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كلمـة مجلـس إدارة الصنــدوق
املساهمون الكرام 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدنا أن نضع بني أيديكم التقرير السنوي لصندوق مشاركة ريت لعام 2018م حيث كان عاما حافال باالنجازات واملكتسبات التي تعترب إضافة جوهرية 
للصندوق ومساهميه. ويُعد صندوق مشاركة ريت صندوقا استثامريا عقاريا ومتوافق مع ضوابط الرشيعة اإلسالمية، وتم إنشاؤه وفقا لالئحة صناديق 
للتأجري  وقابلة  إنشائيا  تطويرا  املطورة  العقارية  األصول  يف  االستثامر  بهدف  العقارية،  االستثامر  بصناديق  الخاصة  والتعليامت  العقاري  االستثامر 

وتحقيق دخل دوري تأجريي بشكل رئييس.

أدرك مدير الصندوق وفريق العمل بأن تطوير أعامل وخدمات الصناعة املالية يف اململكة من التحديات التي تتطلب إسرتاتيجيات جديدة ترتجم إىل 
مامرسات استثامرية متزج بني الخربة وروح االبتكار بهدف إيجاد الحلول واآلليات التي تواكب بالدرجة األوىل طموحات املساهمني وتطلعات رؤية اململكة 
2030، وذلك ما سعينا ألجله من خالل تأسيس صندوق مشاركة ريت ليقدم تجربة ومامرسة استثامرية متقدمة تحقق اإلضافة النوعية والكمية التي 

تعظم مصلحة املساهم وتتناسب مع منو اقتصادنا الوطني.
وبفضل من الله وخالل فرتة وجيزة من تأسيس الصندوق الذي انطلق يف 17 أغسطس 2017م، نجح بفضل الله، من خالل الدراسات الحصيفة وخربة نافذه 
يف السوق العقارية واالختيار الدقيق للعقارات املستهدفة باالضافة اىل األنظمة املالية الحديثة، واستقطاب العديد من املوارد البرشية الوطنية 
املميزة يف هذا املجال، يف تحقيق العديد من املكاسب التي تعزز دور الصندوق يف أن يكون أحد الصناديق االستثامرية الرائدة يف السوق املايل 

من جهة، والسوق العقاري من جهة أخرى.

وقد بارش الصندوق أعامله فور تأسيسه، ونظرا لتوفر عوامل الخربة والكفاءة اإلدارية والعلمية املتميزة، استطاع الصندوق أن يصل تاريخ تقييمه يف 31 
ديسمرب 2018م ويف حصيلته نسبة طموحة من العوائد االستثامرية املجزية، التي تجعل نشاطه االستثامري يتجه نحو غاياته وأهدافه برؤية واضـحة، 
وتحقيقا ألهدافه االستثامرية، إستطاع الصندوق أن يستحوذ عىل عدد من العقارات املميزة حيث ميتلك الصندوق محفظة متنوعة من االصول العقارية 

يف عدة مدن رئيسية يف اململكة يف القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع الضيافة .
املتوسط  املدى  عىل  يستهدف  فهو  ذلك  ومع  واستثامره،  تشغيله  حداثة  رغم  الصندوق،  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة  االستثامرية  الحزمة  هذه  ومتثّل 
واملدى البعيد مزيدا من التوسع االستثامري يف مختلف مناطق اململكة وخارجها لزيادة التنويع يف املحفظة العقارية للصندوق، وقد أثبتت التجربة 
االستثامرية خالل العام املايض، كفاءة الصندوق يف إدارة استثامراته بأفق إداري وتشغييل عال، حيث قام الصندوق بعد إدراجه وتشغيله باالستحواذ 
عىل عقارات إضافية تتمثل يف أربعة حقوق إنتفاع بعائد مجزي يتجاوز %16 سنويا وملدة 17 عام وذلك عن طريق تسهيالت بنكية حصل عليها الصندوق 

من أحد البنوك املحلية.

ويستمر الصندوق يف حصد املكاسب من خالل نتائج بياناته املالية واالستثامرية، إذ تجاوز عائد الصندوق املوزع الناتج عن األرباح التشغيلية لعام 2018م 
مانسبته %7 سنويا وهو العائد السنوي املستهدف للصندوق.

وبهذا املستوى املتميّز من إدارة أعامل واستثامرات صندوق مشاركة ريت نستمر بإذن الله يف استرشاف آفاق استثامرية جديدة، تسهم بعون الله 
يف أن يكون الصندوق يف طليعة صناديق الريت ذات اإلقبال االستثامري عايل الربحية والعوائد باإلضافة إىل متلكه لعقارات ذات جودة وكفاءه ،إذ أن 
ما تم إنجازه خالل هذه الفرتة البسيطة كفيل بأن يرتقي بأعامل الصندوق إىل مستويات أكرث تطورا يف املستقبل القريب وفقا ملا تم التخطيط له، 

ويجري العمل عىل تنفيذه حتى يصبح الوجهة االستثامرية األوىل واملفضلة للمستثمرين يف اململكة.

