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ماليك الوحدات الكرام، 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

متيّزه  عىل  املحافظة  يف  الحمد  ولله  الصندوق  نجح  حيث  2020م،  لعام  ريت  مشاركة  لصندوق  السنوي  التقرير  أيديكم  بني  نضع  أن  يرسنا 
املناعة  الصندوق  أكسب  مام  العمل  فريق  وكفاءة  الوحدات  ماليك  من  الغالية  الثقة  بتلك  مدفوًعا  العام،  هذا  االستثامرية خالل  وسمعته 

الجميع.  إليها  يتطلع  التي  االستثامرية  املنجزات  وحصد  أهدافه  لتحقيق  ومييض  التحديات  مواجهة  يف  قويًا  يقف  تجعله  التي 

فريوس  جائحة  بسبب  العاملية  االقتصاديات  لكل  تحديًا  وشّكل  واالستثامرية،  التنموية  األصعدة  كافة  عىل  استثنائيًا  2020م  العام  كان 
االقتصادية،  القطاعات  مجمل  يف  والتقلبات  واالستقرار  اليقني  عدم  حاالت  من  سلبية  بظالل  ألقت  التي  )كوفيد19(  املستجد  كورونا 
التي  االقتصادية  والتدابري  اإلجراءات  ثم  تعاىل،  الله  بفضل  والركود.  التباطؤ  وطأة  لتخفيف  املعالجات  أساليب  التحدي  هذا  مع  وتعددت 
الحوافز  حزمة  وأسهمت  أجمع،  العامل  بها  شهد  واقتدار  بكفاءة  الصحية  األزمة  إدارة  متت  السعودية،  العربية  اململكة  حكومة  فّعلتها 

الجائحة. تحديات  مواجهة  عىل  قدرة  وأكرث  معاىف  الوطني  اقتصادنا  بقاء  يف  االقتصادية 

االستثامري،  دورنا  وتعزيز  أعاملنا  استقرار  عىل  يعمل  مبا  مسريتنا  واصلنا  ومتعايف  متني  وطني  اقتصاد  يف  نشاطنا  واقع  ومن  وإننا 
ميتلك  تجعله  التي  الوسائل  وتوفري  الصندوق  نهج  عىل  حافظ  الذي  األكمل  الوجه  عىل  دورها  البرشية  مواردنا  أّدت  املجال  هذا  ويف 
لبذل  وطموحا  تعافيًا  أكرث  جديد  عام  نستهل  ونحن  لنا  يحق  وموثوقية.  مرونة  بكل  التحديات  ومواجهة  العقبات  لتجاوز  الالزمة  القدرات 
واالستعداد  للصندوق،  اإلسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  أجل  من  الجهود  أقىص  بذلت  التي  الكفؤة  بكوادرنا  نفخر  أن  الجهود،  من  مزيد 

والتطور. النمو  طريق  يف  واالنطالق  االنتعاش  بعد  ما  ملرحلة 
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مل يتوقف صندوق مشاركة ريت عن تحقيق منجزاته ومواصلة أعامله، وظل عىل منهجه يف النمو ما جعله يحصد عددا من املنجزات الفارقة 
مستودعات  أكرب  من  ويُعد  ديب،  مبدينة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  جديد  عقار  عىل  االستحواذ  فتم  بالتحديات،  ميلء  عام  يف 

كورونا. أزمة  مثل  األزمات  يف  النشطة  القطاعات  أكرث  من  الذايت  التخزين  قطاع  ويعترب  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الذايت  التخزين 

التمويل  مبلغ  وزيادة  التمويل  تكلفة  تخفيض  يف  الصندوق  نجاح  أيضا،  2020م  العام  خالل  للصندوق  النوعية  املنجزات  قامئة  وشملت 
املايل  املركز  قوة  يعكس  ومقدًرا  الفتًا  تطوًرا  ميثل  وهذا  عامليًا،  الفائدة  معدالت  انخفاض  ظل  يف  سعودي  ريال  مليار  إىل  ليصل 

عالية. بديناميكية  السوق  متغريات  مع  التعامل  عىل  ومقدرته  للصندوق 

استدامة  عىل  الصندوق  سعى  حيث  وغريها،  املنجزات  هذه  تحقيق  أمكن  الصندوق  مدير  وضعها  التي  االستثامرية  املعالجات  خطة  ومع 
كفاءة  يعني  ما  املتداولة،  العقارية  للصناديق  التنافسية  امليزة  هي  التوزيعات  أن  حيث  2020م  لعام  النقدية  التوزيعات  استقرار  معدل 

التطورات. وقراءة  التشغيلية  العمليات  إدارة  يف  كبرية  وفعالية 

يف  رشكاء  يجعلهم  ما  وذلك  املالية،  مشاركة  رشكة  منسويب  وكافة  الصندوق  ملدير  التنفيذية  واإلدارة  الصندوق  إدارة  مجلس  وأعضاء 
الجميع. إليها  يتطلع  التي  االستثامرية  املنجزات  وحصد  أهدافه  لتحقيق  الفريد  الدعم  بذلك  محفًزا  ريت  مشاركة  صندوق  إكساب 

متميزة،  واستثامرية  مالية  نتائج  لتحقيق  أكرب  تحديات  2021م  الجديد  العام  هذا  يف  ينتظرنا  فإنه   ، وامتياز  بنجاح   2020 تحديات  عبور  ومع 
الله. بإذن  األكمل  الوجه  عىل  النمو  خطط  وتنفيذ  والتطور  النجاح  من  املزيد  تحقيق  عىل  وقدرتهم  العمل  بفريق  عالية  ثقة  عىل  وإننا 

6تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

إبراهيم بن فهد العساف

رئيس مجلس إدارة صندوق مشاركة ريت
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ملخص أحداث صندوق 
مشاركة ريت
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أبريل 2020م يناير 2020م

أكتوبر 2020م

28 14

01

وقع الصندوق عقد تسهيالت 
مرصفية إضافية بقيمة 600 

مليون ريال مع مرصف الراجحي 
متوافقة مع املعاييـر الرشعية، 
لتصبح إجاميل قيمة التسهيالت 

املرصفية املتاحة لصندوق 
مشاركة ريت 1 مليار ريال سعودي، 

وتم تخفيض تكاليف الحصول عىل 
التسهيالت املرصفية لتصبح

 1.65 % + سايبور ستة أشهر.

أعلن الصندوق عن إمتام اإلستحواذ 
عىل صاالت عرض البازعي للسيارات 

يف مدينة الرياض.

بدأ عقد إيجار عقار مستودع الصندوق 
للتخزين الذايت بديب يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

سبتمرب 2020ميوليو 2020م 0220

الصندوق يعلن عن توزيعاته مبقدار    
0.35 ريال سعودي للوحدة عن النصف 

األول من عام 2020م.

يناير 2021منوفمرب 2020م

بدأ مدير الصندوق تنفيذ أعامل تجديد 
مستودعات الربكة بالرياض.

 أعلن الصندوق عن إمتام اإلستحواذ عىل 
عقار مستودع الصندوق للتخزين الذايت 

بديب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الصندوق يعلن عن توزيعاته مبقدار 0.30 
ريال سعودي للوحدة عن النصف الثاين 

من عام 2020م.

1803

2020
ملخص أحداث صندوق 

مشاركة ريت
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الصندوق: صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثامر عقاري مطروح طرًحا عاًما يف السوق السعودية الرئيسية، يتمثل هدفه االستثامري 

الرئييس يف االستثامر يف عقارات مطورة تطويرًا انشائيًا وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجريي، ويوزع نسبة 90% كحد أدىن من صايف أرباح 
الصندوق نقًدا عىل ماليك الوحدات خالل فرتة عمله وذلك بشكل نصف سنوي.

مدير الصندوق: رشكة مشاركة املالية )مشاركة(، هي رشكة مساهمة مغلقة تم تأسيسها مبوجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 73/ق وتاريخ 

1435/03/29هـ وهي شخص اعتباري مرخص له وفًقا لالئحة األشخاص املرخص لهم مبوجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم 27/13169 وتاريخ 
1434/12/18هـ ملزاولة نشاط اإلدارة )إدارة صناديق االستثامر( والحفظ واملشورة والرتتيب والتعامل بصفة أصيل يف أعامل األوراق املالية.

سياسة توزيع األرباح: توافًقا مع رشوط وأحكام صندوق مشاركة ريت فقد بنيت سياسة توزيع األرباح عىل أن يتم توزيع صايف الربح املتحصل من 

العمليات التشغيلية إىل ماليك الوحدات وذلك بشكل نصف سنوي.

األهداف االستثامرية: يستثمر الصندوق بشكل رئييس يف أصول عقارية مطورة تطويرًا انشائيًا وقابلة للتأجري وتحقيق دخل دوري، قد يستثمر 

الصندوق بشكل ثانوي أيًضا موجوداته يف مشاريع التطوير العقاري رشيطة أن: 

ملخص أحداث صندوق 

مشاركة ريت

)أ( ال تقل موجودات الصندوق املستثمرة يف األصول العقارية املطورة التي تولد دخل دوري عن %75.

)ب( أال يستثمر يف األرايض البيضاء.



10تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020 10تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

محفظة الصندوق العقارية: يف تاريخ إدراج الصندوق متلك الصندوق خمس عقارات، مستودعات الربكة، شقق راديسون بلو الفندقية، مجمع 

أجزاال السكني، مجمع يس شور السكني ومجمع اللؤلؤة السكني.

التسهيالت املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية: لدى مدير الصندوق تسهيالت بنكية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية بنظام البيع اآلجل مع مرصف 

الراجحي وبقيمة تبلغ 1000 مليون ريال سعودي.

استحواذات الصندوق ما بعد اإلدراج: 

خالل عام 2018م استحوذ الصندوق عىل 4 مشاريع حقوق انتفاع تجارية تقع يف الرياض، الخرج، الجبيل، والدمام وذلك بقيمة صافية 146.1 

مليون ريال سعودي تم متويلها من خالل التسهيالت املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.

خالل عام 2019م قام الصندوق باالستحواذ عىل أرض مرشوع الخرج بالزا التجاري التابع للمحفظة العقارية للصندوق ليتحول املرشوع من 

حق إنتفاع إىل ملكية حرة.  كام يف 31 ديسمرب 2019م قام الصندوق بتوقيع اإلتفاقية النهائية لإلستحواذ عىل صالة عرض البازعي لسيارات 
تويوتا ولكزس وصالة عرض سيارات سكودا ومركز متخصص لصيانة السيارات يف مدينة الرياض، وقد تم اإلعالن عن اإلنتهاء من نقل ملكية 

العقار لصالح الصندوق يف 2020/01/14م، وذلك بقيمة إجاملية تقدر بـ 70 مليون ريال سعودي. وتم متويل جميع هذه االستحواذات من 
خالل التسهيالت املرصفية املتاحة للصندوق واملتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.

خالل عام 2020م قام الصندوق بإمتام اإلستحواذ عىل عقار صالة عرض البازعي للسيارات باإلضافة إىل استحواذه عىل عقار مستودع 

الصندوق للتخزين الذايت يف ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ويعد العقار أحد أكرب املستودعات املخصصة للتخزين الذايت يف الرشق 
األوسط. 

خالل عام 2020م بدأ مدير الصندوق بتحويل عقود اإليجار من عقود ورقية إىل عقود إلكرتونية موحدة وموثقة عرب منصة أبرش، وحتى تاريخ 

هذا التقرير فإن نسبة العقود املوثقة إلكرتونيًا تبلغ 60% تقريبا من إجاميل العقود.
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البندالسنة

صايف قيمة 
أصول الصندوق

2018م 
)ملدة 17 شهر(

2019م 

2020م 

أعىل صايف قيمة 
أصول لكل وحدة

عدد الوحدات 
املصدرة

نسبة املرصوفات 
التي تحملها 

الصندوق

صايف قيمة 
األصول لكل وحدة

أقل صايف قيمة 
أصول لكل وحدة

توزيع الدخل لكل 
وحدة

العائد اإلجاميل 
للصندوق*

848,631,161 ريال 

907,224,375 ريال

881,700,719 ريال

10.13 ريال

10.31 ريال

10.22ريال

88 مليون وحدة

88 مليون وحدة

88 مليون وحدة

3% من صايف أصول 
الصندوق

3.3%من صايف 
أصول الصندوق

3.7% من صايف 
أصول الصندوق

9.64 ريال

10.31 ريال 

10.02 ريال 

9.64 ريال

10.11 ريال

10.02 ريال

98 هللة

70 هللة

65 هللة

101,119,458 ريال

64,529,997 ريال 

61,133,301 ريال 

مقارنة ألداء الصندوق:

آلية إحتساب العائد اإلجاميل للصندوق : 

العائد اإلجاميل = إجاميل اإليرادات - أتعاب إدارة - مصاريف تشغيلية - تكاليف التمويل

*
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نسبة العقارات املؤجرة والغري مؤجرة إىل إجاميل العقارات اململوكة:

مجمع أجزاال األول السكـنـي

مستودعات الربكة بالسيل

مجمع العروبة سكوير

مجمع يس شور السكنـي

معارض البازعي للسيارات

مجمع الفيصلية بالزا

شقق راديسون بلو الفندقية

مستودع ذا بوكس للتخزين الذايت

مجمع الجبيل بالزا

مجمع اللؤلؤة السكنـي

مجمع الخرج بالزا

حالة التأجري النسبة إىل إجاميل العقارات اململوكةنسبة التأجري يف العقاراسم العقار

%14

%8

%4

%13

%6

%2

%7

%4

%5

%32

%5

مؤجر

تحت التجديدتحت التجديد

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

مؤجر

%100

%83

%100

%100

%93

%100

%100

%92

%100

%61

نسبة التأجري يف العقارات التجارية بناًء عىل عدد املعارض التجارية  *
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الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية عىل مدار العام 2020م :

أمني الحفظ

إدارة سجالت املالك

املحاسب القانوين

مدير األمالك

املثمنني العقاريني

اإلدراج والتداول

املستشار الرشعي

مقدم الخدمة القيمةالخدمة

رشكة اإلمناء لإلستثامر

رشكة مركز إيداع األوراق املالية “مركز اإليداع”

رشكة بيكر تييل

رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك

 )OPM( رشكة أوالت ورشيكه للتقييم العقاري
)ValuStrat( رشكة خبري التثمني العقاري

) JLL Valuation( جونز النغ السال العربية السعودية املحدودة

رشكة السوق املالية “تداول”

رشكة دار املراجعة الرشعية

100,000 ريال

70,000 ريال

221,960 ريال 

400,000 ريال

1,570,006 ريال

416,805 ريال

33,000 ريال

 يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق من صندوق مشاركة ريت خالل عام 2020م.

 يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيض أي رسوم مل يفصح عنها.

 أثرت أزمة كورونا عىل أداء صندوق مشاركة ريت لعام 2020م وتم توضيح األثر يف فصل )أزمة كورونا صفحة 37(.
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 املستشار الفنياملستشار الرشعيأمني الحفظ

الهنديس

مدير الصندوق

واملستشار املايل

املستشار اإلعالمي املثمنون العقاريون املستشار القانوين املحاسب القانوين

مقدمي

الخدمـات
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اسرتاتيجيات وسياسات 
استثامر الصندوق

03
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بعد تطبيق منوذج SOWT  لتحديد الفرص واملخاطر ومكامن القوة والضعف للصندوق، تم اعتامد اسرتاتيجية الصندوق من قبل مجلس إدارة 
صندوق مشاركة ريت وهي:

العمل عىل زيادة عدد العقارات التابعة للصندوق بهدف توسيع 
قاعدة األصول وزيادة اإليرادات وتقليل مخاطر التذبذب، وذلك عن 

طريق االقرتاض،  زيادة رأس املال بدخول مساهامت عينية أو 
االندماج مع صندوق آخر.

السعي إىل تنويع القطاعات العقارية التي يستثمر بها 
الصندوق واستهداف قطاعات جديدة تتواكب مع تغريات السوق 
العقارية من حيث الطلب مع املحافظة عىل نسب تنويع مالمئة 

و وفًقا لدراسات سوقية دقيقة.

استغالل العالقات والرتكيز عىل توسيع دائرة التواصل الخارجي 
لتوفري الفرص النوعية واملميزة للصندوق.

العمل عىل زيادة العائد اإليجاري عن طريق اإلستحواذ املبارش 
عىل عقارات تشغيلية ومنشآت صحية وتعليمية بحيث يتم 

تشغيل العقارات لصالح الصندوق مبارشة ومن خالل مشغلني 
ذوي خربة.

اسرتاتيجيات وسياسات 

استثامر الصندوق

السعي إىل توفري مستأجرين اسرتاتيجيني وذوي كفاءة عالية  
لعقارات الصندوق وتوقيع عقود إيجار طويلة األجل.

