,070

األنشطة التمويلية
المتحصل من اصدار وحدات
صافي المتحصل من قرض طويل األجل
مصاريف مالية مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة

377,100,000
160,672,750
)(9,855,351
)(61,600,000

صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

466,317,399

صافي التغير في النقد وما في حكمه

35,127,521

نقد وما في حكمه ،في نهاية الفترة

35,127,521

معامالت غير نقدية:
استحواذ على عقارات استثمارية مقابل اصدار وحدات

502,900,000
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صندوق مشاركة ريت
(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
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 معلومات عامةصندوق مشاركة ريت ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفقا ً ألنظمة
صناديق االستثمار العقارية وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
الصندوق مدرج ويتم تداوله في السوق المالية السعودية ("تداول") وهو متوافق مع معايير الهيئة الشرعية ومدار من قبل شركة
مشاركة المالية ("مدير الصندوق").
تمت الموافقة على طرح وحدات الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  1438/10/23هـ (الموافق  17يوليو  )2017و بدأ
الصندوق نشاطه بتاريخ  17أغسطس  .2017مدة الصندوق  99سنة قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين بتوصية من مدير الصندوق بعد
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
يسثمر الصندوق بشكل رئيسي في اصول عقارية مطورة تطويراً إنشائيا ً وقابلة للتأجير وتحقيق دخل دوري ويستهدف توزيع أرباح
نقدية التقل عن  ٪90من صافي أرباح الصندوق .

2

 أساس اإلعدادتم إعداد القوائم المالية للصندوق للفترة من  17يوليو  2017الى 31ديسمبر  2018وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم اعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق
ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لاير سعودي ،ما لم يرد خالف ذلك.
وفقا ً لتعليمات هيئة السوق المالية ،اعتمد الصندوق نموذج خيار التكلفة لقياس العقارات االستثمارية .وفقًا لذلك ،يتم إدراج العقارات
صا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة.
االستثمارية بالتكلفة ناق ً

3

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةيتطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول
واإللتزامات المقيدة واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير .يمكن أن ينتج من حاالت عدم التأكد من
هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات والتي ستتأثر في الفترات
المستقبلية.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الخاصة بها على أساس مستمر .يتم االعتراف بتعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها مراجعة التقديرات.
ان األحكام والتقديرات الرئيسية واالفتراضات التي لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق هي كما يلي:

 3.1األحكام

تصنيف اإليجارات الى ايجارات تمويلية او تشغيلية
الصندوق كمؤجر
أبرم الصندوق عقود ايجار تتعلق بعقارات تجارية وسكنية ضمن محفظته للعقارات اإلستثمارية .حدد الصندوق  ،بنا ًء على تقييم
الشروط واألحكام للترتيبات  ،أنه يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بملكية هذه العقارات وعليه تمت المحاسبة عن هذه
العقود كعقود إيجار تشغيلي.

الصندوق كمستأجر
أبرم الصندوق عقود إيجار تتعلق بحقوق إنتفاع .حدد الصندوق  ،بنا ًء على تقييم الشروط واألحكام للترتيبات  ،أن المؤجر يحتفظ
بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بالملكية وعليه تمت المحاسبة عن حقوق االنتفاع كعقود إيجار تشغيلي.
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 -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمه)

 3.2التقديرات واالفتراضات

تقييم العقارات االستثماريه
يستعين الصندوق بخدمات أطراف خارجية للحصول على تقديرات للقيمة السوقية للعقارات االستثمارية باستخدام أساليب تقييم معترف
بها ألغراض مراجعة انخفاض القيمة واإلفصاحات عنها في القوائم المالية.

األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية
تحدد إدارة الصندوق األعمار االنتاجية التقديرية للعقارات االستثمارية إلحتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في
اإلعتبار اإلستخدام المتوقع لألصل والتلف الطبيعي .يقوم مدير الصندوق بمراجعة األعمار االنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك
بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية لهذه االصول.