ابراهيم بن فهد العساف 

رئيس مجلس اإلدارة



  ملخص أحداث

صندوق مشاركة ريت



2017
أكتوبر  2017 م

تم إدراج الصندوق
 

مايو 2018م

 وقع الصندوق عقد  تسهيالت
 مرصفية مع بنك الراجحي مببلغ 400
مليون ريال سعودي

    ديسمرب 2018م

الثالثه توزيعاته  عن  يعلن   الصندوق 
مبقدار 0,28 ريال سعودي للوحدة

أغسطس 2018م

الثانيه توزيعاته  عن  يعلن   الصندوق 
مبقدار0,35 ريال سعودي للوحدة

يوليو 2018 م 

 الصندوق يستحوذ عىل عىل أربع
 عقارات تجارية مببلغ 146 مليون ريال

سعودي

فرباير 2018م

األوىل توزيعاته  عن  يعلن   الصندوق 
مبقدار 0,35 ريال سعودي للوحدة

2018
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ملخص صندوق مشاركة ريت

الصندوق

مدير الصندوق

 التسهيالت املتوافقة

 مع الرشيعة اإلسالمية

 صندوق مشاركة ريت هو صندوق استثامر عقاري
السعودية السوق  يف  عاماً  طرحاً   مطروح 
يف الرئيس  االستثامري  هدفه  يتمثل   الرئيسية. 
انشائياً تطويراً  مطورة  عقارات  يف   االستثامر 
 وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجريي ، ويوزع نسبة
نقداً الصندوق  أرباح  صايف  من  أدىن  كحد    %  90 
 عىل ماليك الوحدات خالل فرتة عمله وذلك بشكل

.نصف سنوي

.

.

خمس الصندوق  متلّك  الصندوق  إدراج  تاريخ   يف 
بلو راديسون  شقق  الربكة  مستودعات   ،  عقارات 
 الفندقية، مجمع أجزاال، مجمع يس شور السكني

و مجمع اللؤلؤة السكني

رشكة هي   ،) مشاركة   ( املالية  مشاركة   رشكة 
 مساهمة مقفلة تم تأسيسها مبوجب قرار وزارة
29/3/1435 وتاريخ  73/ق  رقم  والصناعة   التجارة 
وفقاً له  مرخص  اعتباري  شخص  وهي   هجري 
ترخيص مبوجب  لهم  املرخص  األشخاص   لالئحة 
وتاريخ  27/13169 رقم  املالية  السوق   هيئة 
إدارة  ( اإلدارة  نشاط  ملزاولة  هجري   18/12/1434 
والرتتيب واملشورة  والحفظ   ) االستثامر   صناديق 

والتعامل بصفة أصيل يف أعامل األوراق املالية
 لدى مدير الصندوق تسهيالت بنكية متوافقة مع
مرصف مع  اآلجل  البيع  بنظام  اإلسالمية   الرشيعة 

الراجحي وبقيمة تبلغ 400 مليون ريال سعودي

 األهداف

اإلستثامرية
 استحواذات الصندوق

مابعد اإلدراج

 سياسة توزيع

 األرباح

 يستثمر الصندوق بشكل رئييس يف أصول عقارية
وتحقيق للتأجري  وقابلة  إنشائياً  تطويرا   مطورة 
ثانوي بشكل  الصندوق  يستثمر  قد  دوري،   دخل 
العقاري التطوير  مشاريع  يف  موجوداته   أيضا 
الصندوق موجودات  تقل  ال  )أ(  أن:   رشيطة 
التي املطورة  العقارية  األصول  يف   املستثمرة 
يف يستثمر  أال  )ب(   ٪  75 عن  دوري  دخل   تولد 

األرايض البيضاء

مشاريع  4 عىل  إدراجه  مابعد  الصندوق   استحوذ 
الخرج،  ، الرياض  يف  وتقع  تجارية  إنتفاع   حقوق 
مليون  146.1 صافية  بقيمة  وذلك  الدمام   الجبيل، 
التسهيالت خالل  من  متويلها  تم  سعودي   ريال 

املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية

ريت مشاركة  صندوق  وأحكام  رشوط  مع   توافقاً 
 فقد بُـــنيــت سيـــاســة تــــوزيع األربــــاح عىل أن
 يـــتم توزيع صايف الربح املتحصل مـن العـمـلـيات
بشكــل وذلك  الوحدات  ماليك  إىل   التـشغـيلية 

نصف سنوي

 محفظة العقارية

الصندوق

(                           )تاريخ اإلدراج 

.

.

.