استثامر النقد املتاح دامئًا لتحقيق أفضل عائد مع أقل مخاطر.

استغالل السيولة والتمويل املتوفر للصندوق مع انخفاض 
معدالت الفائدة القتناص الفرص بأسعار تنافسية وتعظيم حجم 

األصول العقارية يف الصندوق.

الرتكيز عىل القطاعات التي سيتم العمل عىل تطويرها والرتكيز 
عليها بحسب رؤية اململكة 2030 والتي ستخلق طلب عايل عىل 

السوق العقاري.

العمل عىل وضع معايري مهنية ملقدمي الخدمات لصناديق 
الريت مثل )املثمنني، مدراء األمالك، الوسطاء( لتعزيز دورهم مبا 

يخدم مصلحة الصناديق العقارية املتداولة.
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يستهدف الصندوق االستثامري بشكل رئييس يف املواقع التي تقع يف املدن الرئيسية 
باململكة العربية السعودية، عىل أن تكون خارج حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة 

املنورة، وتتميز تلك املواقع بسامت سكانية إيجابية ومنو قوي يف أنشطة األعامل وتدفق 
يف االستثامرات بشكل إيجايب، وديناميكية عرض وطلب إيجابية وكذلك بنية تحتية قوية.

وعىل الرغم من أن االستثامر األويل للصندوق يقع يف اململكة العربية السعودية، إال أنه 
وعىل سبيل تنويع االستثامرات، يجوز للصندوق االستثامر بحد أقىص 25% من إجاميل قيمة 

أصوله يف العقارات املطورة تطويرًا إنشائيًا وقابلة لتحقيق دخل دوري تأجريي والواقعة 
خارج اململكة وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

كام ميكن ملدير الصندوق االحتفاظ بنسبة ال تتجاوز 10%  من صايف األرباح سنويًا كنقد وذلك 
من خالل األرباح املحتجزة غري املوزعة واملتحصلة من اإليجارات السنوية.

سياسات تركز 

االستثامر
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يجوز ملدير الصندوق – نيابًة عن الصندوق – الحصول عىل متويل متوافق مع معايري الهيئة الرشعية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. 
وال تزيد نسبة التمويل املتحصل عليها عن )50%( من إجاميل قيمة أصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. وميكن الحصول عىل 

التمويل من أي بنك محيل وسيتحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل.

ولقد حصل مدير الصندوق عىل موافقة مرصف الراجحي عىل إتاحة تسهيالت بنكية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية بنظام البيع اآلجل يف تاريخ 
2020/03/30م. وتفاصيلها كالتايل:

كام أن الصندوق يهدف من خالل حصوله عىل التمويل إىل التوسع وتحقيق أهدافه االستثامرية واالستحواذ عىل عقارات مدرة للدخل وعقود 
حقوق انتفاع طويلة األجل وذلك مبا يتامىش مع اسرتاتيجية الصندوق وتقليل مخاطره، ليظهر ذلك األثر عىل أرباح الصندوق واستدامة 

التوزيعات النقدية السنوية وذلك بعد خصم تكلفة التمويل السنوية.

صالحيات االقرتاض 

للصندوق

قيمة التسهيالت املرصفية املتاحة للصندوق 1000 مليون ريال سعودي وبتكلفة 1.65% + سايبور 6 أشهر.
مدة العقد 7 سنوات ميالدية.

تم الحصول عىل التسهيالت املرصفية بضامن رهن األصول العقارية للصندوق وضامن سند ألمر.
سيتم سداد تكلفة التمويل فقط خالل فرتة رسيان العقد.

سيتم سداد كامل قيمة التسهيالت املرصفية يف نهاية السنة السابعة.
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يجوز للصندوق القيام باستثامر املبالغ النقدية املتوفرة لديه وذلك يف ودائع املرابحة بالريال السعودي واالستثامرات األخرى قصرية األجل 
واملتوافقة مع معايري الهيئة الرشعية وتكون صناديق استثامرية مطروحة طرًحا عاًما ومرخصة من هيئة السوق املالية سواًء كانت مدارة من 

قبل مدير الصندوق أو أي مدير صناديق استثامرية آخر وتكون متداولة أو غري متداولة مثل صناديق الريت املحلية أو صناديق الطروحات األولية، 
كام تشمل تلك الصناديق كل من صناديق النقد واملتاجرة برشط أال تزيد هذه االستثامرات مجتمعة عام نسبته 25% من إجاميل قيمة أصول 

الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
كام قام الصندوق باستثامر جزء من النقد املتوافر لديه يف صندوق مشاركة للصكوك واملرابحات املدار من قبل مدير الصندوق نفسه.

وسائل وكيفية استثامر 

النقد املتوفر يف الصندوق
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الهدف الرئييس للصندوق هو توفري دخل دوري سنوي من إيرادات عقارات الصندوق ملاليك الوحدات، والذي من شأنه أن يتطلب االحتفاظ 
مبلكية األصول العقارية املطورة تطويرًا انشائيًا وتحقق دخل تأجريي دوري لفرتة من الزمن، وسيقوم مدير الصندوق مبراقبة السوق باستمرار 

القتناص فرص التخارج من استثامر أو أكرث من استثامراته. وتشمل مربرات التخارج عىل سبيل املثال ال الحرص:

ويعتزم الصندوق االحتفاظ بأصوله العقارية بشكل عام عىل املدى الطويل. علاًم بأن مدير الصندوق سيقوم بتثمني كل عقار مملوك للصندوق 
بشكل دوري واقرتاح اسرتاتيجيات معينة بشأنه، مبا يف ذلك قرارات بيع العقار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق إذا تبني أن تلك القرارات تصب 
يف مصلحة الصندوق وماليك الوحدات وذلك بدون الرجوع ملالك الوحدات. وسوف يحصل مدير الصندوق عىل تثمني ألي عقار يتم اقرتاح بيعه من 
مثمنني اثنني مستقلني ومرخصني من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين. وسيسعى مدير الصندوق عىل أال يقل سعر البيع عن متوسط سعر 
التثمني للعقار. وسيسعى مدير الصندوق لرشاء عقار بديل آخر يناسب اسرتاتيجيات الصندوق لتحقيق أهدافه وذلك خالل ستة أشهر من بيع العقار.

سياسة التخارج

إعادة تشكيل أصول الصندوق العقارية لتشمل عقارات جديدة تزيد من كفاءة إيرادات الصندوق وتتناسب مع وصف األصول العقارية التي 
سوف يستثمر فيها الصندوق.

التغري يف مقومات األصول العقارية املوجودة مثل تأثر املوقع الجغرايف للعقار وانخفاض إيراداته بشكل كبري ومستمر.
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يتم  أن  يجب  الوحدات  تلك  وقيمة  الوحدات  ماليك  عىل  حال  بأي  مؤثرة  تعترب  أخرى  قرارات  وأي  بالصندوق  املتعلقة  الجوهرية  القرارات  جميع 
تقدميها مبدئيًا من قبل إدارة الصناديق العقارية إىل مجلس إدارة الصندوق. وهذه القرارات تحتوي ولكن ال تقترص عىل التايل:

دراسة األسواق العقارية: يقوم مدير الصندوق باالعتامد عىل قسم إدارة الصناديق العقارية لدى مدير الصندوق واملستشارين الخارجيني إلجراء 

تقييم دوري للقطاعات األكرث جاذبية يف سوق االستثامر العقاري. وسيقوم مدير الصندوق باملتابعة املستمرة لألمناط والدورات يف السوق 
االستثامري العقاري، باإلضافة إىل أساسيات السوق وخصائص القطاع لالستفادة من الفرص املتاحة يف السوق العقاري والحفاظ عىل أهداف 

الصندوق عىل املدى الطويل.

آلية اتخاذ القرار االستثامري 

ملدير الصندوق

 اتخاذ القرارات الجوهرية الخاصة بأعامل الصندوق

 وصف خطوات اتخاذ القرارات االستثامرية

املوافقة عىل األهداف املبدئية للصندوق واملجال االستثامري املستهدف.
املوافقة عىل تعيني مقدمي الخدمات األساسية للصندوق مثل )أمني الحفظ، املطور العقاري، املثمنني العقاريني، املسوق العقاري،

الهيئة الرشعية، مدير العقار، املحاسب القانوين(.
املوافقة عىل أي عقود جديدة تدخل ضمن عمليات الصندوق العادية.

املوافقة عىل الرشوط واألحكام الخاصة بالصندوق.
متابعة سري العمل ونسبة اإلنجاز واعتامد الدفعات املالية.

أي عملية من املمكن أن تؤثر عىل أداء الصندوق أو قيمة وحداته.
أي تغيريات ملموسة بأي مام سبق.
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عمليات االستحواذ: يتم اتخاذ القرار باالستثامر يف العقار لصالح الصندوق عىل النحو التايل:

التشغيل وإدارة العقارات: يحق ملدير الصندوق تعيني املستأجر للعقار أو أحد رشكاته التابعة أو من ينوب عنه مديرًا للعقار ويتوىل بذلك املستأجر 

كافة أعامل إدارة العقار كجزء من مسؤولياته ومهامه وذلك يف نفس عقد اإليجار ويقوم مدير الصندوق باإلرشاف عليه بصورة دورية. ويف حال 
عدم رىض مجلس إدارة الصندوق عن أداء مدير العقار وذلك لعدم انضباطه يف أداء واجباته ومهامه املنصوص عليها يف العقد املوقع معه 

فسيتم استبداله بآخر ذو كفاءة أعىل وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ فسخ العقد مع مدير العقار.

وقد تم تعيني رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك مديرًا للعقارات التالية: )مجمع العروبة بالزا، مجمع الخرج بالزا، مجمع الجبيل بالزا، مجمع الفيصلية 
بالزا(، وذلك ملا متتلكه من خربة واسعة يف إدارة العقارات، وستعمل تحت إرشاف مدير الصندوق وفًقا لعقد اإلدارة املوقع بني الصندوق ومدير 
العقار ملدة خمس سنوات تشغيلية تبدأ من تاريخ 2018/07/12م، وتم ربط رسوم مدير العقار بنسبة من اإليرادات اإلجاملية للمشاريع األربعة وفًقا 

للجدول التايل:

يتم تقييم العقار املرشح لالستحواذ مبدئيًا من قبل إدارة الصناديق العقارية للتحقق من جدواه والذي يتوافق مع وصف أنواع األصول العقارية 
           التي سوف يستثمر فيها الصندوق.

تعرض نتائج التقييم املبديئ عىل مجلس إدارة الصندوق للحصول عىل موافقته مبتابعة السعي لتملك العقار.
يقوم مدير الصندوق بتعيني مثمنني مستقلني لتقييم العقار للوصول للقيمة السوقية للعقار.

يقوم مدير الصندوق بتعيني مقيم فني لتقييم العقار فنيًا وهندسيًا.
يف حال تم التأكد من جدوى العقار وتحقيقه ألهداف الصندوق يتم االتفاق امللزم مع املالك بعد الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وختاًما يتم متلك العقار لصالح الصندوق وتسجيل ملكيته باسم الرشكة الخاصة التي تم تأسيسها من قبل أمني الحفظ.

إجاميل اإليرادات

تساوي 32.50 مليون ريال تزيد عن 38 مليون ريال
إىل 36 مليون ريال

تساوي 36 مليون ريال اإليرادات السنوية
إىل 38 مليون ريال

تساوي 30 مليون ريال 
تقل عن 30 مليون ريالإىل 32.50 مليون ريال

%2 %3.5%1.5 %2.25 %2.5
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يقوم مدير الصندوق وبشكل دوري بفحص جميع العقارات اململوكة للصندوق فحًصا فنيًا هندسيًا وذلك للتأكد من صحة وسالمة العقارات وعدم 
وجود أي عيوب أو مشاكل إنشائية يف املباين، باإلضافة كذلك إىل تقييم الصيانة الدورية لكل عقار والتأكد من أن املستأجر يقوم باستخدام 
العقار بالشكل الصحيح ومل يتم إلحاق أي مشاكل أو أرضار بالعقار. وقد تم تعيني رشكة قيم للتقييم العقاري ومكتب قمم السعودية كمستشارين 

فنيني لعقارات الصندوق.

املستشار الفني 

الهنديس
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مجلس إدارة صندوق 
مشاركة ريت

04
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يتوىل اإلرشاف عىل الصندوق مجلس إدارة يتكون من ثالثة أعضاء عىل األقل وأحد عرش عضًوا كحد أقىص وملدة ال تزيد عن خمس سنوات ويجوز 
تجديد عضويتهم ملدة مامثلة. ويكون ثلث أعضاء املجلس أعضاء مستقلني ويف جميع األحوال ال يقل عددهم عن اثنني. وتبدأ مدة عضوية املجلس 
من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية عىل تأسيس الصندوق. ويكون ملدير الصندوق الحق يف تغيري األعضاء أثناء مدة الصندوق بعد الحصول عىل 
موافقة الهيئة ومن ثم إشعار ماليك الوحدات بذلك. ويجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتني يف السنة عىل األقل لإلرشاف عىل التزام الصندوق 
إدارة  العقود األساسية ويقع عىل عاتق مجلس  العمل، واملوافقة عىل  تقارير سري  الصندوق، ومراجعة  اللوائح، واملوافقة عىل خطط  بكافة 

الصندوق مسؤولية اإلرشاف عىل الصندوق مبا يخدم مصلحة حملة ماليك الوحدات.

 مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة صندوق 
مشاركة ريت
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25 عاًما شغل خاللها العديد من املناصب القيادية يف املالية والتخطيط  لدى السيد/ العساف خربة تزيد عن 
االستثامري، ويتمتع بخربة كبرية يف قطاع االستثامر العقاري. كام أدار العديد من االستثامرات الناجحة عىل 
األعامل  إدارة  يف  املاجستري  درجة  عىل  العساف  إبراهيم  السيد/  حصل  واإلقليمي.  املحيل  املستويني 
من  املحاسبة  يف  البكالوريوس  درجة  وعىل  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  من  والتمويل(  )املصارف 
املالية. مشاركة  رشكة  يف  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  ويشغل  واملعادن.  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 

األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف 

رئيس مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق

30 عاماً. وذلك يف املجاالت املالية واملحاسبية  لـ  متتد خربة الدكتور/ جاسم الرميحي العملية واألكادميية 
واإلدارية باإلضافة إىل خرباته يف مجاالت التخطيط املايل واالسرتاتيجي وحوكمة الرشكات وإدارة املشاريع. 
حصل الدكتور/ الرميحي عىل درجة الدكتوراه يف املحاسبة من جامعة دندي يف اململكة املتحدة، ودرجة 
املاجستري يف املحاسبة من جامعة ميسوري يف الواليات املتحدة األمريكية كام حصل عىل درجة بكالوريوس 
التنفيذي  يف العلوم – محاسبة من جامعة امللك سعود. الدكتور/ جاسم الرميحي هو املؤسس والرئيس 
التنفيذي لرشكة ميزات الخليج القابضة  الرئيس  السابق لرشكة رازن املعرفية القابضة. كام شغل منصب نائب 

وهو حاليًا مستشار مايل وإداري متفرغ.

الدكتور/ جاسم بن شاهني الرميحي

عضو مستقل
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23 عاماً يف القطاع املرصيف السعودي والرشكات املالية  يحمل األستاذ أحمد إسامعيل خربة متتد ألكرث من 
وتقلد مناصب قيادية فيها كام تخصص يف قطاع االئتامن وتطوير األعامل. حصل السيد أحمد إسامعيل عىل درجة 
املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة هال يف اململكة املتحدة ودرجة البكالوريوس يف اإلدارة الصناعية 
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. ويشغل السيد أحمد إسامعيل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لرشكة 
رمياس لالستشارات كام عمل كرئيس تنفيذي لرشكة بيت االستثامر العاملي السعودية من الفرتة املمتدة من 
2008 إىل 2010. وعني يف عام 2007 كرئيس عام إدارة متويل الرشكات بالبنك السعودي الهولندي ويف عام 

1992 كمدير أول إدارة االئتامن مبجموعة سامبا املالية.

األستاذ/ أحمد إسامعيل

عضو مستقل

بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  من  املالية  العلوم  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل  العويد  أحمد  السيد/  حصل 
واالستثامر  والعقارية  املالية  الخدمات  مجال  يف  سنوات   8 من  أكرث  الخربة  من  وله  سابًقا”  “الدمام  فيصل 
والتطوير العقاري. يتوىل السيد/ أحمد حاليًا إدارة الصناديق العقارية يف رشكة مشاركة املالية التي التحق 
العديد  أنه حاصل عىل  العمل كام  العلمية والتدريبية و ورش  الدورات  العديد من  2016م. حرض  بها يف عام 
من الشهادات املعتمدة منها شهادة التعامل يف األوراق املالية من هيئة السوق املالية وشهادة محرتف 
إدارة املشاريع، كام أن السيد/ أحمد العويد عضو يف مجالس إدارة ولجان لعدد من الجهات يف القطاع الثالث.