انخفاض قيمة العقارات اإلستثمارية
يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات علﯽ انخفاض القيمة للعقارات اإلستثمارية في كل تاريخ تقرير .يتم اختبار
االستثمارات العقارية لتحديد انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .عند
إحتساب القيمة من اإلستخدام ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من االصل أو وحدة توليد النقد وتختار معدل
خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 - 4السياسات المحاسبية الهامة
 4.1عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها (من قبل المالك أو المستأجر بموجب إيجار تمويلي) ألغراض اكتساب ايرادات
إيجارية او لألرباح الرأسمالية او لكليهما .يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم واي خسائر
انخفاض في القيمة ،ان وجدت .ال يتم اهالك األراضي .يتم استهالك تكلفة العقارات االستثمارية على مدى األعمار االنتاجية المقدرة
لها.
إن األعمار اإلنتاجية التقديرية للفئات األساسية للعقارات االستثمارية هي كما يلي:
سنوات
40
10

مباني
أثاث ،تجهيزات ومعدات

 4,2إيرادات إيجارية
ً
يتم االعتراف بااليرادات اإليجارية الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي للعقارات االستثمارية ،بالصافي من الخصم وفقا لشروط عقود
اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء.
 4,3النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة
ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون عرضة لمخاطر تغير غير جوهرية في القيمة.
 4,4مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي ،قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ،ومن المحتمل أن ينتج
عنه تدفق لموارد الصندوق االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .يتم مراجعة وتعديل المخصصات
بانتظام لتعكس أفضل تقدير حالي.
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 -السياسات المحاسبية الهامة (تتمه)

 4,5االيرادات المالية
يتم إثبات االيرادات المالية عند اإلستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
 4,6صافي قيمة األصول للوحدة
يتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة كما هو موضح في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات
المصدرة والقائمة في نهاية الفترة.
 4,7ربحية الوحدة
يتم احتساب ربحية الوحدة بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة لحملة الوحدات في الصندوق على المتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة
خالل الفترة.
 4,8توزيعات االرباح
يتم إثبات توزيعات االرباح لحملة الوحدات كالتزام في القوائم المالية في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات االرباح من قبل مجلس
إدارة الصندوق.
 4,9زكاة
الزكاة وضريبة الدخل هي التزامات تتعلق بحملة الوحدات ،وعليه ،لم يتم احتساب مخصص لها في هذه القوائم المالية .
 4,10تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية ليصبح جاهز
لإلستخدام أو بيعه المقصود كجزء من تكلفة األصل المعني .يتم تحميل جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي
تحدث فيها.
 4,11اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان اإلتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته وما إذا كان الوفاء باالتفاق يعتمد على
استخدام أصل معين ،او أن االتفاق يمنح حق استخدام األصل.

الصندوق كمستأجر
يتم تصنيف عقود االيجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء هام من المخاطر والمنافع الجوهرية المتعلقة بالملكية كايجارات تشغيلية .يتم
تحميل الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل األخر وفقًا لشروط عقود اإليجار على مدى فترة اإليجار على أساس منتظم حيث أن هذه الطريقة أكثر تمثيالً للنمط الزمني
الذي يتم فيه اإلستفادة من الموجودات المستأجرة.

الصندوق كمؤجر
أبرم الصندوق عقود إيجار تتعلق بمحفظته من العقارات االستثمارية .حدد الصندوق  ،بنا ًء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات  ،أنه
يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الجوهرية لملكية هذه العقارات وعليه تمت المحاسبة عن هذه العقود كعقود إيجار تشغيلي .يتم إثبات
إيراد اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر وفقا ً لشروط عقود اإليجار على مدى فترة اإليجار على أساس منتظم
ألن هذه الطريقة أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه استخدام المنفعة من األصول المؤجرة.
 4,12انخفاض قيمة األصول غير المالية
يقوم الصندوق في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض في قيمة األصل .في حالة وجود أي مؤشر  ،أو
عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل  ،يقوم الصندوق بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد
صا تكاليف اإلستبعاد أو القيمة من اإلستخدام أيهما أعلى .يتم تحديد ذلك لكل
لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناق ً
أصل على حده  ،ما لم يكن األصل ال يولد التدفقات النقدية التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى أو مجموعة من
األصول .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسترداد  ،يتم تخفيض قيمة األصل إلى المبلغ القابل
لالسترداد.
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 4,12انخفاض قيمة األصول غير المالية (تتمه)
وعند تحديد القيمة من االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم بما يعكس التقديرات
السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف اإلستبعاد ،يتم مراعاة المعامالت
السوقية الحديثة ،إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات
التقييم أو من خالل أي مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر ضمن فئات
المصروفات المتسقة مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها.
ً
يتم مراجعة األصول غير المالية التي انخفضت قيمتها لمعرفة ما إذا كان هناك احتماال لعكس االنخفاض المثبت مسبقا في تاريخ كل
تقرير .يتم اثبات عكس االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر.
 4,13األصول المالية