.
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صايف قيمة األصول

848,631,161

ريال سعودي

هللة

ريال سعودي

 من صايف قيمة أصول

الصندوق

وحدة

ريال سعودي

98

9.64

%3

88,000,000

123,103,621

توزيع الدخل لكل وحدة

 صايف قيمة األصول

لكل وحدة

 نسبة املرصوفات التي

يتحملها الصندوق

عدد الوحدات املصدرة

العائد اإلجاميل
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مقدمي الخدمات

أمني الحفظ

املستشار اإلعالمياملحاسب القانوين

املستشار املــالـــي

املثمنـون العقاريون

املستشار الشـــرعي

املستشار القانـونـي

املستشار الفني الهنديس



 اسرتاتيجية وسياسات

استثامر الصندوق
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قطاعات يف  باالستثامر  الصندوق  مدير   سيقوم 
القطاع الحرص  ال  املثال  سبيل  وعىل   متنوعة 
الضيافة وقطاع  السكني  والقطاع   الصناعي 
والقطاع الزراعي  والقطاع  التجاري   والقطاع 
من بنوعني  يقوم  أن  للصندوق  وميكن   املكتبي، 

اإلستحواذات وهام

إنشائياً تطويراً  املطورة  العقارات  عىل   اإلستحواذ 
القابلة لتحقيق دخل تأجريي ودوري

 اإلستحواذ عىل حقوق اإلنتفاع العقارية وملدة طويلة
 األجل

أسايس بشكل  يستثمر  الصندوق  أن  حني   يف 
قابلة إنشائياً  تطويراً  مطورة  عقارية  أصول   يف 
 لتحقيق دخل تأجريي ودوري، ولن يقوم الصندوق
يقوم وقد  البيضاء،  األرايض  يف   باالستثامر 
 الصندوق باستثامر نسبة ال تتجاوز )%25( من القيمة
 اإلجاملية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم
لتجديد أو  العقاري،  التطوير  يف  مدققة   مالية 

للصندوق. اململوكة  العقارات  تطوير  إلعادة    أو 

مؤجر مبا ال يقل عن %50 من املساحات القابلة للتأجري

مطور تطويراً إنشائياً ويحقق عوائد تأجريية سنوية
 

 أن يقع يف مناطق داخل املدن الرئيسية عىل أن يكون
 خارج حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة

تكلفتها تزيد  عليه  تحسينات  إضافة  العقار  يتطلب   أال 
عن%15 من إجاميل تكلفة الرشاء

.
.

.

.

.

.

اسرتاتيجية االستثامر

 وتكون معايري اختيار العقار هي كالتايل

:

:



سياسات تركز االستثامر

املواقع يف  رئييس  بشكل  االستثامر  الصندوق   يستهدف 
 التي تقع يف املدن الرئيسية باململكة العربية السعودية،
واملدينة املكرمة  مكة  مدينتي  حدود  خارج  تكون  أن   عىل 
 املنورة، وتتميز تلك املواقع بسامت سكانية إيجابية ومنو
بشكل االستثامرات  يف  وتدفق  األعامل  أنشطة  يف   قوي 
تحتية بنية  وكذلك  إيجابية  وطلب  عرض  وديناميكية   إيجايب، 
يقع للصندوق  األويل  االستثامر  أن  من  الرغم  وعىل   قوية. 
تنويع أنه وعىل سبيل  إال  السعودية،  العربية   يف اململكة 
من  25% أقىص  بحد  االستثامر  للصندوق  يجوز   االستثامرات، 
 إجاميل قيمة أصوله يف العقارات املطورة تطويراً إنشائياً
 وقابلة لتحقيق دخل دوري تأجريي والواقعة خارج اململكة
ملدير ميكن  كام  مدققة.  مالية  قوائم  آخر  بحسب   وذلك 
األرباح صايف  من   10% تتجاوز  ال  بنسبة  االحتفاظ   الصندوق 
املوزعة غري  املحتجزة  األرباح  خالل  من  وذلك  كنقد   سنوياً 

.واملتحصلة من اإليجارات السنوية

12
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 صالحيات االقرتاض للصندوق

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

جميع تكاليف التمويل

بنكية تسهيالت  عىل  الصندوق  مدير  حصل   ولقد 
 متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية بنظام البيع اآلجل
 من مرصف الراجحي وذلك يف تاريخ 30/05/2018م.

وتفاصيلها كالتايل

 كام أن الصندوق يهدف من خالل حصوله عىل التمويل
االستثامرية األهداف  تحقيق  لتعزيز  التوسع   إىل 
 واالستحواذ عىل عقارات مدرة للدخل وعقود حقوق
 إنتفاع طويلة األجل وذلك مبا يتامىش مع اسرتاتيجية
 الصندوق وتقليل مخاطره ، ليظهر ذلك األثر عىل أرباح
السنوية النقدية  التوزيعات  استدامة  و   الصندوق 

وذلك بعد خصم تكلفة التمويل السنوية

سيتم سداد تكلفة التمويل فقط خالل فرتة رسيان العقد

 سيتم سداد كامل قيمة التسهيالت املرصفية يف نهاية
السنة السابعة

  قيمة التسهيالت املرصفية 400 مليون ريال سعودي
وبتكلفة سايبور ستة أشهر + 1.85%

 مدة العقد 7 سنوات ميالدي

رهن  بضامن  املرصفية  التسهيالت  عىل  الحصول   تم 
األصول العقارية للصندوق وضامن سند ألمر

من شهر   18 خالل  املرصفية  التسهيالت  سحب   يتم 
تاريخ التوقيع عىل اإلتفاقية

.