األستاذ/ أحمد بن سلطان العويد

عضو غري مستقل



28تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

اجتامعات
مجلس اإلدارة

05



29تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

بنود االجتامع:

وبعد النقاش قرر املجلس ما ييل:

املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتامع  األول:  االجتامع 

يف تاريخ 26 مارس 2020 ميالدي

استعراض ومناقشة القوائم املالية السنوية املدققة وتقرير 
املحاسب القانوين للصندوق لعام 2019م.

املحاسب  وتقرير  املدققة  السنوية  املالية  القوائم  إعتامد 
القانوين للفرتة من 01 يناير 2019م لغاية 31 ديسمرب 2019م.

اجتامعات مجلس 

اإلدارة
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بنود االجتامع:

وبعد النقاش قرر املجلس ما ييل:

املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتامع  الثاين:  االجتامع 

يف تاريخ 01 يوليو 2020 ميالدي

اجتامعات مجلس 

اإلدارة

املراجعة  مكاتب  من  املستلمة  العروض  ومناقشة  استعراض 
2020م  لعام  الخارجي  املراجعة  مكتب  لتعيني  القانونية 
سنوية  النصف  املالية  القوائم  وتدقيق  مبراجعة  للقيام 

والسنوية للصندوق.
عرض املستجدات وأهم األحداث عىل صندوق مشاركة ريت.

مناقشة توزيع أرباح نقدية ملاليك الوحدات.
مناقشة التزام مدير الصندوق باللوائح التنظيمية املطبقة.

عرض اسرتاتيجية صندوق مشاركة ريت املستقبلية.

القانوين  املحاسب  مع  التعاقد  تجديد  عىل  املوافقة 
املالية  للسنة  ورشكاه  م.ك.م  تييل  بيكر  السادة  للصندوق 

2020م.
املوافقة عىل امليض قدًما مع مكتب املحامي حسني لوتاه 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إلمتام صفقة رشاء عقار 

مستودع الصندوق للتخزين الذايت بديب.
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اجتامعات مجلس 

اإلدارة

املوافقة عىل خطة تخفيض اإليجارات لبعض املستأجرين يف 
عقارات صندوق مشاركة ريت نظرًا لترضر أعاملهم التشغيلية 
يلزم  ما  لعمل  الصندوق  مدير  وتفويض  كورونا،  ألزمة  نتيجة 

تجاه طلبات التخفيض.
عليها، واملوافقة  ريت  مشاركة  صندوق  اسرتاتيجية  اعتامد 

كام شدد املجلس عىل تحديث االسرتاتيجية ومراجعتها بشكل 
دوري.

عىل  نقديه  كأرباح  ريال   30,800,000 توزيع  عىل  املوافقة 
وحتى  2020/01/01م  من  للفرتة  الصندوق  وحدات  ماليك 

2020/06/30م.
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بنود االجتامع:

وبعد النقاش قرر املجلس ما ييل:

املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتامع  الثالث:  االجتامع 

يف تاريخ 16 أغسطس 2020 ميالدي

لصندوق  سنوية  النصف  املالية  القوائم  ومناقشة  استعراض 
مشاركة ريت.

املحاسب  وتقرير  سنوية  النصف  املالية  القوائم  اعتامد 
القانوين للفرتة من 01 يناير 2020م وحتى 30 يونيو 2020م.

اجتامعات مجلس 

اإلدارة
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بنود االجتامع:

وبعد النقاش قرر املجلس ما ييل:

املنعقد  اإلدارة  مجلس  اجتامع  الرابع:  االجتامع 

يف تاريخ 05 نوفمرب 2020 ميالدي

استعراض ومناقشة التقرير الفني لتجديد مستودع الربكة 
بالرياض التابع لصندوق مشاركة ريت.

استعراض ومناقشة عروض األسعار املقدمة من املقاولني 
لتنفيذ اإلصالحات الواردة يف التقرير الفني.

املوافقة عىل توصية مدير الصندوق لعمل اإلصالحات 
والرتميامت الالزمة ملستودع الربكة.

املوافقة عىل تعيني رشكة ضامن العربية مقاواًل رئيسيًا 
لتنفيذ اإلصالحات.

رضورة تعيني مكتب هنديس لإلرشاف عىل أعامل املقاول.

اجتامعات مجلس 

اإلدارة
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بنود االجتامع:

وبعد النقاش قرر املجلس ما ييل:

االجتامع الخامس:  اجتامع مجلس اإلدارة املنعقد 

يف تاريخ 31 ديسمرب  2020 ميالدي

مناقشة توزيع أرباح نقدية ملاليك الوحدات.
استعراض ومناقشة آخر املستجدات يف أعامل تجديد 

مستودع الربكة.
استعراض ومناقشة آخر املستجدات لعقار مستودع 

الصندوق للتخزين الذايت بديب.
مناقشة الخيارات املتاحة ملدير الصندوق للتفاوض حول 

الخصومات الخاصة لبعض املستأجرين.
مناقشة التزام مدير الصندوق باللوائح التنظيمية املطبقة.

املوافقة عىل توزيع 26,400,000 ريال كأرباح نقدية عىل 
ماليك وحدات الصندوق للفرتة من 2020/07/01م وحتى 

2020/12/31م.
املوافقة عىل تغيري تربة أرضية مستودع الربكة بالرياض.
تفويض مدير الصندوق للتفاوض حول الخصومات الخاصة 

لبعض املستأجرين ووضع حدود لسقف التفاوض.

اجتامعات مجلس 

اإلدارة
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اجتامعات مجلس 

اإلدارة

املوافقة عىل حصول صندوق مشاركة ريت لتمويل إضايف بقيمة 
600 مليون ريال من مرصف الراجحي وذلك حسب ما تم مناقشته 
واستعراضة يف محرض االجتامع السادس ملجلس إدارة الصندوق 

يف عام 2019م.

قرار بالتمرير يف تاريخ

22 أبريل 2020 ميالدي وفيه:
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أزمة كورونا
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يف  تفىش  الذي   )COVID-19( كورونا  فريوس  انتشار  عىل  للسيطرة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  اتخذتها  التي  املتخذة  لإلجراءات  نظرًا 
العامل، فقد أثرت هذه اإلجراءات املتخذة عىل أغلب القطاعات يف السوق وطال أثرها أغلب املستأجرين يف عقارات صندوق مشاركة ريت. وكان 
من أهم هذه اإلجراءات فرض حظر التجول عىل مدار 24 ساعة الذي تم إقراره وتنفيذه يف اململكة، إضافًة إىل بعض القرارات املعيقة ألعامل 
وأنشطة أغلب املستأجرين يف عقارات صندوق مشاركة ريت. ومن نتائج هذه اإلجراءات تلقي مدير الصندوق عدة طلبات من مستأجري العقارات 
لتخفيض أو إعادة جدولة أو تعليق اإليجارات املستحقة خالل تلك الفرتة التي بدأت من شهر أبريل لعام  2020م، وقد بلغت إجاميل قيمة طلبات 

التخفيض التي تم التعامل معها ما يعادل نسبته 20% تقريبًا من إجاميل إيرادات الصندوق لعام 2020م.

وقد قام مدير الصندوق بتشكيل لجنة مختصة لدراسة كل الطلبات املقدمة بشكل مستقل ومحايد والتوصية بأفضل الخيارات املتاحة للصندوق ومبا 
يضمن استمرار املستأجرين يف العقارات التابعة للصندوق ومبا ال يرض مبصلحة الصندوق وماليك الوحدات فيه والتفاوض مع املستأجرين لتطبيق 
القرارات املتخذة من قبل مدير الصندوق، وكانت نتائج هذه القرارات هو انخفاض اإليرادات اإلجاملية للصندوق مام أدى إىل تخفيض األرباح املوزعة 
سنويًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2019م ويعتقد مدير الصندوق أن منح املستأجرين للخصومات والتعاون معهم لتجاوز أزمة كورونا هو من أسباب 

تشجيع املستأجرين للبقاء يف العقارات واستمرارهم يف دفع اإليجارات الحالة وبدون تأخري.

أزمة كورونا
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تفاصيل املحفظة
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الجبيل بالزا

مستودعات الربكة

صاالت البازعي

يس شور

مجمع أجزاال

العروبة بالزا
راديسون بلو

مجمع اللؤلؤة

الخرج بالزا

الفيصلية بالزا

ذا بوكس

التوزيع الجغرايف لعقارات الصندوق

م226,1652 تبلغ إجاميل املساحات القابلة للتأجري

تفاصيل املحفظة
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توزيع األصول 

بناًء عىل القيمة

مجمع أجزاال 
السكني

شقق 
راديسون بلو 

الفندقية

مجمع اللؤلؤة 
السكني

مستودعات 
الربكة

مجمع الجبيل 
بالزا

مجمع يس 
شور السكني

مجمع الخرج 
بالزا

مجمع 
الفيصلية بالزا

مجمع العروبة 
بالزا

مستودع الصندوق 
للتخزين الذايت

صاالت عرض 
البازعي

%14

%7

%32

%8

%5

%13

%5

%2
%4 %4

%6
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رشكة عنوان الخليج لالستثامر العقاريرشكة الدانوب املحدودة

رشكة تنامي العربية

رشكة النحالت الثالث الفندقية

مطاعم البيك

رشكة بلت للمقاوالت

رشكة بنده للتجزئة “هايرب بنده”

بنك الجزيرة

رشكة صالح عبدالله البازعي وأوالده

ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س

رشكة الرياض العاملية لألغذية 
“ماكدونالدز”

رشكة جزيرة سامء األزياء 
املحدودة “رد تاغ”

رشكة الشايع الدولية للتجارة 
“ستاربكس”

سكني تجاريصناعة ضيافة

%59

%12

%22

%7

املستأجرين 

الرئيسيني

التوزيع القطاعي لألصول

ملكية حرة حق منفعة

%89

%11

نوع امللكية

املنطقة 
الرشقية،

السعودية

املنطقة 
الوسطى،
السعودية

ديب،
 اإلمارات العربية 

املتحدة

%73

%23 %4

التوزيع الجغرايف لألصول

املستأجرين الرئيسيني
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الذي يصل طريق امللك  )القشلة(  الخرب عىل طريق امللك سعود  يقع املجمع يف مدينة 
فهد بوسط مدينة الظهران. ويتكون من 101 فيال مجهزة بكامل الخدمات التي يحتاجها ساكني 
املجمع من مركز صحي وريايض وترفيهي ومالعب وقاعة متعددة األغراض وحضانة أطفال 
ومسابح ومركز تجاري يلبي رغبات السكان. يتميز مبوقعه االسرتاتيجي عىل واحد من أهم 
الطرق يف الخرب وكذلك بقربه من جميع املناطق املهمة والرئيسية يف املنطقة وعىل 

مسافة قريبة من أهم املجمعات التجارية يف الخرب كمجمع الراشد والظهران مول.

املوقع

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

نوع امللكية

خمس سنوات ملزمة بسندات ألمر

ملكية حرة

14,400,000 ريال سعودي

رشكة النحالت الثالثة الفندقية

رشكة النحالت الثالثة الفندقية

مدينة الخرب

29,486.73 م2

سكني

17 سنة

%100

2017/08/21م

165,639,029 ريال سعودي

2022/08/21م

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

مجمع أجزاال 
السكني

42

عقد واحد إلكرتوين موحد

%9 نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف منطقة الراكة االسرتاتيجية يف مدينة الخرب، يبعد أمتارًا معدودة عن طريق 
امللك فهد الرئييس الذي يصل مدينة الدمام بالخرب. يحتوي املجمع عىل 233 وحدة سكنية 
ذات تصاميم ومساحات مختلفة، ويعد املجمع من أحدث وأكفأ املجمعات السكنية املجهزة 
بأعىل نظم الحامية، يحتوي عىل العديد من الخدمات والتجهيزات واملرافق املتكاملة مثل 
النادي الصحي بقسمني مخصصني للرجال والنساء ومسبح خارجي وقاعة متعددة االستخدامات.

املوقع

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

خمس سنوات ملزمة بسندات ألمر

32,045,000 ريال سعودي

رشكة عنوان الخليج لالستثامر العقاري

رشكة عنوان الخليج لالستثامر العقاري

مدينة الخرب

22,500 م2

سكني

8 سنوات

%100

عقد واحد إلكرتوين موحد

2017/08/21م

366,134,000 ريال سعودي

2022/08/21م

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

43

مجمع اللؤلؤة 
السكني

نوع امللكية

ملكية حرة

%8.5 نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف حي العزيزية يف مدينة الخرب بالقرب من أهم املواقع السياحية يف مدينة 
الخرب مثل: كورنيش الخرب وجرس امللك فهد املؤدي ململكة البحرين. يحتوي عىل 112 وحدة 
سكنية تم تأثيثها وتجهيزها بالكامل، ويضم عدًدا من املرافق الرتفيهية والخدمية للسكان 

من مسابح وأندية صحية ومراكز رياضية للرجال وأخرى للنساء ومطعم فاخر.

املوقع

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

خمس سنوات ملزمة بسندات ألمر

13,050,000 ريال سعودي

رشكة بلت للمقاوالت

رشكة بلت للمقاوالت

مدينة الخرب

38,121.50 م2

سكني

ثالث سنوات

%100

عقد واحد إلكرتوين موحد

2017/09/01م

147,459,500 ريال سعودي

2022/09/01م

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

%9

44

مجمع يس شور 
السكني

نوع امللكية

ملكية حرة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

تقع شقق راديسون بلو الفندقية يف حي العليا مبدينة الخرب، وتتكون من أربع مباين متصلة 
ومغلقة، وهي مكونة من 92 شقة فندقية وبثالثة أمناط مختلفة يف التصاميم واملساحة، 
ومجهزة بكامل الخدمات التي يحتاجها النزالء من خدمة غرف ومطعم ومركز األعامل وصالة 

استقبال ومركز صحي وريايض.
تتميز بقربها من جميع املناطق املهمة والرئيسية مثل مجمع الظهران والذي يعترب نقطة 
وجامعة  التجاري  الراشد  مجمع  من  الفندق  قرب  إىل  باإلضافة  املنطقة  يف  أساسية  جذب 

امللك فهد للبرتول واملعادن.

املوقع

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

خمس سنوات ملزمة بسندات ألمر

7,225,000 ريال سعودي

رشكة تنامي العربية

رشكة تنامي العربية

مدينة الخرب

3,798.08م2

ضيافة

4 سنوات

%100

2017/08/21م

84,552,224 ريال سعودي

2022/08/21م

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

45

عقد واحد - جاري تحويله إىل عقد إلكرتوين موحد

شقق راديسون 
بلو الفندقية

%8.5

نوع امللكية

ملكية حرة

نسبة العائد السنوي الصايف
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مستودعات
الربكة

تقع املستودعات يف منطقة السيل مبدينة الرياض وهي عبارة عن مستودعات تم بنائها 
وفًقا ألفضل املستويات واالستخدامات الخاصة مبستودعات التخزين املركزية، ومتت موافقة 
وتجديدات  ترميامت  لعمل  الصندوق  مدير  مقرتح  عىل  ريت  مشاركة  صندوق  إدارة  مجلس 
الرتميامت  تشمل  حيث  للعقار،  واملستأجرين  املشغلني  أكفأ  جذب  ملحاولة  باملستودع 
والتجديدات تغيري أرضيات املستودع بالكامل من خرسانة عادية مغطاة بطبقة إيبوكسـي إىل 
خرسانة معالجة تحتوي عىل رشائح حديدية )Steel Fiber( يتم صبها باستخدام أجهزة ليزرية 
والتكييف  والعوازل  واملكاتب  واملداخل  البوابات  صيانة  األعامل  تشمل  كام   )FM2( وبتقنية 
مقاولني  ثالثة  من  أسعار  عروض  توفري  تم  وقد  املستودع،  وصبغ  والحريق  اإلطفاء  وأنظمة 
رشكة  عىل  اإلدارة  مجلس  اختيار  ووقع  املركزية،  املستودعات  وتنفيذ  بناء  يف  متخصصني 
مدير  وحصل  الصندوق  مدير  من  ترشيحها  بعد  املحدودة  واملقاوالت  للتجارة  العربية  ضامن 
الصندوق عىل ضامن لتنفيذ األعامل من املقاول )رشكة ضامن العربية للتجارة واملقاوالت( 
تصل مدته إىل 15 سنة من تاريخ إنتهاء وتسليم املستودع ومن املتوقع أن يكون لهذا التجديد 
أثرًا إيجابيًا عىل العقار وعىل الصندوق من خالل تأجرية عىل الرشكات املهنية وذات الكفاءة 

العالية وباألسعار السوقية التي تعكس جودة العقار.