االثبات األولي والقياس
تصنف األصول المالية عند اإلثبات األولي بالتكلفة المطفأة ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر،و بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
يعترف بجميع األصول المالية عند االثبات االولي بالقيمة العادلة إضافة إلى ،في حالة االصول بالقيمة العادلة من خالل الربح
أوالخسارة ،تكاليف المعاملة ذات العالقة باإلستحواذ على األصول المالية.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:
أصول مالية بالتكلفة المطفأة
بعد القياس االولي ،تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتكون معرضة للهبوط في القيمة.
يتم االعتراف باألرباح او الخسائر في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل ،أو تعديله او هبوط قيمته.
تتكون األصول المالية بالتكلفة المطفأه للصندوق من ذمم ايجارات مدينة وودائع قصيرة االجل ونقد وما في حكمه.

الغاء إثبات األصول المالية
يتم إلغاء إثبات األصول المالية في الحاالت التالية:
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 ثالث من
خالل اتفاقية "تحويل" وسواء (أ) حول الصندوق بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو (ب) ان الصندوق لم
يحول ولم يحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه.
إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل .يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ بجميع
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه .في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات
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
الصندوق بسداده ،أيهما أقل.
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الهبوط في قيمة األصول المالية
يعترف الصندوق بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة.
يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر
االئتمان منذ االثبات االولي ،يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل 12
شهرا (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شهرا) .أما بالنسبة للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االثبات االولي  ،يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت
التعثر (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).
بالنسبة لذمم اإليجارات المدينة ،يطبق الصندوق مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .لذلك ،قام الصندوق باستخدام
مصفوفة المخصص التي تستن د على الخبرة التاريخية في خسائر االئتمان ،والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمستأجرين
والبيئة اإلقتصادية.
االلتزامات المالية

اإلثبات االولي والقياس
تصنف االلتزامات المالية ،عند اإلثبات األولي ،كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.
يتم اثبات جميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق
القروض والسلف والذمم الدائنة
بعد اإلثبات األولي ،تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر
في قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات ،وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلية.
يتم إطفاء تكاليف المعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية من تاريخ اثبات القرض على مدة السداد.

إلغاء إثبات االلتزامات المالية
يتم إلغاء إثبات االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاؤه.
قياس القيمة العادلة
يستخدم الصندوق أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة  ،مع زيادة استخدام المدخالت
ذات الصلة التي يمكن رصدها إلى الحد األقصى وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة  ،كما هو موضح على النحو التالي :
• المستوى األول  -قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المعلنة في سوق نشط (غير المعدلة) لألصول أو االلتزامات
المتماثلة.
• المستوى الثاني  -قياسات القيمة العادلة هي القيمة المستمدة من مدخالت بخالف األسعار المعلنة ضمن المستوى األول التي يمكن
رصدها لألصل أو االلتزامات إما بشﮐل مباشر (أي كأسعار) أو غير مباشر.
• المستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصول أو االلتزامات ال تستند الى
بيانات السوق القابلة للرصد.
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قياس القيمة العادلة (تتمه)
بالنسبة لألصول وااللتزامات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر ،يحدد الصندوق إذا حدثت تحويالت بين المستويات في
التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة تقرير.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة  ،قام الصندوق بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو
االلتزامات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
5