.

.

.

.

.

:

.

.



 وسائل وكيفية استثامر النقد املتوفر

يف الصندوق

املتوفرة النقدية  املبالغ  باستثامر  القيام  للصندوق   يجوز 
السعودي بالريال  املرابحة  ودائع  يف  وذلك   لديه 
معايري مع  واملتوافقة  األجل  قصرية  األخرى   واالستثامرات 
طرحاً مطروحة  استثامرية  صناديق  وتكون  الرشعية   الهيئة 
كانت سواًء  املالية  السوق  هيئة  قبل  من  ومرخصة   عاماً 
 مدارة من قبل مدير الصندوق أو أي مدير صناديق استثامرية
الريت صناديق  مثل  متداولة  غري  أو  متداولة  وتكون   آخر 
تلك تشمل  كام  األولية،  الطروحات  صناديق  أو   املحلية 
تزيد أال  برشط  واملتاجرة  النقد  صناديق  من  كل   الصناديق 
إجاميل من   25% نسبته  عام  مجتمعة  االستثامرات   هذه 

.قيمة أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة

14
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 سياسة التخارج

دوري دخل  توفري  هو  للصندوق  الرئييس   الهدف 
ملاليك الصندوق  عقارات  إيرادات  من   سنوي 
االحتفاظ يتطلب  أن  شأنه  من  والذي   الوحدات، 
إنشائياً تطويراً  املطورة  العقارية  األصول   مبلكية 
الزمن. من  لفرتة  دوري  تأجريي  دخل   وتحقق 
 وسيقوم مدير الصندوق مبراقبة السوق باستمرار
من أكرث  أو  استثامر  من  التخارج  فرص   القتناص 
سبيل عىل  التخارج  مربرات  وتشمل   استثامراته. 

املثال ال الحرص

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

.ستة أشهر من بيع العقار

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

الصندوق فيها  . يستثمر 

.

مثل املوجودة  العقارية  األصول  مقومات  يف   التغري 
إيراداته انخفاض  و  للعقار  الجغرايف  املوقع   تأثر 

ومستمر كبري  بشكل 

:
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اتخاذ القرارات الجوهريـة الخاصـة بأعمـال 

الصندوق  

آلية اتخاذ القرار االستثامري ملدير 

الصندوق

 جميع القرارات الجوهرية املتعلقة بالصندوق وأي
ماليك عىل  حال  بأي  مؤثرة  تعترب  أخرى   قرارات 
 الوحدات وقيمة تلك الوحدات يجب أن يتم تقدميها
إىل العقارية  الصناديق  إدارة  قبل  من   مبدئياً 
تحتوي القرارات  وهذه  الصندوق.  إدارة   مجلس 

:ولكن ال تقترص عىل التايل

متابعة سري العمل ونسبة اإلنجاز واعتامد الدفعات املالية

واملجال للصندوق  املبدئية  األهداف  عىل   املوافقة 
.االستثامري املستهدف

.

.

املوافقة عىل الرشوط واألحكام الخاصة بالصندوق

 املوافقة عىل أي عقود جديدة تدخل ضمن عمليات
الصندوق العادية

األساسية الخدمات  مقدمي  تعيني  عىل   املوافقة 
العقاري، املطور  الحفظ،  )أمني  مثل   للصندوق 
الهيئة العقاري،  املسوق  العقاريني،   املثمنني 

(الرشعية، مدير العقار، املحاسب القانوين

 أي عملية من املمكن أن تؤثر عىل أداء الصندوق 
أو قيمة وحداته

أي تغيريات ملموسة بأي مام سبق

.

.

.

.
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دراسة األسواق العقارية

عمليات اإلستحواذ

إدارة قسم  عىل  باالعتامد  الصندوق   يقوم 
الصنــدوق مديــر  لـدى  الـعقـارية   الصناديـق 
دوري تقييـم  إلجراء  الخارجييـن   واملستشـارين 
االستثامر سـوق  يف  جاذبيــة  األكثــر   للقطاعـات 
باملتابعة الصنــدوق  مدير  وسيـقوم   العقــاري. 
السـوق يف  والـدورات  لألمنــاط   املستمــرة 
أساسيات إىل  باإلضافة  العقــاري،   االستثمـاري 
الفرص من  لالستفادة  القطاع  وخصائص   السوق 
عىل والحفـاظ  العقــاري  الســوق  يف   املتاحـة 

.أهداف الصندوق عىل املدى الطويل

:
لصالح العقارات  يف  باالستثامر  القرار  اتخاذ   يتم 

الصندوق عىل النحو التايل

قبل من  مبدئياً  لالستحواذ  املرشح  العقار  تقييم   يتم 
والذي جدواه  من  للتحقق  العقارية  الصناديق   إدارة 
سوف التي  العقارية  األصول  ألنواع  وصف  مع   يتوافق 

.يستثمر فيها الصندوق

.