تجديد  أعامل  تنفيذ  عىل  لإلرشاف  السعودية  قمم  مكتب  بتعيني  الصندوق  مدير  قام  كام 
مستودعات الربكة بالرياض، تشمل أعامل املرشف الهنديس عىل سبيل املثال ال الحرص:

مراجعة واعتامد مخططات ورسومات األرضيات وجداول كميات املرشوع.
اإلرشاف عىل تنفيذ جميع مراحل أعامل املرشوع.

مراقبة ومتابعة واعتامد مستخلصات املقاول بحسب رشوط العقد املربم معه.
التأكد من تطبيق املقاول لوسائل األمن والسالمة.

مراجعة الجدول الزمني من خالل االجتامع األسبوعي مع املقاول ومدير الصندوق.

املوقع

حالة التأجري

غري مؤجر، تحت التجديد

مدينة الرياض

29,955.20 م2

صناعي

5 سنوات

89,956,099 ريال سعودي

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

متوسط التقييم

نوع امللكية

ملكية حرة



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف مدينة الرياض عىل تقاطع طريق العروبة مع طريق األمري تريك بن عبدالعزيز 
األول يف حي أم الحامم الغريب، حيث يعترب املوقع من املواقع املهمه واألكرث نشاطاً يف 
ومقاهي  مطاعم  منها  معرض   19 عددها  يبلغ  التجارية  املعارض  من  عدد  ويضم  املنطقة. 

وسوبر ماركت.

املوقع

املساحة التأجريية

11,082 م2

11,530,000 ريال سعودي

رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك

هايرب بنده 2036/05/11م
مطاعم البيك 2036/03/26م

ستاربكس 2022/07/11م

مدينة الرياض

19,212.22 م2

تجاري

3 سنوات

%95

45,865,633 ريال سعودي

الدخل السنوي

مدير العقار

املستأجرين الرئيسيني/ تاريخ 

نهاية العقود

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري بناء عىل املساحات القابلة للتأجري

عدد عقود اإليجار

متوسط التقييم

مرشوع العروبة
بالزا

47

12 عقد

%12

نوع امللكية

حق منفعة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف مدينة الخرج يف حي غرناطة عىل طريق امللك عبدالله بالقرب من جامعة 
األمري سطام بن عبدالعزيز، حيث يعترب املجمع من املواقع الحيوية واألكرث نشاطًا يف مدينة 

الخرج وذلك لقربه من األحياء السكنية املجاورة ومن جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز 
ووقوعه عىل شارع رئييس يف مدينة الخرج، ويضم عدد من املعارض التجارية يبلغ عددها 

18 معرض منها مطاعم ومحالت تجارية وسوبرماركت.

املوقع

املساحة التأجريية

9,404 م2

4,380,000 ريال سعودي

رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك

الدانوب 2034/01/14م
ماكدونالدز 2033/05/08م

رد تاغ 2023/12/29م

مدينة الخرج

16,095.97 م2

تجاري

6 سنوات

%92

52,649,000 ريال سعودي

الدخل السنوي

مدير العقار

املستأجرين الرئيسيني/ تاريخ 

نهاية العقود

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري بناء عىل املساحات القابلة للتأجري

عدد عقود اإليجار

متوسط التقييم

48

10 عقد

%8

مرشوع الخرج
بالزا

نوع امللكية

ملكية حرة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف مدينة الجبيل يف منطقة غرب املزارع عىل تقاطع طريق امللك فهد وطريق 
امللك فيصل الغريب، إذ يعترب املجمع يف قلب مدينة الجبيل وبالقرب من املواقع التجارية 
واألحياء السكنية مثل حي الواحة واألحياء السكنية األخرى املجاورة. ويضم عدد من املعارض 

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

املوقع

املساحة التأجريية

15,537 م2

10,550,000 ريال سعودي

رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك

هايرب بنده 2033/12/25م
ماكدونالدز 2033/12/08م

بنك الجزيرة 2025/08/09م
هوم سنرت 2024/07/14م

مدينة الجبيل

39,750 م2

تجاري

5 سنوات

%98

57,623,700 ريال سعودي

الدخل السنوي

مدير العقار

املستأجرين الرئيسيني/ تاريخ 

نهاية العقود

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري بناء عىل املساحات القابلة للتأجري

عدد عقود اإليجار

متوسط التقييم

49

20 عقد

مرشوع الجبيل
بالزا

نوع امللكية

حق منفعة

%15%15

نوع امللكية

حق منفعة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع املجمع يف مدينة الدمام عىل طريق امللك فهد بحي األمراء غريب حي الفيصلية، حيث 
يعترب موقع املجمع يف مدخل مدينة الدمام، كام أنه يف مكان اسرتاتيجي جًدا وذلك لقربه 
من جميع األحياء السكنية التي تتميز بالكثافة السكانية، ويضم عدد من املعارض التجارية يبلغ 

عددها 29 معرض منها مطاعم ومحالت تجارية وسوبرماركت.

املوقع

املساحة التأجريية

5,596 م2

5,735,000 ريال سعودي

رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك

الدانوب 2034/03/01م
ماكدونالدز 2033/05/09م

مدينة الدمام

10,769.50 م2

تجاري

8 سنوات

%97

20,730,404 ريال سعودي

الدخل السنوي

مدير العقار

املستأجرين الرئيسيني/ تاريخ 

نهاية العقود

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري بناء عىل املساحات القابلة للتأجري

عدد عقود اإليجار

متوسط التقييم

50

20 عقد

%10

مرشوع الفيصلية
بالزا

نوع امللكية

حق منفعة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

تقع صاالت عرض البازعي للسيارات عىل أحد أهم الطرق الرشيانية يف الجهة الرشقية من 
مدينة الرياض يف حي النسيم الغريب عىل طريق خريص بشكل مبارش، وهي صاالت مبنية 
ومجهزه وفقاً ألفضل املواصفات واملقاييس الخاصة بصاالت عرض السيارات الجديدة، وقد تم 
تأجريها بالكامل ملدة متتد إىل 15 سنة عىل رشكة صالح عبدالله البازعي وأوالده وكيل معتمد 
لسيارات تويوتا ولكزس يف املنطقة الوسطى والوكيل الحرصي كذلك لسيارات سكودا يف 

اململكة العربية السعودية.

املوقع

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

15 سنة منها 10 سنوات ملزمة 
مبوجب سندات ألمر

6,000,000 ريال سعودي

رشكة صالح عبدالله البازعي وأوالده

رشكة صالح عبدالله البازعي وأوالده

مدينة الرياض

10,000 م2

تجاري

4 سنوات

%100

عقد واحد

2020/01/01م

74,671,500 ريال سعودي

2029/12/31 م قابلة للتمديد خمس 
سنوات إضافية

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

51

%8.6

صاالت عرض 
البازعي للسيارات

نوع امللكية

ملكية حرة

نسبة العائد السنوي الصايف



تقرير صندوق مشاركة ريت السنوي  2020

يقع مستودع الصندوق للتخزين الذايت يف إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف منطقة 
جبل عيل األوىل ويخضع ألحكام وأنظمة مركز ديب للسلع املتعددة -منطقة حرة- ويطل العقار 
ويعترب  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الرئيسية  الطرق  أهم  وهو  زايد  الشيخ  طريق  عىل 
العقار من أكرب العقارات املخصصة للتخزين الذايت يف الرشق األوسط، وهو مكون من دور قبو 
املواصفات  ألفضل  وفقاً  وتجهيزة  بناؤه  تم  سطحي  وملحق  متكررة  أدوار  وثالثة  أريض  ودور 
واملقاييس الخاصة بخدمات التخزين الذايت، وقد تم تأجري العقار بالكامل ملدة متتد إىل 25 سنة 
عىل رشكة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س يف ديب وهي رشكة متخصصة يف قطاع خدمات 

التخزين الذايت ومتتلك أكرث من 20 فرع يف ديب ولها فروع متعددة يف اإلمارات وقطر ولبنان.

مدة العقد من تاريخ االستحواذ

25 سنة ملزمة مبوجب شيكـات مرصفية

4,000,000 درهم إمارايت

رشكة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س

رشكة ذا بوكس سيلف ستوراج م.د.م.س

إمارة ديب – دولة اإلمارات العربية املتحدة

5,378 م2

صناعي

جديد

%100

عقد واحد

2020/10/01م

51,550,000 درهم إماريت

2045/09/30م

الدخل السنوي الصايف

مدير العقار

املستأجر

مساحة األرض

القطاع

عمر العقار

نسبة التأجري

عدد عقود اإليجار

تاريخ بداية عقد اإليجار

متوسط التقييم

تاريخ نهاية عقد اإليجار

52

مستودع الصندوق 
للتخزين الذايت

نوع امللكية

ملكية حرة

%8.5 نسبة العائد السنوي الصايف

املوقع
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الزكاة

08
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مشورة  عىل  يحصلوا  أن  واملحتملني  الحاليني  ريت  مشاركة  صندوق  يف  الوحدات  ماليك  عىل 
كام  الصندوق.  وحدات  يف  ترصفهم  أو  حيازتهم  أو  امتالكهم  عىل  الزكاة  آثار  بخصوص  مهنية 
يجب أن يعلم ماليك الوحدات الكرام بأنه يجوز ملدير الصندوق -إذا لزم األمر وكان ذلك مسموحاً 
التقرير  هذا  تاريخ  حتى  ولكن  الصندوق،  عىل  تفرض  التي  الزكاة  يدفع  أن  القانون-  مبوجب  به 
عىل  املرتتبة  الزكاة  دفع  عن  مسؤولني  يبقون  ريت  مشاركة  صندوق  يف  الوحدات  ماليك  فإن 

استثامرهم يف صندوق مشاركة ريت.

الزكاة
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تقرير تقييم مخاطر 

صندوق مشاركة ريت

09
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تقرير تقييم مخاطر 

صندوق مشاركة ريت

املخاطر املنخفضة هي املخاطر  ما بني متسوى 0 إىل 20 %

املخاطر املتوسطة هي املخاطر ما بني مستوى 21 % إىل 59 %
املخاطر املرتفعة هي املخاطر ما بني مستوى 59 % إىل 100 %

املخاطر

متوسطةاملخاطر السوقية

متوسطة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

متوسطة

عالية

منخفضة

 %30

 %50

 %50

 %50

%25

 %10

 %40

 %70

 %85

 %10

 %50

 %30

 %20

 %50

%60

 %30

 %95

 %50

 %55

 %30

 %50

 %30

 %20

 %60

 %50

 %20

 %50

 %70

 %45

 %60

 %80

 %70

 %80

 %60

 %25

 %40

 %50

 %70

 %85

 %68

 %50

 %40

 %55

 %41

 %48

 %68

 %73

 %71

 %73

مخاطر السيولة

مخاطر التقلب يف التوزيعات

مخاطر عدم سداد التمويل

مخاطر املوظفني

املخاطر النظامية

مخاطر قلة أو شح الفرص اإلستثامرية

مخاطر القدرة اإلئتامنية للمستأجرين

مخاطر تجديد العقود اإليجارية

مخاطر التثمني العقاري

تقييم املخاطرالتأثري عىل

إحتاملية

 الوقوع

نطاق

العمل
الوقت

جودة

العمل
التكلفة

متوسط

التأثري

نسبة

 التأثري

مستوى 

املخاطر

 %90

 %70

 %40

 %50

 %30

 %75

 %100

 %100

 %100

 %100 %100

 %20

 %25

 %20

 %28

 %10

 %5

 %27

 %51

 %61

 %7
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تقرير تقييم مخاطر 

صندوق مشاركة ريت

املخاطر املنخفضة هي املخاطر  ما بني متسوى 0 إىل 20 %

املخاطر املتوسطة هي املخاطر ما بني مستوى 21 % إىل 59 %
املخاطر املرتفعة هي املخاطر ما بني مستوى 59 % إىل 100 %

املخاطر

منخفضةمخاطر عدم االمتثال لألنظمة ذات العالقة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

 %20

 %50

 %10

 %10

%25

 %50

 %30

 %25

 %25

 %10

 %30

 %20

 %20

 %30

%20

 %20

 %40

 %100

 %30

 %30

 %30

 %30

 %30

 %80

 %50

 %20

 %50

 %100

 %40

 %30

 %100

 %50

 %30

 %100

 %30

 %70

 %100

 %100

 %60

 %53

 %50

 %45

 %78

 %50

 %53

 %73

 %100

 %58

 %65

مخاطر االستثامر يف القطاع العقاري 

مخاطر التطوير العقاري

مخاطر الخسائر غري املؤمنة

مخاطر انخفاض قيمة أصول الصندوق

مخاطر الرتكيز الجغرايف

مخاطر عدم القدرة عىل التخارج من استثامرات الصندوق برشوط جيدة

مخاطر التقلبات السياسية واإلقتصادية

مخاطر االستثامر خارج اململكة العربية السعودية

مخاطر تضارب املصالح

تقييم املخاطرالتأثري عىل

إحتاملية

 الوقوع

نطاق

العمل
الوقت

جودة

العمل
التكلفة

متوسط

التأثري

نسبة

 التأثري

مستوى 

املخاطر

 %50

 %100

 %100

 %100

 %100

 %100

 %100

 %100

 %100

 %100 %100

 %11

 %25

 %5

 %8

 %13

 %26

 %22

 %25

 %14

 %7
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القوائم املالية

10

للفرتة من 01 يناير 2020م حتى 31 ديسمرب 2020م
وتقرير املراجع املستقل
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تقرير املراجع 

املستقل
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تقرير املراجع 

املستقل
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

عقارات استثامرية

االلتزامات

صايف استثامر يف عقود إيجار متوييل

تسهيالت مرصفية

ذمم إيجارات مدينة

التزامات عقود اإليجار

مدفوعات مقدًما وأصول أخرى

إيرادات إيجار غري مكتسبة

ودائع قصرية األجل

أتعاب إدارة مستحقة

استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

التزامات أخرى

نقد وما يف حكمه

مجموع األصول

مجموع االلتزامات

صايف قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات

وحدات مصدرة )عدد(

القيمة لكل وحدة )بالرياالت السعودية(

1,039,777,746

303,751,617185,743,163

247,259,998

146,838,941151,615,548

-

5,778,9752,604,628

10,883,656

7,268,53717,979,074

5,219,050

5,830,341

8,801,0438,720,363

45,169,041

1,354,139,832

881,700,719907,224,375

88,000,00088,000,000

10,0210,31

978,986,053

207,162,087

60,000,000

9,054,606

-

5,758,561

12,925,844

1,273,887,151

472,439,113366,662,776

قامئة املركز املايل

2020 2019األصول

*بالرياالت السعودية

إيضاح

8

14

9

15

10

16

11

22,17

12

18

13
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إيرادات اإليجار

استهالك

أتعاب إدارة الصندوق 

مصاريف تشغيلية أخرى

مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة

93,454,860

)6,129,573(

)23,249,714(

)7,651,575(

)15,369,375(

)52,400,237(

41,054,623

94,648,476

)6,209,901(

)23,912,643(

)2,920,968(

)15,294,445(

)48,337,957(

46,310,519

قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

2020

2020

إيرادات 

املصاريف

2019

2019

*بالرياالت السعودية

إيضاح

إيضاح

22

8

17 و 22 

19

10

الربح من العمليات 

من  العادلة  بالقيمة  استثامرات  من  محققة  غري  أرباح 
خالل الربح أو الخسارة

الربح من االعرتاف بإستثامر عقد إيجار متوييل

ربح من تبادل عقارات استثامرية

إيرادات متويل

تكاليف متويل 

إيرادات أخرى

الدخل الشامل اآلخر

الربح للسنة

مجموعة الدخل الشامل للسنة 

املتوسط املرجح لعدد الوحدات املصدرة

ربحية الوحدة األساسية واملخفضة

219,050-

10,116,066

)17,685,055(

820,000

-

11,624,440

)20,251,088(

-

-

1,551,660-

-2,401,494

36,076,34440,085,365

88,000,00088,000,000

0,410,46

36,076,34440,085,365

20202019 إيضاح

13

9

8

20

21

15

25

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م
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كام يف 1 يناير 2020

كام يف 1 يناير 2019

907,224,375

848,631,161

قامئة التغريات يف صايف األصول 

العائدة لحملة الوحدات

2020

2019

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية

إيضاح

إيضاح

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

الدخل الشامل اآلخر

كام يف 1 يناير 2019 )معدل(

الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

الربح للسنة

أثر تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 16

مجموع الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

توزيعات األرباح

توزيعات األرباح

صايف األصول العائدة لحملة الوحدات كام يف 31 ديسمرب 2020م

صايف األصول العائدة لحملة الوحدات كام يف 31 ديسمرب 2019م

-

897,939,010

40,085,365

-

36,076,344

40,085,365

29

29

)61,600,000(

)30,800,000(

881,700,719

907,224,375

36,076,344

49,307,849

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م
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الربح  للسنة 