 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعدإن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق موضحة أدناه .ينوي
الصندوق تطبيق هذه المعايير ،إذا انطبقت ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ١٦عقود اإليجار"
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير 2016م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار" وتفسير
المعايير الدولية للتقرير المالي رقم " 4تحديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار" وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم 15
"حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم " 27تقييم مضمون المعامالت التي تتضمن الشكل النظامي لعقد
اإليجار" .وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ،ويُلزم
المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي بما يماثل المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي حسب معيار
المحاسبة الدولي رقم .17
ويتضمن المعيار إعفاءين لالعتراف لدى المستأجرين  -عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة" (مثل الحواسيب الشخصية) وعقود
اإليجار القصيرة األجل (مثل عقود اإليجار ذات فترة إيجار لمدة  12شهرا أو أقل) .وفي تاريخ بدء عقد اإليجار ،سيعترف المستأجر
بااللتزامات لسداد دُفعات اإليجار (التزام عقد اإليجار) واألصل الذي يمثل حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار (حق
استخدام األصل) .وسيتعيَّن على المستأجرين االعتراف بصورة مستقلة بمصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار ومصروف
االستهالك من حق استخدام األصل.
كما سيتعيَّن على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند حدوث أحداث معينة (مثل تغير في مدة عقد اإليجار وتغير في دفعات
اإليجار المستقبلية ناشئ عن تغير في مؤشر أو سعر مستخدم لتحديد تلك الدفعات) .وسيعترف المستأجر بصفة عامة بمبلغ إعادة قياس
التزام اإليجار كتسوية لحق استخدام األصل.
إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  .17وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو موضح في
معيار المحاسبة الدولي رقم  17والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار :عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي.
كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  16من المستأجرين والمؤجرين بأن يقدموا إفصاحات أكثر توس ًعا من تلك اإلفصاحات وفقًا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم .17
ويدخل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16حيز التنفيذ على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ  1يناير 2019م .وتسمح
أحكام تحول المعيار بإعفاءات محددة.
ما زال الصندوق في مرحلة تقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على القوائم المالية.

معايير أخرى

ان المعايير والتفسيرات المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا ً على القوائم المالية للصندوق:
-

لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 23عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل".
مالمح المدفوعات مقدما مع تعويض سلبي (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .)9
حصص طويلة االجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم .)28
تعديالت الخطط ،تخفيض او تسوية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم .)19
تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي السنوية (دورة  )2017 - 2015معايير مختلفة.
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 17عقود التامين".
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معلومات القطاع
يقوم مدير الصندوق بمراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعمال الصندوق بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.

قطاعات األعمال
ألغراض اإلدارة  ،ينقسم الصندوق إلى ثالثة أجزاء رئيسية  ،وهي:
أ) العقارات التجارية:
تتضمن مجمعات تجارية توفر مساحات قابلة للتأجير.
ب) العقارات السكنية:
تتضمن مجمعات سكنية وشقق فندقية
ج) المستودعات:
تتضمن مرافق التخزين المغلقة.
إن توزيع إيرادات ،الربح أو الخسارة ،األصول وااللتزامات للقطاع كما يلي:

العقارات التجارية

العقارات السكنية

المستودعات

غير مخصصة

المجموع

(بالرياالت السعودية)
ايرادات
العمالء الرئيسين
أخرى

19,321,170
19,321,170

80,780,712
9,857,671
90,638,383

13,144,068
13,144,068

-

93,924,780
29,178,841
123,103,621

مصاريف
االستهالك واالطفاء و خسارة انخفاض القيمة
مصروف االيجار

)(4,323,225
)(7,227,797

)(33,338,835
-

)(1,358,440
-

-

)(39,020,500
)(7,227,797

الربح للفترة

7,770,148

57,299,548

11,785,628

)(21,984,163

54,871,161

مجموع االصول

148,094,221

752,836,165

90,891,560

65,843,364

1,057,665,310

مجموع االلتزامات

162,123,647

9,441,616

4,855,933

32,612,953

209,034,149

قطاعات جغرافية
أصول الصندوق وعملياته داخل المملكة العربية السعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
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عقارات استثمارية

أراضي
التكلفة
اضافات
 31ديسمبر 2018
االستهالك و خسائر انخفاض القيمة
المحمل للفترة
خسائر انخفاض القيمة
 31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2018

مباني

أثاث تجهيزات
ومعدات
(بالرياالت السعودية)