إدارة مجلس  عىل  املبديئ  التقييم  نتائج   تعرض 
السعي مبتابعة  موافقته  عىل  للحصول   الصندوق 

لتملك العقار

لتقييم مستقلني  مثمنني  بتعيني  الصندوق  مدير   يقوم 
العقار للوصول للقيمة السوقية للعقار

ألهداف وتحقيقه  العقار  جدوى  من  التأكد  تم  حال   يف 
 الصندوق يتم اإلتفاق امللزم مع املالك بعد الحصول عىل

موافقة مجلس إدارة الصندوق

العقار لتقييم  فني  مقيّم  بتعيني  الصندوق  مدير   يقوم 
فنياً وهندسياً

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

الحفظ

.

.

.

.

 وصف خطوات اتخاذ القرارات االستثامرية
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التشغيل وإدارة العقارات

أو للعقار  املستأجر  تعيني  الصندوق  ملدير   يحق 
للعقار ينوب عنه مديراً  أو من  التابعة   أحد رشكاته 
العقار إدارة  أعامل  كافة  املستأجر  بذلك   ويتوىل 
نفس يف  وذلك  ومهامه  مسؤولياته  من   كجزء 
 عقد اإليجار ويقوم مدير الصندوق باإلرشاف عليه
 بصورة دورية. ويف حالة عدم رىض مجلس إدارة
 الصندوق عن أداء مدير العقار وذلك لعدم انضباطه
يف عليها  املنصوص  ومهامه  واجباته  أداء   يف 
ذو بآخر  استبداله  فسيتم  معه  املوقع   العقد 
 كفاءة أعىل وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر

 من تاريخ فسخ العقد مع مدير العقار

 وقد تم تعيني رشكة أصول املوحدة إلدارة األمالك
 مديراً للعقارات التالية: ) مجمع العروبة بالزا، مجمع
الفيصلية مجمع  بالزا،  الجبيل  مجمع  بالزا،   الخرج 
 بالزا(، وذلك ملا متتلكه من خربة واسعة يف إدارة
الصندوق مدير  إرشاف  تحت  وستعمل   العقارات، 
ومدير الصندوق  بني  املوقع  اإلدارة  لعقد   وفقاً 
 العقار ملدة خمس سنوات تشغيلية، وسيتم ربط
اإلجاملية اإليرادات  من  بنسبة  العقار  مدير   رسوم 

للمشاريع األربعة وفقاً للجدول التايل

.

:

إجاميل اإليرادات لكل املشاريع

 يف حال كانت اإليرادات السنوية تزيد عن
من إجاميل اإليرادات 38 مليون ريال 3.5% 

 يف حال كانت اإليرادات السنوية تساوي
من إجاميل اإليرادات 36 مليون ريال إىل 38 مليون ريال 2.5%

 يف حال كانت اإليرادات السنوية تساوي
من إجاميل اإليرادات 32.50 مليون ريال إىل 36 مليون ريال 2.25%

 يف حال كانت اإليرادات السنوية تساوي
من إجاميل اإليرادات 30 مليون ريال إىل 32.50 مليون ريال 2%

 يف حال كانت اإليرادات السنوية تقل عن
من إجاميل اإليرادات 30 مليون ريال 1.5%

نسبة الرسوم

العقارات اململوكة الصندوق وبشكل سنوي بفحص جميع   يقوم مدير 
العقارات وسالمة  صحة  من  للتأكد  وذلك  هندسياً  فنياً  فحصاً   للصندوق 
 وعدم وجود أي عيوب أو مشاكل إنشائية يف املباين، باإلضافة كذلك
يقوم املستأجر  أن  من  والتأكد  عقار  لكل  الدورية  الصيانة  تقييم   إىل 
ارضار أو  مشاكل  أي  إلحاق  يتم  ومل  الصحيح  بالشكل  العقار   بإستخدام 
 بالعقار. وقد تم تعيني رشكة املاسة لإلستشارات الهندسية كمستشار

.فني هنديس لعقارات الصندوق

املستشار الفني الهنديس



 حوكمة صندوق

مشاركة ريت



مجلس إدارة الصندوق

من يتكون  إدارة  مجلس  الصندوق  عىل  اإلرشاف   يتوىل 
أقىص كحد  عضواً  عرش  وأحد  األقل  عىل  أعضاء   ثالثة 
 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 أيهام أكرث.
هيئة موافقة  تاريخ  من  املجلس  عضوية  مدة   وتبدأ 
ملدير ويكون  الصندوق.  تأسيس  عىل  املالية   السوق 
الصندوق مدة  أثناء  األعضاء  تغيري  يف  الحق   الصندوق 
 بعد الحصول عىل موافقة الهيئة ومن ثم إشعار ماليك
مرتني الصندوق  إدارة  مجلس  ويجتمع  بذلك.   الوحدات 
الصندوق إلتزام  عىل  لإلرشاف  األقل  عىل  السنة   يف 
 بكافة اللوائح، واملوافقة عىل خطط الصندوق، ومراجعة
العقود األساسية. العمل، واملوافقة عىل   تقارير سري 
مسؤولية الصندوق  إدارة  مجلس  عاتق  عىل   ويقع 
.اإلرشاف عىل الصندوق مبا يخدم مصلحة حملة الوحدات