تعديالت عن:

التغري يف األصول وااللتزامات التشغيلية:

تخفيض التزامات عقود اإليجار

أتعاب إدارة مستحقة

الربح من االعرتاف بإستثامر يف عقد إيجار متوييل

مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة

استهالك

ذمم إيجارات مدينة

أرباح غري محققة من استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

التزامات أخرى

ربح من تبادل عقارات استثامرية

إيرادات إيجار غري مكتسبة

تكاليف التمويل

إيرادات التمويل

20202019

36,076,344

)820,000(

80,680

)1,551,660 (

)511,516(

7,651,575

40,085,365

-

2,292,169

-

)426,836(

2,920,968

23,249,714

)9,480,625(

)219,050(

3,174,347

-

)10,710,537(

17,685,055

)10,116,066(

23,912,643

)7,914,219(

-

)179,038(

)2,401,494(

3,681,525

20,251,088

)11,624,440(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

قامئة التدفقات النقدية

*بالرياالت السعودية54,508,26170,597,731صايف النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة التشغيلية
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قامئة التدفقات النقدية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

صايف التغري يف التزامات عقود اإليجار

2020

2020

2019

2019

)10,600,001(

-)5,000,000(استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

118,859,24626,015,228صايف املتحصل من تسهيالت مرصفية طويلة األجل

)25,625,000()122,470,430(استحواذ عىل عقارات استثامرية

100,000,000-املتحصل من تسهيالت مرصفية قصرية األجل

9,944,08816,679,675املتحصل من استثامر يف عقود إيجار متوييل

)1,218,059(

533,150-إيرادات مالية مستلمة عن ودائع قصرية األجل

)18,744,402()11,737,967(تكاليف متويل مدفوعة

)55,440,000()61,600,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)35,000,000(60,340,000استثامر يف ودائع قصرية األجل

)100,000,000(-سداد تسهيالت مرصفية قصرية األجل

)43,412,175()57,186,342(صايف النقد من األنشطة االستثامرية

)49,387,233(34,921,278صايف النقد من )املستخدم يف( األنشطة التمويلية

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية

األنشطة االستثامرية

األنشطة التمويلية

12,925,84435,127,521نقد وما يف حكمه، يف بداية السنة

)22,201,677(32,243,197صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

45,169,04112,925,844نقد وما يف حكمه، يف نهاية السنة
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قامئة التدفقات النقدية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

20202019

21,983,516-عدم االعرتاف باالستثامر يف عقد إيجار متوييل عند معاملة تبادل

38,429,02328,239,673االعرتاف باالستثامر يف عقد إيجار متوييل عند معاملة تبادل

2,404,486520,305تحويل تكاليف تسهيالت مؤجلة إىل تسهيالت مرصفية

17,393,292-التنازل عن التزامات إيجار متوييل عند معاملة تبادل

49,307,849-أثر تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 16

*بالرياالت السعودية

معامالت غري نقدية:
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إيضاحات حول القوائم املالية

صندوق مشاركة ريت )“الصندوق”( هو صندوق استثامر عقاري مقفل تم تأسيسه يف اململكة العربية السعودية وفقاً ألنظمة صناديق االستثامر 
العقار ية وتعليامت صناديق االستثامر العقاري املتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. الصندوق ُمدرج ومتداول يف السوق املالية 
السعودية )“تداول”( وهو متوافق مع معايري الهيئة الرشعية. يدير الصندوق رشكة مشاركة املالية )“مدير الصندوق”( وهي رشكة مساهمة 

سعودية مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية مبوجب ترخيص رقم 27 - 13169.

إن عنوان مدير الصندوق املسجل هو: رشكة مشاركة املالية صندوق بريد 712 ، الخرب 31952 ، اململكة العربية السعودية.
متت املوافقة عىل طرح وحدات الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ 23 شوال 1438هـ )املوافق 17 يوليو 2017( وبدأ الصندوق نشاطه 
هيئة  موافقة  عىل  الحصول  بعد  الصندوق  مدير  من  بتوصية  إضافيتني  لسنتني  للتمديد  قابلة  سنة   99 الصندوق  مدة   .2017 أغسطس   17 بتاريخ 

السوق املالية.

يستثمر الصندوق بشكل رئييس يف أصول عقارية مطورة وقابلة للتأجري وتحقق دخل دوري بسياسة توزيع أرباح نقدية سنوية لحملة الوحدات ال 
تقل عن 90% من صايف أرباح الصندوق .

1- معلومات عامة

تم إعداد القوائم املالية للصندوق للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية 
السعودية واملعايري واالصدارات االخرى املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعني واملحاسبني ورشوط وأحكام الصندوق .

تم إعداد القوائم املالية عىل أساس التكلفة التاريخية. يتم عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعترب العملة الوظيفية للصندوق
ويتم تقريب كافة املبالغ ألقرب ريال سعودي، ما مل يرد خالف ذلك.

وفقاً لتعليامت هيئة السوق املالية، اعتمد الصندوق منوذج خيار التكلفة لقياس العقارات االستثامرية. وعليه، يتم إدارج العقارات االستثامرية 
بالتكلفة ناقًصا االستهالك املرتاكم وأي خسائر انخفاض يف القيمة.

2- أساس اإلعداد

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 30 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية إطار مفاهيمي معدل سيتم استخدامه يف قرارات وضع املعايري بأثر فوري. تشمل التغيريات
الرئيسية ما ييل:

- زيادة أهمية اإلرشاف بهدف إعداد التقارير املالية.
- إعادة توخي الحذر كعنرص من عنارص الحيادية.

- تعريف الكيان والذي يعد كيان قانوين، أو جزء من كيان يقوم مبراجعة تعريفات األصول وااللتزامات.

تم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير
2020 ، يف هذه القوائم املالية. مل يكن لتطبيق هذه املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثري جوهري عىل املبالغ املدرجة

للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر عىل محاسبة املعامالت أو الرتتيبات املستقبلية.

اإلطار املفاهيمي املعدل للتقارير املالية

3- املعايري والتفسريات والتعديالت الجديدة

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

- إزالة حد االحتاملية لالعرتاف وإضافة إرشادات حول االستبعاد من الدفاتر وإضافة إرشادات عىل أسس قياس مختلفة.
- النص عىل أن الربح أو الخسارة هو مؤرش األداء األسايس. وأنه من حيث املبدأ، يجب إعادة تدوير اإليرادات واملصاريف يف

   الدخل الشامل اآلخر حيث يعزز ذلك مالءمة القوائم املالية أو التمثيل الصادق لها.

يراجع هذا التعديل تعريف األعامل. وفقاً للتعليقات التي تلقاها مجلس معايري املحاسبة الدولية، يُعتقد عموًما أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد 
للغاية، وينتج عنه العديد من املعامالت املؤهلة لتكوين مجموعات أعامل.

تعريف األعامل - تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية )3(

املعايري والتفسريات والتعديالت الجديدة )تتمة(
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توفر هذه التعديالت بعض التسهيالت املتعلقة بإصالح معيار سعر الفائدة. تتعلق التسهيالت مبحاسبة التحوط ولها تأثري أن إصالح سعر الفائدة بني 
البنوك ال ينبغي أن يتسبب بشكل عام يف إنهاء محاسبة التحوط. نظرًا لطبيعة انتشار عمليات التحوط التي تنطوي عىل عقود قامئة عىل سعر 

الفائدة بني البنوك، ستؤثر اإلعفاءات عىل الرشكات يف جميع الصناعات.

يف  والتغيريات  “السياسات املحاسبية  الدويل)8(  ومعيار املحاسبة  القوائم املالية”  )1( “عرض  الدويل  معيار املحاسبة  عىل  التعديالت  هذه 
التقديرات واألخطاء املحاسبية” والتعديالت الالحقة عىل املعايري الدولية للتقارير املالية: 

1( استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية يف جميع املعايري الدولية للتقارير املالية واإلطار املفاهيمي للتقارير املالية. 
2( توضيح رشح تعريف املادة.

إصالح معيار سعر الفائدة - تعديالت عىل املعايري الدولية للتقارير املالية )9( ومعيار املحاسبة الدويل )39( 

واملعيار الدويل للتقارير املالية )7(

تعريف املواد - تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل )1( ومعيار املحاسبة الدويل)8(

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية )16( “عقود اإليجار” )اعتباراً من 1 يونيو 2020( يف 28 مايو 2020، أصدر مجلس معايري املحاسبة 
الدولية تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية )16(، والتي توفر تسهيالت للمستأجرين يف املحاسبة عن امتيازات عقود اإليجار املمنوحة 

كنتيجة مبارشة لفريوس كوفيد-19. مينح هذا التعديل املستأجرين إعفاء من رشط تحديد ما إذا كان امتياز عقود اإليجار املتعلق بكوفيد-19 يعد 
تعديالً لعقد اإليجار، باإلضافة إىل أنه يتطلب من املستأجر ين تطبيق اإلعفاء لحساب امتيازات عقود اإليجار املتعلقة بكوفيد-19 كام لو مل يكن 

تعديالت عىل عقود اإليجار .
تطبيق الوسيلة العملية فقط عىل امتياز عقود اإليجار الذي يحدث كنتيجة مبارشة لوباء كوفيد-19 وفقط إذا تم استيفاء جميع املعايري التالية:

تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية )16(

املعايري والتفسريات والتعديالت الجديدة املطبقة من الصندوق )تتمة(

- يؤدي التغيري يف مدفوعات عقود اإليجار إىل تعديل العوض يف عقود اإليجار التي تكون إىل حد كبري نفس أو أقل من عوض عقود اإليجار الذي 
   يسبق التغيري مبارشة.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

- أي تخفيض يف مدفوعات عقود اإليجار يؤثر فقط عىل املدفوعات املستحقة يف أو قبل 30 يونيو 2021 )عىل سبيل املثال، امتياز عقود اإليجار 
   سوف يفي بهذا الرشط إذا أدى إىل تخفيض مدفوعات عقود اإليجار يف أو قبل 30 يونيو 2021 وزيادة مدفوعات عقود اإليجار التي متتد إىل ما 

    بعد 30 يونيو 2021(.
- ال يوجد تغيري جوهري عىل رشوط وأحكام عقود اإليجار .

يرسي عدد من الترصيحات الجديدة للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2021، والتي يسمح فيها بالتطبيق املبكر؛ ومع ذلك، فإن الصندوق 
مل يقم بتطبيق املعايري الجديدة أو املعدلة يف وقت مبكر عند إعداد القوائم املالية .

4- املعايري التي تم إصدارها ولكنها غري سارية بعد

كام يف ساري املفعول من الفرتات التي تبدأ يفالوصفاملعيار / التفسري
 أو بعد التاريخ التايل :

1 يناير 2022معيار املحاسبة الدويل )37( املخصصات وااللتزامات املحتملة
واألصول املحتملة

1 يناير 2022دمج األعاملاملعيار الدويل للتقارير املالية )3(

1 يناير 2023عقود التأمنياملعيار الدويل للتقارير املالية )17(

تصنيف االلتزامات عىل أنها متداولة أو غري متداولة معيار املحاسبة الدويل )1(
)تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل 1(

1 يناير 2023

املعيار الدويل للتقارير املالية )10(
ومعيار املحاسبة الدويل )28(

بيع أو املساهمة يف األصول بني مستثمر ورشكته الزميلة 
أو مرشوع مشرتك )تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير 

املالية 10 ومعيار املحاسبة الدويل 28(

1 يناير 2022 متاح
للتطبيق االختياري/
تاريخ الرسيان مؤجل
إىل أجل غري مسمى

املعيار الدويل للتقارير املالية )4(
املعيارالدويل للتقارير املالية )7 (
املعيار الدويل للتقارير املالية )9(

أو ملعيار الدويل للتقارير املالية )16(

تعديالت املتعلقة بقضايا االستبدال يف
سياق إصالح سعر الفائدة بني البنوك

1 يناير 2022
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

الصندوق كمؤجر

أبرم الصندوق عقود إيجار تتعلق بعقارات تجارية وسكنية ومعارض ومستودعات ضمن محفظته للعقارات االستثامرية. حدد الصندوق، بناًء عىل 
تقييم الرشوط واألحكام للرتتيبات، أنه يحتفظ بجميع املخاطر واملنافع الجوهرية املتعلقة مبلكية هذه العقارات وعليه متت املحاسبة عن هذه 

العقود كعقود إيجار تشغييل.

إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا بشكل  التقييم  التمديد. يؤثر يف  التي يكون للمستأجر فيها خيارات  لتحديد مدة عقود اإليجار  أحكاًما  الصندوق  طبق 
معقول أن يتم متديده، مام يؤثر بشكل كبري عىل مبالغ التزامات اإليجار وأصول حق االنتفاع املعرتف بها.

تحديد مدة عقود اإليجار

وااللتزامات  واألصول  واملصاريف  اإليرادات  مبالغ  عىل  تؤثر  وافرتاضات  وتقديرات  أحكام  وضع  الصندوق  مدير  من  املالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
املقيدة واالفصاحات املرفقة وافصاحات االلتزامات الطارئة يف تاريخ التقرير. ميكن أن ينتج من حاالت عدم التأكد من هذه االفرتاضات والتقديرات 

نتائج تتطلب تعديالت جوهرية عىل القيم الدفرتية لألصول أو االلتزامات والتي ستتأثر يف الفرتات املستقبلية.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات الخاصة بها عىل أساس مستمر. يتم االعرتاف بتعديالت التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم فيها مراجعة 

التقديرات. أن األحكام والتقديرات الرئيسية واالفرتاضات التي لها تأثري كبري عىل القوائم املالية للصندوق هي كام ييل:

5- األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة

5-1 األحكام

تصنيف اإليجارات إىل إيجارات تشغيلية أو متويلية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

5-2 التقديرات واالفرتاضات

تقييم العقارات االستثامرية

بها  معرتف  تقييم  أساليب  باستخدام  االستثامرية  للعقارات  السوقية  للقيمة  تقديرات  عىل  للحصول  خارجية  أطراف  بخدمات  الصندوق  يستعني 
ألغراض مراجعة انخفاض القيمة واإلفصاحات يف القوائم املالية. تم اإلفصاح عن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة لتحديد القيمة العادلة للعقارات 

اإلستثامرية يف إيضاح 8.

تحدد إدارة الصندوق األعامر االنتاجية التقديرية للعقارات االستثامرية الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ يف االعتبار االستخدام 
للتأكد من توافق  التقديرية وطريقة االستهالك بشكل دوري  اإلنتاجية  الصندوق مبراجعة األعامر  الطبيعي. يقوم مدير  املتوقع لألصل والتلف 

طريقة ومدة االستهالك مع النموذج املتوقع للمنافع االقتصادية لهذه األصول.

منذ  األيام  إىل  املخصص  نسب  تستند  التجارية.  املدينة  للذمم  املتوقعة  االئتامن  خسائر  مخصص  الحتساب  معينة  مصفوفة  الرشكة  تستخدم 
بالضامنات وغريها من  التغطية  أو  العميل  )أي حسب نوع  التي لها أمناط خسارة مامثلة  العمالء املختلفة  االستحقاق ملجموعات من قطاعات 

أشكال التأمني عىل االئتامن(.

بالنتائج  املتعلقة  االحتامالت  أوزان  املخصص  احتساب  ويعكس  للرشكة  التاريخية  السداد  يف  التعرث  نسب  إىل  مبدئيًا  املخصص  مصفوفة  تستند 
والقيمة الزمنية لألموال واملعلومات املعقولة يف تاريخ التقرير حول االحداث السابقة والظروف االقتصادية املستقبلية. ويف تاريخ كل تقرير 

مايل، يتم تحديث نسب التعرث يف السداد ويتم تحليل التغريات يف التقديرات املستقبلية.

األعامر اإلنتاجية للعقارات االستثامرية

الهبوط يف قيمة األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة

5- األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

5- األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة )تتمة(

5-2 التقديرات واالفرتاضات )تتمة(

الخسائر  إن  جوهريًا.  تقديرًا  املتوقعة  االئتامنية  والخسائر  املتوقعة  االقتصادية  والظروف  امللحوظة،  التاريخية  التعرث  نسب  بني  العالقة  تعترب 
التاريخية للرشكة وتوقعاتها  االئتامنية  الخسارة  تجربة  االقتصادية. قد ال تعكس  الظروف والتوقعات  للتغريات يف  االئتامنية املتوقعة حساسة 
للظروف االقتصادية أيضا التعرث الفعيل للعمالء يف املستقبل. تم اإلفصاح عن املعلومات حول الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل الذمم املدينة 

التجارية يف اإليضاح 10.