388,708,950 437,037,270
388,708,950 437,037,270

7,082,415
7,082,415

13,309,764
7,098,918
20,408,682

368,300,268 429,954,855

االجمالي

52,678,780
52,678,780

878,425,000
878,425,000

7,206,178
7,206,178

20,515,942
14,181,333
34,697,275

45,472,602

843,727,725

تمثل العقارات االستثمارية استثمارات الصندوق في مجمعات سكنية مختلفة وشقق فندقية ومستودعات تقع في المملكة العربية السعودية.
كما في  31دﻴﺴﻤﺒر  2018بلغت صافي القيمة الدفترية للعقارات اإلستثمارية المرهونة كضمان مقابل قروض بنكية  843,73مليون
لاير سعودي (إيضاح .)12
وفقا ً للمادة  22من أنظمة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،يقوم مدير الصندوق
بتقييم أصول الصندوق بنا ًء على متوسط تقييمين يتم إعدادهما من قبل مقيمين مستقلين .وفقا ً لتعليمات هيئة السوق المالية ،يتم إدراج
صا االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة ،ان وجد.
العقارات االستثمارية بالتكلفة ناق ً
تم تقييم العقارات االستثمارية من قبل مقيمين ،شركة اوالت للتنمية المحدودة وشركة ري ماكس ،وكالهما مستقل ومرخص من الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين.
كما في  31ديسمبر  ، 2018بلغ متوسط تقييم العقارات االستثمارية أعاله مبلغ  847،418،209لاير سعودي .تتضمن االفتراضات
الرئيسية المستخدمة في تقييم العقارات االستثمارية معدل خصم  ٪9ومعدل عائد من  ٪7.4إلى .٪9
قامت اإلدارة بتعديل التقييم الذي أجرته شركتي ريماكس وأوالت من خالل تخفيض معدل النمو المتوقع لمطابقة متوسط معدل النمو
لعقارات مماثلة ،كما تم زيادة وزن التقييم بحسب "اسلوب الدخل" حيث انه أكثر موثوقية من التقديرات المستخدمة حسب "اسلوب
التكلفة" .نتيجة لهذه التعديالت ،تم احتساب انخفاض في القيمة بمبلغ  14،181،333لاير سعودي ،عن بعض العقارات اإلستثمارية.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تصنف في المستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
إن أي تغير جوهري في االفتراضات المستخدمة في التقييم للعقارات االستثمارية مثل أسعار الخصم والعائد ونمو االيجار ومعدالت
الشواغر وما إلى ذلك سوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل  /أعلى بشكل جوهري لتلك األصول.
حقوق إنتفاع مدفوعة مقدما ً
حصل الصندوق على حق االنتفاع لبعض العقارات التجارية لفترة حيازة تتراوح من  15.5إلى  16.5سنة.
تستند القيم العادلة لحق اإلنتفاع على تقييمات قامت بها شركة اوالت للتنمية المحدودة وشركة ري ماكس ،وكالهما مستقل ومرخص من
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
كما في  31ديسمبر  ، 2018بلغ متوسط تقييم حقوق اإلنتفاع المذكورة أعاله  161،705،072لاير سعودي .تتضمن االفتراضات
الرئيسية المستخدمة في تقييم حق اإلنتفاع معدل خصم يتراوح بين  ٪11و .٪12

ح15ح

صندوق مشاركة ريت
(مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
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ذمم ايجارات مدينة

لاير سعودي
435,391
2,236,264
2,671,655

ذمم إيجار مدينة  -مفوترة
ذمم إيجار مدينة  -غير مفوترة
إن تحليل األعمار لذمم االيجارات المدينة كما في  31ديسمبر  2018كما يلي:
متأخرة ولكن لم تنخفض قيمتها
ليست متأخرة
ولم تنخفض قيمتها
2,236,264

< 180يوم

 365-181يوم
(بالرياالت السعودية)

435,391

-

 730-366يوم
-

>  730يوم
-

المجموع
2,671,655

يسجل الصندوق مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مع االخذ بعين االعتبار العديد من العوامل بما في ذلك عمر أرصدة الذمم المدينة
والحالة المالية للعمالء والظروف االقتصادية العامة  ،وما إلى ذلك .تعتقد اإلدارة أن التعرض للخسارة االئتمانية المتوقعة ليس جوهريا ً.
- 10

مدفوعات مقدما ً وأصول اخرى

لاير سعودي
رسوم ترتيب قروض مؤجلة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
إيراد فائدة مستحق
ضريبة القيمة المضافة المدينة

4,697,000
258,268
149,063
611,512
5,715,843

تمثل رسوم ترتيب قروض مؤجلة رسوم إدارية واستشارية على تسهيالت القرض غير المسحوبة بمبلغ  234.85مليون لاير سعودي
(إيضاح .)12
- 11

ودائع قصيرة األجل
تمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من قبل الصندوق في وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية المحلية التي تستحق خالل فترة
تزيد عن  3أشهر لغرض الحصول على إيراد تمويل بأسعار تجارية.
تحمل الودائع فائدة بمعدل يتراوح بين  ٪2إلى .٪2.65
تم اإلعتراف بأرباح بمبلغ  1،012،784لاير سعودي من ودائع قصيرة األجل كإيرادات مالية.