20
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 أعضاء مجلس إدارة الصندوق

األستاذ/ أحمد إسامعيل األستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف

عضو مستقلرئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل
عضو غريمستقل

خاللها  شغل  عاماً   25 لـ  امتدت  خربة  العساف  السيد/   لدى 
والتخطيط املالية  يف  القيادية  املناصب  من   العديد 

االستثامري

املستويني  عىل  الناجحة  االستثامرات  من  العديد  أدار   كام 
 املحيل واإلقليمي

يتمتع بخربة كبرية يف قطاع االستثامر العقاري

يف املاجستري  درجة  عىل  العساف  إبراهيم  السيد/   حصل 
فهد امللك  جامعة  من  والتمويل(  )املصارف  األعامل   إدارة 
املحاسبة يف  البكالوريوس  درجة  وعىل  واملعادن   للبرتول 

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

يف  التنفيذي  الرئيس  منصب  حالياً  العساف  السيد/   يشغل 
رشكة مشاركة املالية

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 يحمل األستاذ أحمد إسامعيل خربة متتد ألكرث من 23 عاماً يف
 القطاع املرصيف السعودي والرشكات املالية وتقلد مناصب

قيادية فيها كام تخصص يف قطاع االئتامن وتطوير األعامل

إدارة يف  املاجستري  درجة  عىل  إسامعيل  أحمد  السيد   حصل 
ودرجة املتحدة  اململكة  يف  هال  جامعة  من   األعامل 
فهد امللك  جامعة  من  الصناعية  اإلدارة  يف   البكالوريوس 

للبرتول واملعادن

التنفيذي الرئيس  منصب  حالياً  إسامعيل  أحمد  السيد   ويشغل 
لرشكة تنفيذي  كرئيس  عمل  كام  لالستشارات  رمياس   لرشكة 
من املمتدة  الفرتة  من  السعودية  العاملي  االستثامر   بيت 

2008 إىل 2010

بالبنك إدارة متويل الرشكات  2007 كرئيس عام   عنّي يف عام 
إدارة أول  كمدير   1992 عام  ويف  الهولندي   السعودي 

االئتامن مبجموعة سامبا املالية

األستاذ/ أحمد بن سلطان العويد

 حصل السيد/ أحمد العويد عىل درجة البكالوريوس من جامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل يف العلوم املالية

إدارة يف  ليعمل  2016م  عام  املالية  مشاركة  برشكة   إلتحق 
صناديق االستثامر

 كام أن السيد / أحمد حاصل عىل شهادة التعامل يف األوراق 
املالية من هيئة السوق املالية

مشاركة رشكة  يف  العقارية  الصناديق  إدارة  حالياً   ويتوىل 
املالية

الدكتور/ جاسم بن شاهني الرميحي

 متتد خربة الدكتور/ جاسم الرميحي العملية واالكادميية لـ 30 
واإلدارية واملحاسبية  املالية  املجاالت  يف  وذلك   عاماً. 
املايل التخطيط  مجاالت  يف  خرباته  إىل   باإلضافة 

واالسرتاتيجي وحوكمة الرشكات وإدارة املشاريع

املحاسبة يف  الدكتوراه  درجة  عىل  الرميحي  الدكتور/   حصل 
املاجستري ودرجة  املتحدة،  اململكة  يف  دوندي  جامعة   من 
املتحدة الواليات  يف  ميسوري  جامعة  من  املحاسبة   يف 
– العلوم  يف  بكالوريوس  درجة  عىل  حصل  كام   االمريكية 

محاسبة من جامعة امللك سعود

التنفيذي  والرئيس  املؤسس  هو  الرميحي  جاسم   الدكتور/ 
الحايل لرشكة رازن املعرفية القابضة

الخليج ميزات  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  شغل   كام 
القابضة

.

.

.

.

.

.

.

.



 اجتامعات

مجلس اإلدارة
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.مناقشة رشوط وأحكام الصندوق

.

.

.

واإلدارية املالية  الصالحيات   مناقشة 
وتفويضها ملدير الصندوق

مناقشة اإلتفاقيات مع مزودي الخدمة

تحديد فرتة الطرح للصندوق

اإلدارة مجلس  اجتامع   : األول   اإلجتامع 
املنعقد يف تاريخ 18 يوليو  2017 ميالدي

بنود اإلجتامع

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

اعتامد رشوط وأحكام الصندوق.

املوافقة عىل فرتة الطرح للصندوق.

املوافقة عىل تعيني مزودي الخدمات 
الصندوق  وأحكام  رشوط  بحسب 

وبحسب األتعاب املذكورة.

جميع  تفويض   عىل  املوافقة 
ملدير  واإلدارية  املالية  الصالحيات 
الصندوق ) رشكة مشاركة املالية( عىل 
فهد  بن  إبراهيم   / السيد  يكون  أن 
ملدير  التنفيذي  الرئيس  العساف 
له  يحق  و  ذلك،  عن  مسؤوالً  الصندوق 
الصالحيات  هذه  يف  الغري  تفويض 
يف  العمل  إجراءات  لتسهيل  وذلك 

الصندوق.



النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

متويل عىل  الصندوق  حصول   مناقشة 
متوافق مع ضوابط الرشيعة اإلسالمية

األرباح  توزيع  سياسة  عىل  املوافقة 
وإعالنها.

مناقشة سياسة توزيع األرباح

 اإلجتامع مع مسؤول املطابقة واإللتزام
واإلبالغ عن غسيل األموال

اإلدارة مجلس  اجتامع   : الثاين   اإلجتامع 
املنعقد يف تاريخ  02 نوفمرب  2017 ميالدي

الصندوق بنود اإلجتامع مدير  رشوع  عىل  املوافقة 
بالحصول عىل متويل مناسب ومتوافق 
وعرضه  اإلسالمية  الرشيعة  ضوابط  مع 

عىل املجلس العتامده. .

.

.
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مناقشة توزيع أرباح نقدية ملاليك الوحدات

 30,800,000 توزيع  عىل  املوافقه 
ريال كأرباح نقديه عىل ماليك وحدات 

صندوق مشاركة ريت.

من  املقدم  العرض  عىل  املوافقة 
عىل  للحصول  الراجحي  مرصف  قبل 
اعتامد  يتم  أن  رشيطة  بنيك  متويل 
اإلتفاقية النهائية بعد إطالع وموافقة 

املجلس عليها.

مناقشة الحصول عىل متويل بنيك

يف األعامل  سري  تطورات  آخر   مناقشة 
صندوق مشاركة ريت

اإلدارة مجلس  اجتامع   : الثالث   اإلجتامع 
املنعقد يف تاريخ  25 فرباير  2018 ميالدي

بنود اإلجتامع

25

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

.

.

.



اإلدارة مجلس  اجتامع   : الرابع   اإلجتامع 
املنعقد يف تاريخ 17 مايو 2018 ميالدي

بنود اإلجتامع

26

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

اإلئتامنية التسهيالت  اتفاقية   مناقشة 
الرشعية الهيئة  معايري  مع   املتوافقة 
مرصف قبل  من  واملمنوحة   للصندوق 

الراجحي

 اإلجتامع مع مسؤول املطابقة واإللتزام
واإلبالغ عن غسيل األموال

الجديدة اإلستحواذات  تفاصيل   إستعراض 
املقرتحة لصالح الصندوق

.

.

.

التسـهيالت  اتفاقيـة  عىل  املوافـقـة 
اإلئتامنية.

الصندوق  استحواذ  عىل  املوافقة 
عىل مشاريع حقوق اإلنتفاع.



أصول  رشكة  تعيني  عىل  املوافقة 
مـديــراً  األمــالك  إلدارة  املـوحـدة 

للمشاريع الجديدة للصندوق.

النصـف   ( املـاليـة  القـوائـم  اعتمـاد 
عن  ريت  مشاركة  لصندوق   ) سنوية 
يونيو   30 لغاية   2017 يوليو   17 الفرتة 

2018 ميالدي.

اإلدارة مجلس  إجتامع   : الخامس   اإلجتامع 
املنعقد يف تاريخ 29 يوليو 2018 ميالدي

بنود اإلجتامع

27

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

املوحدة أصول  رشكة  تعيني   مناقشة 
عىل يعمل  للعقار  كمدير  األمالك   إلدارة 
 إدارة وتشغيل املشاريع الجديدة التي تم

اإلستحواذ عليها لصالح الصندوق وهي

املالية القوائم  ومناقشة   استعراض 
 األولية ) النصف سنوية( لصندوق مشاركة

ريت

بالزا، الخرج  مجمع    ، بالزا  العروبة   مجمع 
مجمع الفيصلية بالزا، مجمع الجبيل بالزا

)
).

:

.



التحـديـثــات  إجـراء  عىل  املـوافـقـة 
املقرتحة عىل الرشوط واألحكام.

 30,800,000 توزيع  عىل  املوافقة 
وحدات  ماليك  عىل  نقدية  كأرباح  ريال 

صندوق مشاركة ريت.

اإلدارة مجلس  اجتامع   : السادس   اإلجتامع 
املنعقد يف 12 أغسطس 2018 ميالدي

بنود اإلجتامع

28

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

 مناقشة التحديثات املقرتحة عىل رشوط
وأحكام الصندوق

 مناقشة توزيع أرباح نقدية عىل ماليك
وحدات الصندوق

.

.



 24,640,000 توزيع  عىل  املوافقه 
ريال كأرباح نقديه عىل ماليك وحدات 

صندوق مشاركة ريت.

اإلدارة مجلس  اجتامع   : السابع   اإلجتامع 
املنعقد يف 26 ديسمرب  2018 ميالدي

بنود اإلجتامع

29

النقاش قرر املجلس ما ييل وبعد 

ماليك  عىل  نقدية  أرباح  توزيع  مناقشة 
وحدات صندوق مشاركة ريت للفرتة من

تاريخ  وحتى  ميالدي   2018  /08  /18
2018/12/31 ميالدي

واإللتزام  املطابقة  مسؤول  مع  اإلجتامع 
واإلبالغ عن غسيل األموال.