الهبوط يف قيمة األصول املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة )تتمة(

تأثري كوفيد-19

خالل شهر مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العاملية تفيش فريوس كورونا )كوفيد 19( باعتباره وباء تقديرًا النتشاره الرسيع يف جميع أنحاء 
العامل. وقد أثر هذا الوباء عىل منطقة مجلس التعاون الخليجي مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية. حيث اتخذت الحكومات يف جميع أنحاء 
العامل خطوات الحتواء انتشار الفريوس. نفذت اململكة العربية السعودية عىل وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتامعي، 

وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول يف جميع أنحاء البالد . 

قام الصندوق بتقييم الوضع الحايل للتنبؤ بالتأثري املتوقع عىل مؤرشات االئتامن الرئيسية والسيولة والتشغيل واملالءة املالية واألداء إلدارة 
تعطل األعامل املحتمل بسبب تفيش )كوفيد-19( الذي قد يكون له أثر عىل عمليات الرشكة أو ألداء املايل لها.

تقييم اإلدارة الحايل لتأثري تفيش )كوفيد-19( هو كام ييل :

)أ( الخسائر االئتامنية املتوقعة لذمم اإليجار املدين
تتطلب األحداث الجارية والظروف االقتصادية السائدة من الصندوق مراجعة بعض املدخالت واالفرتاضات املستخدمة لتحديد خسائر االئتامن 

املتوقعة. وستدور بشكل أسايس حول مراجعة احتامالت السيناريوهات التي يستخدمها الصندوق حالياً يف تقدير الخسائر االئتامنية 
املتوقعة. نتيجة لهذه التعديالت، قام الصندوق بإثبات مخصص لخسائر االئتامن املتوقعة مببلغ 7,65 مليون ريال سعودي للسنة املنتهي

يف 31 ديسمرب 2020.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

5- األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة )تتمة(

6- السياسات املحاسبية الهامة

5-2 التقديرات واالفرتاضات )تتمة(

6-1 عقارات استثامرية

تأثري كوفيد -19 )تتمة(

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

يف سنة 2020 ويف الفرتة الالحقة، والتي تم املحاسبة عنها وفقاً ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية )16( “عقود اإليجار”. 
سيكون لهذا تأثري عىل اإليرادات والنتائج يف الفرتات الالحقة . باإلضافة إىل ذلك، أدى تفيش وباء )كوفيد-19( إىل زيادة عدم التأكد بشأن 

إمكانية تحصيل ذمم اإليجارات املدينة. ترى اإلدارة أنه من األنسب االعرتاف فقط بإيرادات عقود اإليجار والذمم املدينة املقابلة إىل الحد 
الذي يعترب فيه دخل اإليجار قابل للتحصيل. يعكس هذا النهج عدم التأكد املتعلق بإمكانية تحصيل مدفوعات عقود اإليجار ويعالج مخاوف 

االعرتاف بالدخل عندما يكون التحصيل غري مؤكد.

كام هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتامالت الحدوث مدعومة بأحكام جوهرية وعدم التأكد. وبالتايل، قد تختلف النتائج النهائية 
عن تلك املتوقعة. إن تأثري عدم استقرار البيئة االقتصادية هو أمر تقديري، وسيواصل الصندوق إعادة تقييم وضعه واألثر املرتبط به عىل 

أساس منتظم.

إيرادات إيجارية أو  العقارات االستثامرية هي العقارات التي يتم اقتناؤها )من قبل املالك أو املستأجر مبوجب إيجار متوييل( ألغراض اكتساب 
لألرباح الرأساملية أو لكليهام. يتم قياس العقارات االستثامرية مبدئيًا بالتكلفة بعد خصم االستهالك املرتاكم وأي خسائر انخفاض يف القيمة. إن 

وجدت، ال يتم استهالك األرايض. يتم استهالك تكلفة العقارات االستثامرية عىل مدى األعامر اإلنتاجية املقدرة لها.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-1 عقارات استثامرية )تتمة(

6-2 املعيار الدويل للتقرير املايل )16( “عقود اإليجار” 

إن األعامر اإلنتاجية التقديرية للفئات األساسية للعقارات االستثامرية هي كام ييل:

سنوات

مباين

10أثاث، تجهيزات ومعدات

40-35

)أ( تعريف عقد اإليجار

يحدد العقد أو يحتوي عىل عقد إيجار إذا كان العقد مينح حق بالسيطرة عىل أصل أو أصول معينة لفرتة زمنية مقابل عوض. عند التحول إىل 
املعيار الدويل للتقرير املايل )16(، اختار الصندوق تطبيق الوسيلة العملية لتقييم معامالت التأجري. لقد طبق املعيار الدويل للتقرير املايل 
)16( فقط عىل العقود التي تم تحديدها سابًقا عىل أنها عقود إيجار. مل يتم إعادة تقييم العقود التي مل يتم تحديدها كعقود إيجار مبوجب 

معيار املحاسبة الدويل )17(“عقود اإليجار” وتفسري لجنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل )4( لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار 
مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل )16( عىل العقود املربمة أو التي تم تغيريها يف أو بعد 1 يناير 2019.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي عىل عنرص التأجري، يخصص الصندوق العوض يف العقد لكل عنرص من عقود اإليجار وغري التأجري 
عىل أساس أسعارها املستقلة النسبية. ومع ذلك، بالنسبة لعقود تأجري املمتلكات التي يكون فيها مستأجرًا، اختار الصندوق عدم فصل 

مكونات غري املؤجرة، وسيقوم بدالً من ذلك بحساب مكونات التأجري وغري التأجري كعنرص تأجري واحد.

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-2 املعيار الدويل للتقرير املايل )16( “عقود اإليجار” )تتمة(

)ب( الصندوق كمستأجر

يقوم الصندوق بتأجري العقارات. كمستأجر، سابقاً، قام الصندو ق بتصنيف عقود اإليجار عىل أنها عقود إيجار تشغييل أو متوييل بناًء عىل 
تقييامته حول ما إذا كان عقد اإليجار بتحويل جميع مخاطر ومنافع امللكية بشكل جوهري إىل الصندوق. مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل 

)16(، يعرتف الصندوق بأصول حق االنتفاع والتزامات اإليجار ملعظم عقود اإليجار أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة يف قامئة املركز املايل .

السياسات املحاسبية الهامة

يعرتف الصندوق باألصل حق االنتفاع وااللتزمات اإليجار يف تاريخ بدء اإليجار .
يتم قياس اصول حق االنتفاع بالتكلفة ناقصاً أي استهالك مرتاكم وخسائر الهبوط يف القيمة، وتعديلها بأي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. 

عندما يستويف األصل حق االنتفاع تعريف العقار االستثامري ، يتم إدارجه ضمن عقارات استثامرية .

يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية ملدفوعات عقود اإليجار التي مل يتم دفعها يف تاريخ البدء، مخصومة باستخدام سعر 
الفائدة املتضمن يف عقود اإليجار أو، إذا تعذر تحديد هذا املعدل بسهولة، معدل االقرتاض اإلضايف للصندوق. بشكل عام، يستخدم الصندوق 

معدل اقرتاض إضايف خاص به كمعدل الخصم. الحقاً يتم زيادة االلتزمات عقود اإليجار من خالل تكلفة الفائدة عىل التزامات عقود اإليجار وتنخفض 
عن طريق دفع اإليجار. 

يُعاد قياسها عندما يكون هناك تغيري يف مدفوعات عقود اإليجار املستقبلية الناشئ عن تغيري يف مؤرش أو معدل، أو تغيري يف تقدير املبلغ 
املتوقع أن يكون مستحق الدفع مبوجب ضامن القيمة املتبقية، أو، حسب االقتضاء، التغيري يف التقييامت ملا إذا كان خيار الرشاء أو التمديد مؤكد 

بشكل معقول أو أن خيار اإلنهاء مؤكد بشكل معقول عدم مامرسته .

ويتم استهالك أصول حق االنتفاع عىل أساس القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر.

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-2 املعيار الدويل للتقرير املايل )16( “عقود اإليجار” )تتمة(

)ج( الصندوق كمؤجر

باستثناء الحاالت التي يعمل فيها الصندوق كمؤجر وسيط، ال يُتطلب من الصندوق إجراء أي تعديالت عىل تحول عقود اإليجار التي يكون فيها 
املؤجر. صّنف الصندوق هذه العقود كعقود إيجار تشغييل. ال تختلف السياسات املحاسبية املطبقة عىل الصندوق كمؤجر عن تلك املنصوص 

عليها يف معيار املحاسبة الدويل )17(“عقود اإليجار”. يجب عىل الصندوق حساب عقود اإليجار الذي يطبق عليها هذا املعيار من تاريخ 
التطبيق األويل.

يجب عىل املؤجر االعرتاف مبدفوعات اإليجار من عقود اإليجار التشغيل كإيرادات عىل أساس القسط الثابت أو عىل أساس منتظم آخر. يجب أن 
يطبق املؤجر أساًسا منهجيًا آخر إذا كان هذا األساس أكرث متثيال للنمط الذي تقلصت فيه االستفادة من االنتفاع من األصل األسايس. 

)د( الصندوق كمؤجر وسيط 

يعمل الصندوق أيًضا كمؤجر وسيط لحق االنتفاع من األصول التي تم الحصول عليها والتي تم تأجريها بالفعل للمستأجرين .

السياسات املحاسبية الهامة

يف تاريخ بدء عقد اإليجار، أقر الصندوق باألصول املحتفظ بها مبوجب عقد إيجار متوييل يف قامئة املركز املايل الخاص به وعرضها كمدين 
مستحق مببلغ يساوي صايف االستثامر يف عقد اإليجار.

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-2 املعيار الدويل للتقرير املايل )16( “عقود اإليجار” )تتمة(

6-3 إيرادات إيجارية

6-4 النقد وما يف حكمه

6-5 مخصصات

)د( الصندوق كمؤجر وسيط  )تتمة(

يستخدم الصندوق سعر الفائدة الضمني يف عقد اإليجار لقياس صايف االستثامر. إذا تعذر تحديد سعر الفائدة الضمني يف العقد من 
الباطن بسهولة، فيجوز للصندوق استخدام سعر الخصم املستخدم يف عقد اإليجار الرئييس )املعّدل وفًقا ألي تكاليف مبارشة مبدئية 

مرتبطة باإليجار من الباطن( لقياس صايف االستثامر. إذا تعذرت حديد كال السعرين بسهولة، فسيتم استخدام معدل اقرتايض إضايف 
للصندوق. بشكل عام، يستخدم الصندوق سعر الفائدة اإلضايف الخاص به كنسبة خصم.

يتم االعرتاف باإليرادات اإليجارية الناتجة عن عقود اإليجار التشغييل للعقارات االستثامرية، بالصايف من الخصم وفقاً لرشوط عقود. اإليجار عىل 
أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار غري القابلة لإللغاء.

البنوك ويف الصندوق والودائع قصرية األجل التي تستحق خالل فرتة ثالثة  يتضمن النقد وما يف حكمه يف قامئة املركز املايل النقد لدى 
أشهر أو أقل والتي تكون عرضة ملخاطر تغري غري جوهرية يف القيمة .

تدفق  عنه  ينتج  أن  املحتمل  ومن  سابقة،  ألحداث  نتيجة  ضمني  أو  قانوين  حايل،  التزام  الصندوق  لدى  يكون  عندما  باملخصصات  االعرتاف  يتم 
ملوارد الصندوق االقتصادية لتسوية االلتزام وميكن عمل تقدير موثوق ملبلغ االلتزام. يتم مراجعة وتعديل املخصصات. بانتظام لتعكس أفضل 

تقدير حايل.

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-6 اإليرادات املالية

6-7 صايف قيمة األصول للوحدة

6-8 ربحية الوحدة

6-9 توزيعات األرباح

6-10 الزكاة

6-11 تكاليف االقرتاض

يتم إثبات اإليرادات املالية عند االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

يتم احتساب صايف قيمة األصول للوحدة كام هو موضح يف قامئة املركز املايل بتقسيم صايف أصول الصندوق عىل عدد الوحدات املصدرة 
والقامئة يف نهاية السنة.

يتم احتساب ربحية الوحدة بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة لحملة الوحدات يف الصندوق عىل املتوسط املرجح لعدد الوحدات القامئة 
خالل السنة.

يتم إثبات توزيعات األرباح لحملة الوحدات كالتزام يف القوائم املالية يف الفرتة التي يتم فيها اإلعالن عن توزيعات األرباح من قبل مجلس
 إدارة الصندوق .

الزكاة ورضيبة الدخل هي التزامات تتعلق بحملة الوحدات، وعليه، مل يتم احتساب مخصص لها يف هذه القوائم املالية.

يتم رسملة تكاليف االقرتاض املتعلقة مبارشة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالرضورة فرتة زمنية جوهرية ليصبح جاهز لالستخدام 
املقصود أو بيعه، كجزء من تكلفة األصل املعني. يتم تحميل جميع تكاليف االقرتاض األخرى كمرصوفات يف الفرتة التي تحدث فيها .

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-12 انخفاض قيمة األصول غري املالية

يقوم الصندوق يف تاريخ كل تقرير مايل بتقييم ما إذا كان هناك مؤرش عىل انخفاض يف قيمة األصل. يف حالة وجود أي مؤرش، أو عند الحاجة 
إىل اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، يقوم الصندوق بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد لألصل. القيمة القابلة لالسرتداد لألصل هي القيمة 
العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقًصا تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام أيهام أعىل. يتم تحديد ذلك لكل أصل عىل حده، ما مل يكن 
األصل ال يولد التدفقات النقدية التي تكون مستقلة إىل حد كبري عن األصول األخرى أو مجموعة من األصول. عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل 

أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسرتداد، يتم تخفيض قيمة األصل إىل املبلغ القابل لالسرتداد.

وعند تحديد القيمة من االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية إىل القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم مبا يعكس التقديرات 
السوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، يتم مراعاة املعامالت السوقية 
الحديثة، إذا مل يتم تحديد مثل هذه املعامالت يتم استخدام منوذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم مبقارنتها مبضاعفات التقييم 

أو من خالل أي مؤرشات أخرى متوفرة للقيمة العادلة .

يتم االعرتاف بخسائر االنخفاض يف القيمة للعمليات املستمرة يف قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات املرصوفات املتسقة 
مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها .

يتم مراجعة األصول غري املالية التي انخفضت قيمتها ملعرفة ما إذا كان هناك احتامال لعكس االنخفاض املثبت مسبقاً يف تاريخ كل تقرير. يتم 
إثبات عكس االنخفاض يف قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-13 األصول املالية

تصنف األصول املالية عند اإلثبات األويل بالتكلفة املطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة. يعرتف بجميع األصول املالية عند االثبات االويل بالقيمة العادلة إضافة إىل، يف حالة االصول بالقيمة العادلة من

خالل الربح أو الخسارة، تكاليف املعاملة ذات العالقة باالستحواذ عىل األصول املالية.

يعتمد القياس الالحق لألصول املالية عىل تصنيفها عىل النحو التايل:
أصول مالية بالتكلفة املطفأة

بعد القياس األويل، تقاس تلك األصول املالية بالقيمة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتكون معرضة للهبوط يف القيمة.
يتم االعرتاف باألرباح او الخسائر يف الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو هبوط قيمته .

تتكون األصول املالية بالتكلفة املطفأة للصندوق من ذمم إيجارات مدينة وودائع قصرية األجل ونقد وما يف حكمه.

إلغاء إثبات األصول املايل

يتم إلغاء إثبات األصول املالية يف الحاالت التالية:
- انتهاء الحق يف استالم تدفقات نقدية من األصل.

- قيام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزامه بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخري إىل طرف ثالث من خالل 
اتفاقية “تحويل” وسواء

   )أ( حول الصندوق بصورة جوهرية جميع املخاطر واملنافع الخاصة باألصل. 
   )ب( أن الصندوق مل يحول ومل يحتفظ بصورة جوهرية بجميع املخاطر واملنافع الخاصة باألصل إال أنه حول حقه يف السيطرة عليه.

اإلثبات األويل والقياس

القياس الالحق

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-13 األصول املالية )تتمة(

إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل يف اتفاقية تحويل فإنه يقيم إىل أي حد ما زال يحتفظ باملخاطر 
واملنافع  املخاطر  بجميع  يحتفظ  ومل  يحول  مل  إذا  به  الصندوق  عالقة  تستمر  الذي  املدى  إىل  باألصل  االعرتاف  يتم  باألصل.  املرتبطة  واملنافع 
املرتبطة باألصل ومل يحول حقه يف السيطرة عليه. يف تلك الحالة يقوم الصندوق باالعرتاف أيضا بااللتزامات املرتبطة به. ويقاس األصل املحول 
وااللتزامات املرتبطة به عىل أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضامن عىل 

األصل املحول بالقيمة الدفرتية األصلية لألصل وأقىص مبلغ ميكن مطالبة الصندوق بسداده، أيهام أقل.