- 12

قرض طويل األجل

لاير سعودي
قرض طويل االجل
صا :تكاليف المعاملة
ناق ً

165,150,000
()5,357,691
159,792,309

أبرم الصندوق اتفاقية تسهيالت مصرفية مع بنك تجاري محلي على شكل قروض طويلة األجل بحد مسحوبات إجمالي  400مليون لاير
سعودي لتمويل االستحواذ على أصول مدرة للدخل .تحمل هذه التسهيالت فائدة بمعدل سايبور ( 6أشهر) باإلضافة إلى هامش بنسبة
.٪1.85
سحب الصندوق مبلغ  165.15مليون لاير خالل الفترة بغرض الحصول على حقوق انتفاع معينة .يسدد القرض على دفعة واحدة بعد
سبع سنوات من تاريخ السحب (و 28يونيو  .)2018تسدد الفوائد على أساس نصف سنوي.
القرض مضمون برهن العقارات االستثمارية للصندوق وسندات ألمر وتنازل عن إيرادات اإليجار (ايضاح .)7
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صندوق مشاركة ريت
)مدار من قبل شركة مشاركة المالية(
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
 - 13التزامات أخرى

لاير سعودي
مصاريف مستحقة
إيجار مؤجل
تأمينات
أخرى

1,544,759
1,315,503
992,235
23,600
3,876,097

 - 14توزيعات ارباح مستحقة
خالل الفترة  ،أعلن الصندوق عن توزيعات أرباح بلغت  86.24مليون لاير سعودي  ،تم دفع  61.60مليون لاير سعودي منها .وفقا
لشروط وأحكام الصندوق  ،فإنه يستهدف توزيع أرباح نقدية  ،ال تقل عن  ٪ 90من صافي أرباح الصندوق.

لاير سعودي

 - 15مصاريف تشغيلية أخرى
رسوم و اشتراكات
رسوم تقييم
حراسة
منافع
اصالح و صيانة
دعاية واعالن
تأمين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
اخرى

1,337,172
271,000
258,284
255,919
167,227
123,816
108,152
60,000
264,444
2,846,014

 - 16ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات العالقة شركة مشاركة المالية (مدير الصندوق)  ،بنك اإلنماء (أمين الحفظ)  ،مالكي الوحدات  ،مجلس إدارة
الصندوق والهيئة الشرعية للصندوق.
يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها كما في 31
ديسمبر :2018
الطرف ذو العالقة

طبيعة التعامل

مدير الصندوق

اتعاب ادارة
عمولة شراء عقارات استثمارية وحق انتفاع
أتعاب ترتيب قرض
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
رسوم الهيئة الشرعية
رسوم حفظ
ايراد إيجار

تعامالت الفترة
) بالريـاالت السعودية (

مجلس ادارة الصندوق
الهيئة الشرعية
أمين الحفظ
حامل وحدات

استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما في  31ديسمبر  2018بلغت  4مليون وحدة.
بلغ استثمار اعضاء مجلس إدارة الصندوق  474,611وحدة كما في  31ديسمبر .2018

ح17ح

15,827,316
9,130,935
6,000,000
60,000
16,500
141,667
43,721,671

صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
 - 16ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمه)
المطلوب الى أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر  2018كما يلي:

لاير سعودي

مدير الصندوق
أمين الحفظ

6,428,194
141,667
6,569,861

إن أساس وفترة السداد للرسوم المستحقة لألطراف ذات العالقة وفقا ألحكام وشروط الصندوق المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية كما
يلي:
نوع االتعاب

األساس و النسبة

اإلستحقاق

رسوم ادارة

%1.2من إجمالي األصول

كل ستة ( )6أشهر

عمولة شراء العقارات االستثمارية وحق االنتفاع

حتى  ٪ 1من قيمة العقارالمشترى أو المباع

بعد إتمام الصفقة

أتعاب ترتيب القرض

حتى  ٪ 2من قيمة التمويل

بعد الحصول على التمويل

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

 5,000لاير سعودي لكل اجتماع للعضو
المستقل ،بحد أقصى  80,000لاير سعودي
سنويا ً.