يعرتف الصندوق مبخصص خسائر ائتامنية متوقعة. يتم االعرتاف مبخصص خسائر ائتامنية متوقعة عىل مرحلتني. بالنسبة للتعرض االئتامين الذي مل 
يشهد زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ اإلثبات األويل، يتم االعرتاف بخسائر االئتامن املتوقعة ملخاطر االئتامن الناتجة من التعرث املحتمل 
زيادة جوهرية يف مخاطر  الذي شهد  االئتامين  للتعرض  بالنسبة  أما  12 شهرا(.  ائتامنية متوقعة عىل مدى  12 شهرا )خسائر  السداد خالل  يف 
االئتامن منذ اإلثبات األويل، يجب االعرتاف مبخصص للخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر املتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعرث 

)خسائر ائتامنية متوقعة عىل مدى العمر(.
بالنسبة لذمم اإليجارات املدينة، يطبق الصندوق مدخاًل مبسطًا يف احتساب خسائر االئتامن املتوقعة. لذلك، قام الصندوق باستخدام مصفوفة 

املخصص التي تستند عىل الخربة التاريخية يف خسائر االئتامن، والتي تم تعديلها للعوامل املستقبلية الخاصة باملستأجرين والبيئة االقتصادية.

إلغاء إثبات األصول املايل )تتمة(

الهبوط يف قيمة األصول املالية

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6-14 االلتزامات املالية )تتمة(

6-15 قياس القيمة العادلة

التسهيالت املرصفية والسلف والذمم الدائنة

بعد اإلثبات األويل، تقاس التسهيالت املرصفية والسلف بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. ويتم االعرتاف باألرباح أو الخسائر 
يف قامئة الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات، وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلية. يتم إطفاء تكاليف املعامالت باستخدام 

معدل الفائدة الفعلية من تاريخ اثبات التسهيل املرصيف عىل مدة السداد.

إلغاء إثبات االلتزامات املالية

يتم إلغاء إثبات االلتزامات املالية عندما يتم سداد االلتزام أو الغاؤه أو انتهاؤه.

يستخدم الصندوق أساليب التقييم املناسبة يف الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع زيادة استخدام املدخالت
ذات الصلة التي ميكن رصدها إىل الحد األقىص وتقليل استخدام املدخالت التي ال ميكن رصدها .

يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها يف القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة، كام هو موضح عىل النحو التايل:

القياس الالحق

اإلثبات األويل والقياس

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

6-14 اإللتزامات املالية

أو  دائنة  وذمم  مرصفية  تسهيالت  أو  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كالتزامات  األويل،  اإلثبات  عند  املالية،  االلتزامات  تصنف 
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط يف تحوط فعال لتغطية املخاطر. يتم إثبات جميع االلتزامات املالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، ويف 

حالة التسهيالت املرصفية والسلف والذمم الدائنة بالصايف من تكاليف املعامالت املرتبطة مبارشة بها.

اإلثبات االويل والقياس
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

6- السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

7- معلومات القطاع 

6-15 قياس القيمة العادلة )تتمة(

املستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة هي تلك املستمدة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصول أو االلتزامات ال تستند إىل 
بيانات السوق القابلة للرصد.

االلتزامات  أو  العادلة هي تلك املشتقة من األسعار املعلنة يف سوق نشط )غري املعدلة( لألصول  القيمة  - قياسات  املستوى األول 
املتامثلة.

املستوى الثاين - قياسات القيمة العادلة هي القيمة املستمدة من مدخالت بخالف األسعار املعلنة ضمن املستوى األول التي ميكن 
رصدها لألصل أو االلتزامات إما بشكل مبارش )أي كأسعار( أو غري مبارش.

بالنسبة لألصول وااللتزامات املثبتة يف القوائم املالية عىل أساس متكرر، يحدد الصندوق إذا حدثت تحويالت بني املستويات يف التسلسل الهرمي 
من خالل إعادة تقييم التصنيف يف نهاية كل فرتة تقرير .

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات األصول وااللتزامات عىل أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو االلتزامات ومستوى 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كام هو موضح أعاله .

يقوم مدير الصندوق مبراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعامل الصندوق بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء .
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

7- معلومات القطاع )تتمة(

قطاعات األعامل 
ألغراض اإلدارة، ينقسم الصندوق إىل ثالثة أجزاء رئيسية، وهي :

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

ب( العقارات السكنية :
تتضمن مجمعات سكنية وشقق فندقية.

ج( املستودعات :
تتضمن مرافق التخزين املغلقة.

إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة، واألصول وااللتزامات للقطاع للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 كام ييل:

إيرادات

مصاريف

املجموعغري مخصصةاملستودعاتالعقارات السكنيةالعقارات التجارية

6,218,9944,614,476العمالء الرئيسني 65,330,166-76,163,636

-17,291,224أخرى --17,291,224

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

15,099,0963,621,578الربح للسنة 51,484,472)34,128,802(36,076,344

23,510,2184,614,476 65,330,166-93,454,860

473,124,54788,907,789 725,005,40867,102,0881,354,139,832 مجموع األصول

455,548,291- 2,948,79513,942,027472,439,113 *بالرياالت السعوديةمجموع االلتزامات

قطاعات جغرافية
كافة أصول الصندوق وعملياته داخل اململكة العربية السعودية، باستثناء عقار The Box Self Storage والواقع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وهو مصنف ضمن اإلستثامر يف عقود إيجار متويلية.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة، واألصول وااللتزامات للقطاع للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 كام ييل:

قطاعات جغرافية
كافة أصول الصندوق وعملياته داخل اململكة العربية السعودية.

إيرادات

مصاريف

املجموعغري مخصصةاملستودعاتالعقارات السكنيةالعقارات التجارية

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

-18,648,815أخرى 7,225,000-25,873,815

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

9,760,9368,289,477الربح للسنة 52,685,420)30,650,468(40,085,365

18,648,8159,279,611 66,720,000-94,648,476

327,395,23890,900,686 776,884,90978,706,3181,273,887,151 مجموع األصول

342,319,898- 13,017,88811,324,990366,662,776 *بالرياالت السعوديةمجموع االلتزامات

7- معلومات القطاع )تتمة(

8- عقارات استثامرية 

20202019

940,747,040866,807,509عقارات استثامرية مملوكة )أ(

99,030,706112,178,544أصول حق االنتفاع )ب(

*بالرياالت السعودية1,039,777,746978,986,053
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

152,678,780 يناير 2020 459,588,770916,529,548 404,261,998

152,678,780 يناير 2019 437,037,270878,425,000 388,708,950

-استبعادات -)32,759,863( )32,759,863(

-استبعادات -)16,433,952( )16,433,952(

-إضافات 69,788,177122,470,430 52,682,253

-إضافات 22,551,50054,538,500 31,987,000

3152,678,780 ديسمرب 2020 529,376,9471,006,240,115 424,184,388

3152,678,780 ديسمرب 2019 459,588,770916,529,548 404,261,998

)أ( عقارات استثامرية مملوكة

املجموعمعداتمباينأرايض التكلفة

112,471,171 يناير 2020 7,082,41549,722,039 30,168,453

3117,750,589 ديسمرب 2020 7,082,41565,493,075 40,660,071

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

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

17,206,178 يناير 2019 7,082,41534,697,275 20,408,682

3112,471,171 ديسمرب 2019 7,082,41549,722,039 30,168,453

االستهالك وخسائر انخفاض القيمة
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3134,928,191 ديسمرب 2020 522,294,532940,747,040 383,524,317

3140,207,609 ديسمرب 2019 452,506,355866,807,509 374,093,545

)أ( عقارات استثامرية مملوكة

صايف القيمة الدفرتية

متثل العقارات االستثامرية استثامرات الصندوق يف مجمعات سكنية مختلفة وشقق فندقية ومستودعات ومعارض تقع يف اململكة العربية 
السعودية باستثناء مستودع يف اإلمارات العربية املتحدة .

كام يف 31 ديسمرب 2020 بلغت صايف القيمة الدفرتية للعقارات االستثامرية املرهونة كضامن مقابل تسهيالت مرصفية 813,86 مليون. )31 ديسمرب 
2019 :836,33 مليون ريال سعودي( مرهونة كضامن يف مقابل تسهيالت مرصفية  )إيضاح 14(. 

وفقاً للامدة 22 من أنظمة صناديق االستثامر العقاري الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق 
العقارات  إدراج  لتعليامت هيئة السوق املالية، يتم  بناًء عىل تقييمني يتم إعدادهام من قبل مقيمني مستقلني. وفقاً  الصندوق  بتقييم أصول 

االستثامرية بالتكلفة ناقًصا االستهالك املرتاكم واالنخفاض يف القيمة، إن وجد .

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

املجموعمعداتمباينأرايض

8-عقارات استثامرية  )تتمة(

*بالرياالت السعودية
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تستند القيمة العادلة للعقارات عىل التقييامت التي أجرتها رشكة اوالت للتنمية املحدودة ورشكة فاليو ستارت وجيه إل إل )2019: رشكة اوالت 
للتنمية املحدودة ورشكة ري ماكس( وجميعهم مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(.

كام يف 31 ديسمرب 2020، بلغ متوسط تقييم العقارات االستثامرية املذكورة أعاله 984,014,440 ريال سعودي )31 ديسمرب 2019: 905,096,232 
ريال سعودي(.  تتضمن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقييم العقارات االستثامرية مبعدل خصم يرتاوح من 8% إىل 9% ) 31 ديسمرب 2019: 

9%( ومعدل عائد الدخل يرتاوح من 8% إىل 8.5 % ) 31 ديسمرب 2019: 7% إىل %9(.

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

)أ( عقارات استثامرية مملوكة )تتمة(

8-عقارات استثامرية  )تتمة(

160,630,866123,385,296 يناير 2020 62,754,430

3158,430,976116,834,242 ديسمرب 2020  58,403,266

)6,551,054()2,199,890(استبعادات )4,351,164(

)23,183,605()13,981,697(استبعادات )9,201,908 (

174,612,563146,568,901 يناير 2019 71,956,338

3160,630,866123,385,296 ديسمرب 2019 62,754,430

)ب( أصول حق االنتفاع

املجموعمباينأرايض التكلفة

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

)ب( أصول حق االنتفاع  )تتمة(

8-عقارات استثامرية  )تتمة(

31 ديسمرب 2020

1 يناير 2019

تأثري املعيار الدويل للتقارير املالية )16(

31 ديسمرب 2019

استبعادات

املحمل للسنة

1 يناير 2019

31 ديسمرب 2019

49,834,374

2,178,802

99,030,706

4,287,289

15,494,22211,206,752 يناير 2020 5,712,530

49,196,332

2,108,487

2,178,802

55,136,644

)1,186,022(

4,501,442

-

5,494,222

4,287,289

112,178,544

)1,968,416(

8,887,879

-

11,206,752

3,688,1287,478,678املحمل للسنة 3,790,550

2,108,487

57,041,900

)881,894()585,748(استبعادات )296,146(

)782,394 (

318,596,60217,803,536 ديسمرب 2020 9,206,934

4,386,437

-

5,712,530

االستهالك املرتاكم

صايف القيمة الدفرتية

*بالرياالت السعودية

حصل الصندوق عىل أصول حق االنتفاع لبعض العقارات التجارية، أي أرايض ومباين، ملدة ترتاوح بني 15,5 إىل 16,5 سنة .
للتنمية املحدودة  اوالت  )2019: رشكة  للتنمية املحدودة ورشكة فاليو ستارت  اوالت  أجرتها رشكة  التي  االنتفاع  العادلة لألصول حق  القيمة  تستند 

ورشكة ري ماكس( وجميعه مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(.

املجموعمباينأرايض
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

)ب( أصول حق االنتفاع  )تتمة(

8-عقارات استثامرية  )تتمة(

متوسط  بتخصيص  محسوبة  سعودي(  ريال   63,772,273  :2019( سعودي  ريال   60,515,472 املباين  تقييم  متوسط  بلغ   ،2020 ديسمرب   31 يف  كام   
التقييم اإلجاميل لحق االنتفاع املستحوذ عليه مببلغ 124,219,737 ريال سعودي )2019: 126,659,463 ريال سعودي( للمساحة املتبقية. بعد استبعاد 
جزء من املباين الذي تم استبعاده مبوجب ترتيبات عقود اإليجار التموييل. يتم تحديد التقييم عىل أنه متوسط قيمة تقارير التقييم التي قدمها 
مقيامن مستقالن. تتضمن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقييم األصول حق االنتفاع معدل خصم يرتاوح بني 8,5% إىل 11%  )31 ديسمرب 2019: 

10,5% إىل %11(.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة العادلة للعقارات االستثامرية تصنف يف املستوى الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة .
إن أي تغري جوهري يف االفرتاضات املستخدمة يف التقييم للعقا رات االستثامرية مثل أسعار الخصم والعائد ومنو اإليجار ومعدالت الشواغر وما 

إىل ذلك سوف ينتج عنه قيمة عادلة أقل/أعىل بشكل جوهري لتلك األصول .
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20202019

385,550,599291,926,011إجاميل ذمم إيجار مدينة

) 84,763,924() 138,290,601(إيرادات التمويل

247,259,998207,162,087

أقل من سنة
من سنة إىل 
املجموعأكرث من خمس سنواتخمس سنوات

269,863,064إجاميل ذمم إيجار مدينة 30,493,864385,550,599 85,193,671

)84,429,915(إيرادات متويل )9,952,774 ()138,290,601( )43,907,912(

185,433,149 20,541,090247,259,998 41,285,759

خالل السنة، أبرم الصندوق اتفاقيتي إيجار متوييل جديدتني كمؤجر مقابل:

 أ( مستودع تم رشاؤه حديثاً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث بلغ صايف االستثامر يف عقود اإليجار التموييل 32,759,863 ريال سعودي 
بربح مببلغ  باالعرتاف  الصندوق  7,220,820 ريال سعودي. قام  إيجار متوييل مببلغ  االنتفاع للصندوق مع صايف استثامر يف عقود  ب( أصول حق 

1,551,660 ريال سعودي من إثبات االستثامر يف عقود إيجار متوييل.

فيام ييل تحليل التزامات اإليجار يف 31 ديسمرب 2020:

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

9- صايف استثامر يف عقود إيجار متوييل

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

9- صايف استثامر يف عقود إيجار متوييل )تتمة(

10- ذمم إيجارات مدينة

فيام ييل تحليل التزامات اإليجار يف 31 ديسمرب 2019 :

أقل من سنة
من سنة إىل 
املجموعأكرث من خمس سنواتخمس سنوات

202,457,716إجاميل ذمم إيجار مدينة 18,617,700291,926,011 70,850,595

)43,424,579(إيرادات متويل )8,095,070 ()84,763,924( )33,244,275(

159,033,137 10,522,630207,162,087 37,606,320

20202019

18,462,87911,500,108ذمم إيجارات مدينة - مفوترة

1,308,985475,466ذمم إيجارات مدينة - غري مفوترة

) 2,920,968()8,888,208(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

19,771,86411,975,574

10,883,6569,054,606

إن تحليل األعامر لذمم اإليجارات املدينة كام يف 31 ديسمرب 2020 و 2019 كام ييل:

2020

2019

مل تتجاوز
موعد استحقاقها ومل

تهبط قيمتها
270 - 365 يوم181 - 270 يوم > 180 يوم

أعامر األرصدة التي تجاوزت موعد استحقاقها

املجموع< 365 يوم

7,966,397

3,007,348

4,216,997

964,982

1,308,985

475,466

19,771,864

11,975,574

1,214,477

1,057,073

5,065,008

*بالرياالت السعودية6,470,705

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

10- ذمم إيجارات املدينة )تتمة(

11- مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

20202019

-12,920,968 يناير 

7,651,5752,920,968إضافات

-)1,684,335(شطب

318,888,2082,920,968 ديسمرب

فيام ييل حركة مخصص خسائر االئتامن املتوقعة:

20202019 إيضاح

4,022,2094,176,695رسوم ترتيبات تسهيالت مرصفية مؤجلة 1-11

68,751339,754مصاريف مدفوعة مقدماً

-1,452,307دفعات مقدمة ملصاريف رأساملية

285,250-إيرادات مالية مستحقة

287,074956,862رضيبة قيمة مضافة مدينة

5,830,3415,758,561

سعودي  ريال  مليون   688,61 مببلغ  املسحوبة  غري  التسهيالت  عىل  واستشارية  إدارية  رسوم  مؤجلة  مرصفية  تسهيالت  ترتيبات  رسوم  متثل 
)208,88:2019 مليون ريال سعودي( )إيضاح 14(.