بعد اجتماع مجلس اإلدارة

رسوم الهيئة الشرعية

 33,000لاير سعودي سنويا

كل ستة ( )6أشهر

رسوم الحفظ

 100,000لاير سعودي سنويا

سنويا ً

 - 17القيمة العادلة وإدارة المخاطر
 17.1قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
ال يوجد لدى الصندوق موجودات مالية ومطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 17.2إدارة المخاطر
يتعرض الصندوق بحكم أنشطته إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية ،مخاطر االئتمان ،مخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.
مخاطر االئتمان:
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على ما يلي:

لاير سعودي
النقد وما في حكمه
ودائع قصيرة األجل
ذمم ايجارات مدينة
أصول اخرى

35,127,521
25,000,000
2,671,655
149,063
62,948,239

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
يقوم الصندوق بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بذمم اإليجارت المدينة من خالل قبض اإليجارات مقدما ً ومراقبة الذمم المدينة غير
المحصلة بشكل مستمر .يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال يتكبد الصندوق ديون معدومة جوهرية.
يتم االحتفاظ بارصدة النقد والودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عا ٍل.

ح18ح

صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
 - 17القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمه)
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي تلك التي تنجم عن مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على التمويل للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية.
قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية
فترة التقرير لإللتزامات المالية.
 31ديسمبر 2018

التزامات مالية
قروض
اتعاب ادارة مستحقة
التزامات أخرى
توزيعات ارباح مستحقة

القيمة الدفترية
لاير سعودي

اقل من سنة
لاير سعودي

159,792,309
6,428,194
3,876,097
24,640,000
194,736,600

6,428,194
3,876,097
24,640,000
34,944,291

أكثر من سنة واقل
من خمس سنوات
لاير سعودي
-

أكثر من خمس
سنوات
لاير سعودي
159,792,309
159,792,309

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة ،على أساس منتظم ،والتأكد من توفر أموال وتسهيالت مصرفية كافية للوفاء بااللتزامات
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 الفائدة ،مما يؤثر على ربح الصندوق أو قيمة أصوله المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض
لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العمالت عندما
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الصندوق الوظيفية .ليس لدى
الصندوق تعرض لمخاطر العمالت.

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للصندوق وتدفقاته النقدية.
بلغت اإللتزامات المالية ذات المعدل المتغير  159,792,309لاير سعودي كما في  31ديسمبر .2018
ان زيادة معدل الفائدة بمقدار  100نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بمبلغ  825,750لاير
سعودي
تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتقوم بادارة أثر ذلك على القوائم المالية.
 - 18ترتيبات عقود إيجار تشغيلي

الصندوق كمستأجر
أبرم الصندوق عقود إيجار تشغيلية على قطع أراضي تجارية معينة لفترات تتراوح ما بين  15.5إلى  16.5سنة .الحد األدنى لدفعات
اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر  2018هي كما يلي:

لاير سعودي
خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

13,325,000
55,532,500
173,309,800
242,167,300

ح19ح

صندوق مشاركة ريت
( مدار من قبل شركة مشاركة المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمه)
للفترة من  17يوليو  2017الى  31ديسمبر 2018
 - 18ترتيبات عقود إيجار تشغيلي (تتمه)

الصندوق كمؤجر
أبرم الصندوق عقود إيجار تشغيلية على استثماراته العقارية وحقوق االنتفاع لفترات تتراوح ما بين  5إلى  16.5سنة .الحد األدنى
لإليجار المستحق بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر  2018كما يلي:

لاير سعودي
خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

97,344,807
278,787,603
190,482,342
566,614,752

 - 19ربحية الوحدة االساسية والمخفضة
يعتمد احتساب ربحية الوحدة االساسية والمخفضة على االرباح العائدة ألصحاب الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة.

لاير سعودي
الربح للفترة
المتوسط المرجح لعدد الوحدات
ربحية الوحدة االساسية والمخفضة

54,871,161
88,000,000
0.62

 - 20تحليل إستحقاقات األصول واإللتزامات
من المتوقع أن تتحقق العقارات اإلستثمارية وحقوق اإلنتفاع المدفوعة مقدما ً والقروض طويلة األجل بعد  12شهراً من تاريخ التقرير ،إن
جميع األصول وااللتزامات األخرى ذات طبيعة متداولة .
 - 21تاريخ اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  17مارس .2019

ح20ح