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

12- ودائع قصرية األجل

13- استثامرات بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة

متثل الودائع قصرية األجل املبلغ املستثمر من قبل الصندوق يف وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية املحلية، واملتطابقة مع معايري الهيئة 
الرشعية، التي تستحق خالل فرتة تزيد عن 3 أشهر، وذلك لغرض تحقيق إيرادات متويل بأسعار تجارية. تحمل ودائع مبعدل ربح يرتاوح 

بني 2,5% إىل 2,7% )2019: 2,35% إىل %2,65(.

اعرتف  املالية.  مشاركة  رشكة  تديره  مفتوح،  استثامري  صندوق  وهو  والصكوك،  للمرابحات  مشاركة  صندوق  يف  الصندوق  استثمر  السنة،  خالل 
الصندوق بهذا االستثامر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .

خالل الفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018، أبرم الصندوق اتفاقية تسهيالت مرصفية متطابقة مع معايري الهيئة الرشعية مع بنك الراجحي عىل شكل 
تسهيالت مرصفية طويلة األجل بحد مسحوبات إجاميل يبلغ 400 مليون ريال سعودي لتمويل االستحواذ عىل أصول مدرة للدخل قام الصندوق خالل 

السنة بزيادة حد التسهيالت املرصفية من 400 مليون ريال سعودي إىل 1 مليار ريال سعودي.

14- تسهيالت مرصفية

311,389,561191,165,228تسهيالت مرصفية طويلة األجل

)5,422,065()7,637,944(يخصم: تكاليف املعاملة

303,751,617185,743,163

20202019تسهيالت مرصفية طويلة األجل

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

14- تسهيالت مرصفية )تتمة(

15- التزامات عقود اإليجار

تحمل هذه التسهيالت معدل رسوم متويل سايبور )6 أشهر( باإلضافة إىل هامش بنسبة ترتاوح بني 1,65% إىل %1,85 )%1,85:2019(.

التمويلية عىل أساس نصف سنوي. قام  التكاليف  2018(. تسدد  )28 يونيو  تاريخ السحب  تسدد التسهيالت عىل دفعة واحدة بعد سبع سنوات من 
التسهيالت املرصفية مضمونة. مقابل رهن  التقرير لغرض متلك عقارات استثامرية.  تاريخ  311,39 مليون ريال سعودي حتى  الصندوق بسحب مبلغ 

عقارات استثامرية للصندوق، سندات ألمر و لتنازل عن إيرادات اإليجار )إيضاح 8(.

20202019

) 62,510,732()55,867,339(تكاليف متويل

146,838,941151,615,548

202,706,280214,126,280إجاميل التزامات اإليجار

فيام ييل تحليل التزامات عقود اإليجار يف 31 ديسمرب 2020 :

أقل من سنة
من سنة إىل 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
املجموعسنوات

134,747,280إجاميل التزامات عقود اإليجار 18,710,000202,706,280 49,249,000

)27,765,678(تكاليف متويل )5,013,642 ()55,867,339( )23,088,019(

106,981,602 13,696,358146,838,941 26,160,981

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية
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فيام ييل تحليل التزامات عقود اإليجار يف 31 ديسمرب 2019 :

إجاميل التزامات عقود اإليجار

تكاليف متويل

أقل من سنة
من سنة إىل 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
املجموعسنوات

148,094,280 18,640,000214,126,280 47,392,000

)33,043,463(

115,050,817

)5,277,772 (

13,362,228

)62,510,732(

151,615,548

)24,189,497(

*بالرياالت السعودية23,202,503

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

15- التزامات عقود اإليجار )تتمة(

16- إرادات إيجار غري مكتسبة

17 - اتعاب ادارة الصندو ق

متثل إيرادات اإل يجار غري املكتسبة اإليجار املستلم مقدماً، مقابل عقود اإليجار التشغييل لعقارات استثامرية )إيضاح 8(.

متثل التزامات عقود اإليجار القيمة الحالية للحد األدىن ملدفوعات عقود إيجار أرايض. خالل السنة، حصل الصندوق عىل تخفيض إيجار أرايض مببلغ 
820,000 ريال سعودي تم االعرتاف بها كإيرادات أخرى .

يتم إدارة الصندوق من خالل مدير الصندوق. يقوم الصندوق باحتساب أتعاب اإلدارة عىل النحو املنصوص عليه يف رشوط وأحكام الصندو ق مبعدل 
سنوي قدره 1,2% من إجاميل أصول الصندوق.
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

18- التزامات أخرى

19 - مصاريف تشغيلية أخرى

مصاريف مستحقة

ذمم دائنة مقابل رشاء عقار استثامري

أخرى

تكاليف تسهيالت مرصفية مستحقة

تأمينات

2020

2020

2019

2019

1,624,487876,991

1,474,000-

198,769480,858

1,503,719268,779

978,000978,000

*بالرياالت السعودية5,778,9752,604,628

*بالرياالت السعودية

رسوم إدارة أصول حق إنتفاع

رسوم واشرتاكات

دعاية وإعالن

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

منافع

رسوم تقييم

أخرى

1,570,0062,178,541

832,459855,704

-184,593

50,00060,000

1,141,0101,006,320

416,805475,500

2,119,2931,449,243

6,129,5736,209,901
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

20 - إيرادات متويل

إيرادات مرابحة عن ودائع قصرية األجل

إيرادات مالية من االستثامر يف التأجري التموييل

54,750691,025

10,061,31610,933,415

10,116,06611,624,440

20202019

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية

21- تكاليف متويل

تكاليف التسهيالت املرصفية

إطفاء رسوم ترتيبات تسهيالت مرصفية

تكاليف التزامات اإليجار املالية

9,487,9678,458,999

1,553,694846,159

6,643,39410,945,930

17,685,05520,251,088

20202019
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مدير الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

أتعاب إدارة

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

أمني الحفظ

صندوق شقيق

حملة وحدات

رسوم ترتيبات تسهيالت مرصفية

رسوم حفظ

إيراد إيجار

استثامر يف وحدات الصندوق )مدار من
قبل مدير الصندوق( .

الهيئة الرشعية

عمولة رشاء عقار استثامري وحق انتفاع

رسوم الهيئة الرشعية

طبيعة التعامل الجهة ذات العالقة

15,369,37515,294,445

50,00060,000

2,250,000-

100,000

5,000,000

100,000

-

14,094,71532,045,000

1,178,803312,500

33,00033,000

22- أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة

متثل الجهات ذات العالقة رشكة مشاركة املالية )مدير الصندوق(، بنك اإلمناء )أمني الحفظ(، حملة الوحدات، مجلس إدارة الصندوق والهيئة 
الرشعية للصندوق.

يوضح الجدول التايل إجاميل قيمة املعامالت التي تم إبرامها مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة املرتبطة بها:

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

20202019
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

إن أساس وفرتة السداد للرسوم املستحقة للجهات ذات العالقة متت وفًقا لرشوط وأحكام الصندوق املعتمدة من قبل هيئة السوق 
املالية كام ييل:

االستحقاقنوع األتعاب األساس و النسبة

أتعاب اإلدارة

رسوم ترتيب التهيالت املرصفية

أتعاب عمولة رشاء عقارات استثامرية 
وأصول حق انتفاع

كل ستة )6( أشهر

بعد الحصول عىل التمويل

عند إمتام الصفقة

 1,2 % من إجاميل األصول

بحد أقىص 2% من قيمة التمويل

بحد أقىص 1% من قيمة العقارات واألصو ل
املستحوذ عليها أو املباعة

كل ستة )6( أشهررسوم الهيئة الرشعية 33,000 ريال سعودي سنوياً

بعد اجتامع مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس االدارة 5,000 ريال سعودي لكل اجتامع للعضو املستقل، 
بحد أقىص 80,000 ريال سعودي سنوياً لجميع 

األعضاء.

سنوياًرسوم الحفظ 100,000 ريال سعودي سنوياً

استثامرات مدير الصندوق يف الصندوق كام يف 31 ديسمرب 2020 بلغت 4,64 مليون وحدة )31 ديسمرب 2019: 4,64 مليون وحدة(.
األرصدة مع جهات ذات عالقة كام يف 31 ديسمرب كام ييل:

مدير الصندوق*

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

أمني الحفظ**

8,801,043

91,667

8,720,363

241,667

8,892,7108,962,030

مدير الصندوق )أ(

أمني الحفظ )ب(

20202019

*بالرياالت السعودية

22- أرصدة ومعامالت مع جهات ذات عالقة
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

23-القيمة العادلة وإدارة املخاطر

صايف استثامر يف عقود إيجار متوييل

النقد وما يف حكمه

أصول أخرى

ودائع قصرية األجل

ذمم إيجارات مدينة

20202019

247,259,998207,162,087

45,169,04112,925,844

-285,250

-60,000,000

10,883,6569.054.606

303,312,695289,427,787

23-1 قياس القيمة العادلة لألدوات املالية

23-2 إدارة املخاطر

مخاطر االئتامن:

ال يوجد لدى الصندوق موجودات مالية والتزامات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتعرض الصندوق بحكم أنشطته إىل مجموعة متنوعة من املخاطر املالية، مخاطر االئتامن، مخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.

تتمثل مخاطر االئتامن يف عدم قدرة أحد أطراف األدوات املالية عىل الوفاء بالتزاماته مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. يتعرض 
الصندوق ملخاطر االئتامن عىل ما ييل:

*بالرياالت السعودية
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

23-القيمة العادلة وإدارة املخاطر )تتمة(

23-2 إدارة املخاطر )تتمة(

متثل القيمة الدفرتية لألصول املالية الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن.
يقوم الصندوق بإدارة مخاطر االئتامن فيام يتعلق بذمم اإليجارات املدينة من خالل قبض اإليجارات مقدماً ومراقبة الذمم املدينة غري املحصلة 
10,88 مليون ريال سعودي بعد خصم مخصص خسائر  2020، تم عرض ذمم إيجارات مدينة للصندوق مببلغ  31 ديسمرب  بشكل مستمر. كام يف 

االئتامن املتوقعة مببلغ 8,89 مليون ريال سعودي .

ميثل صايف االستثامر يف عقود اإليجار التموييل صايف الرصيد املستحق وفقا للعقود مع املستأجر. التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة. 
حسب العقود. يتم االحتفاظ بأرصدة النقد واالستثامرات قصرية األجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتامين عاٍل.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي تلك التي تنجم عن مواجهة املنشأة صعوبة يف الحصول عىل التمويل للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. قد 
تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة عىل بيع أصل مايل برسعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. فيام ييل االستحقاقات التعاقدية يف نهاية فرتة 

التقرير لاللتزامات املالية.
31 ديسمرب 2020

التزامات عقود اإليجار

ايرادات ايجار غري مكتسبة

التزامات أخرى

تسهيالت مرصفية

التزامات مالية

أتعاب إدارة مستحقة

أكرث من خمس سنواتمن سنة إىل خمس سنواتأقل من سنةالقيمة الدفرتية

26,160,981

-

146,838,941

7,268,537

- 5,778,975

106,981,602

-

13,696,358

7,268,537

- 5,778,975

- 303,751,617

- 8,801,043

303,751,617 -

- 8,801,043

26,160,981 472,439,113410,733,219 *بالرياالت السعودية35,544,913
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31 ديسمرب 2019

التزامات عقود اإليجار

إيرادات إيجار غري مكتسبة

التزامات أخرى

تسهيالت مرصفية

التزامات مالية

أتعاب إدارة مستحقة

من سنة إىل خمس سنوات

23,202,503

-

-

-

-

23,202,503

القيمة الدفرتية

151,615,548

17,979,074

2,604,628

185,743,163

8,720,363

366,662,776

أكرث من خمس سنوات

185,743,163

115,050,817

-

-

-

300,793,980

أقل من سنة

13,362,228

17,979,074

2,604,628

-

8,720,363

*بالرياالت السعودية42,666,293

23-القيمة العادلة وإدارة املخاطر )تتمة(

23-2 إدارة املخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

بااللتزامات  للوفاء  كافية  مرصفية  وتسهيالت  أموال  توفر  من  والتأكد  منتظم،  أساس  عىل  املراقبة،  طريق  عن  السيولة  مخاطر  إدارة  تتم 
املستقبلية للصندوق.

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق، مثل أسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار 
تكاليف التمويل، مام يؤثر عىل ربح الصندوق أو قيمة أصوله املالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر 

السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسني العائد .
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

23-2 إدارة املخاطر )تتمة(

23-القيمة العادلة وإدارة املخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت

مخاطر أسعار تكاليف التمويل

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون 
املعامالت التجارية املستقبلية واألصول وااللتزامات املعرتف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الصندوق الوظيفية. ليس لدى الصندوق 

تعرض ملخاطر العمالت .

إن مخاطر أسعار تكاليف التمويل هي التعرض املرتبط بتأثري التقلبات يف أسعار تكاليف التمويل السائدة عىل املركز املايل للصندوق وتدفقاته 
النقدية. االلتزامات املالية ذات املعدل الربح املتغري كام يف 31 ديسمرب 2020 بلغت 303,751,617 ريال سعودي  )185,743,163 ريال سعودي(

إن زيادة معدل الربح مبقدار 100 نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 مببلغ 3,113,896 ريال )1,911,652 
ريال سعودي(. تراقب اإلدارة التغريات يف أسعار تكاليف التمويل وتقوم بإدارة أثر ذلك عىل القوائم املالية.
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الصندوق كمؤجر

اإليجار  لدفعات  األدىن  الحد  سنة.   16.5 إىل   5 بني  ما  ترتاوح  لفرتات  انتفاع  وحقوق  استثامرية  لعقارات  تشغيلية  إيجار  عقود  الصندوق  أبرم 
املستقبلية املدينة مبوجب عقود اإليجار التشغيلية غري القابلة لإللغاء كام يف 31 ديسمرب كام ييل:

يعتمد احتساب ربحية الوحدة األساسية عىل األرباح العائدة لحملة الوحدات واملتوسط املرجح لعدد الوحدات القامئة.

خالل سنة واحدة

أكرث من خمس سنوات

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

2020

2020

2019

2019

85,976,736

36,076,344

118,188,831

0,41

91,276,621

40,085,365

2,745,746

0,46

84,705,721

88,000,000

139,414,896

88,000,000

288,871,289233,437,263

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

24-ترتيبات عقود إيجار تشغييل

25-ربحية الوحدة

الربح للسنة/للفرتة العائد لحملة الوحدات

ربحية الوحدة االساسية واملخفضة

املتوسط املرجح لعدد الوحدات

20202019

*بالرياالت السعودية

*بالرياالت السعودية
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26- تحليل استحقاقات األصول وااللتزامات

28- ارتباطات والتزامات محتملة

27- أحداث الحقة بعد تاريخ التقرير

من املتوقع أن يتحقق الجزء غري املتداول من صايف االستثامر يف عقود إيجار متوييل )إيضاح 8( وتسهيالت مرصفية طويلة األجل والجزء غري 
املتداول من التزامات عقود اإليجار )إيضاح 14( بعد 12 شهرًا من تاريخ التقرير، إن جميع األصول وااللتزامات املالية األخرى ذات طبيعة متداولة .

أ( خالل العام، استلم الصندوق ربط رضيبة قيمة مضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجاميل التزامات رضيبية مببلغ 5,7 مليون ريال 
بتعيني مستشار رضيبي لالعرتاض عىل هذه املطالبة الحقاً  الصندوق  9,2 مليون ريال سعودي. قام مدير  سعودي وغرامات رضيبية مببلغ 
لتاريخ قا مئة املركز املايل. إن مدير الصندوق عىل ثقة مبوقف الصندوق الرضيبي وأن نتيجة االعرتاض لن ينشأ عنها أي التزام عىل الصندوق .

ب( أبرم الصندوق اتفاقية لتحسني أحد عقاراته االستثامرية )مستودع الربكة(. كام يف 31 ديسمرب 2020، لدى الصندوق ارتباطات رأساملية مقابل 
هذه االتفاقية مببلغ 3,9 مليون ريال سعودي.

.2020 31 ديسمرب 26,4 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف  بعد تاريخ التقرير، أعلن مدير الصندوق عن توزيع أرباح نقدية مببلغ 

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م

30- تاريخ اعتامد القوائم املالية

29- توزيعات أرباح

.2021 28 مارس  تم اعتامد واملوافقة عىل إصدار هذه القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الصندوق يف 

ريال   30,8  :2019( سعودي  ريال  مليون   61.6 مببلغ  الوحدات  لحملة  أرباح  توزيعات  دفع  وتم  الصندوق  إدارة  مجلس  أعلن  العام  خالل 
صايف  من   %90 عن  يقل  ال  مبا  سنة  كل  مرة  أدىن  بحد  نقدية  أرباح  توزيع  إىل  الصندوق  وأحكام  رشوط  بحسب  الصندوق  يهدف  سعودي( 

للصندوق. الربح 