) .يوم 135(



املستشار الرشعي للصندوق
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الرشعي املستشار  باعتبارها  الرشعية”  املراجعة  “دار  تعيني   تم 
 للصندوق. وهي رشكة متخصصة يف تقديم خدمات التدقيق واملراجعة
املالية للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  يف  وعضو   الرشعية، 
خدمات لتقديم  املركزي  البحرين  مرصف  قبل  من  ومرخصة   اإلسالمية، 

االستشارات الرشعية

فقط السلطان  أحمد  محمد  الشيخ  الرشعية  املراجعة  دار  عينت   وقد 
للصندوق الرشعية  املعايري  مراجعة  ليتوىل  وذلك  متخصص   كشخص 
مبعايري الصندوق  إلتزام  من  والتأكد  بالصندوق  الخاصة   واملستندات 
وإجراء الصندوق  واستثامرات  عمليات  كافة  ومراجعة  الرشعية،   الهيئة 
 التدقيق السنوي عىل الصندوق ومراجعة العقود واإلتفاقيات ومراقبة
 تطبيق معايري الهيئة الرشعية ليؤكد ملجلس إدارة الصندوق بأن عمليات

 الصندوق واستثامراته متوافقة مع معايري الهيئة الرشعية

 وتبلغ أتعاب اللجنة الرشعية )33,000 ريال( ثالثة وثالثون ألف ريال سنوياً
من وتدفع  أشهر  ستة  كل  دفعتني سنوياً  عىل  ودفعها  احتسابها   يتم 

إجاميل أصول الصندوق

.

.

.

املستشار الرشعي للصندوق



تفاصيل املحفظة
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التوزيع الجغرايف لعقارات الصندوق

م200.3272تبلغ إجاميل املساحات القابلة للتأجري

الجبيل بالزا

مستودعات الربكة

يس شور

مجمع أجزاال

العروبة بالزا
راديسون بلو

مجمع اللؤلؤة

الخرج بالزا

الفيصلية بالزا
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%16

%36

%6 %8

%14

%5

%3
%3

%9

 مجمع أجزاال
السكني

 مجمع اللؤلؤة
السكني

 مجمع الجبيل
بالزا

 شقق
 راديسون بلو
الفندق

 مجمع يس شور
السكني

 مجمع
 العروبة
بالزا  مجمع

الفيصلية
 مجمعبالزا

الخرج بالزا

 مستودعات
الربكة

توزيع األصول بناًء عىل القيمة
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رشكة الدانوب املحدودة

سكني
%66 %83

%84

%16

%17

%16

%8

%9

متلك حر

حق منفعة

املنطقة الرشقية

ضيافة

تجاري

الرياض
صناعي

 رشكة عنوان الخليج
لالستثامر العقاري

 رشكة الرياض العاملية
لألغذية “ ماكدونالدز رشكة النحالت الثالث الفندقية 

 رشكة جزيرة سامء لألزياء
املحدودة “رد تاغ

  رشكة الشايع الدولية للتجارة 
“ستاربكس

رشكة بلت للمقاوالت

رشكة تنامي العربيه 

بنك الجزيرة  رشكة توريدات املطورة
املحدودة

رشكة حكيم عيون للبرصيات ”رشكة بنده للتجزئة “ هايرب بنده

”

”

”

التوزيع القطاعي لألصول

املستأجرين الرئيسيني

التوزيع الجغرايف لألصول

نوع امللكية
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املوقع

مدينة الخرب 

نسبة التأجري

%100

 متوسط التقيم

مجمع أجزاال السكني

املستأجر

 رشكة النحالت الثالثة الفندقية

مدير العقار

 رشكة النحالت الثالثة الفندقية

 مدة العقد يف تاريخ

اإلستحواذ

 خمس سنوات ملزمة
بسندات ألمر

مساحة األرض
مرت مربع 29,486.73

القطاع

سكني

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

.كمجمع الراشد والظهران مول

عمر العقار

سنة15

ريال سعودي 14,400.00

ريال سعودي 163,157,915.50

الدخل السنوي الصايف

عدد عقود اإليجار

عقد واحد

 نسبة العائد السنوي

 بناء عىل قيمة

االستحواذ

%9
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مجمع اللؤلؤة السكني

املوقع

مدينة الخرب

نسبة التأجري

%100

 متوسط التقيم

املستأجر

 رشكة عنوان الخليج لالستثامر
العقاري

مدير العقار

 رشكة عنوان الخليج لالستثامر
العقاري

 مدة العقد يف تاريخ

اإلستحواذ

 خمس سنوات ملزمة
بسندات ألمر

مساحة األرض
مرت مربع 22,500

سنوات 6

القطاع

سكني

عمر العقار

ريال سعودي 32,045,000

ريال سعودي 361,785,399.50

الدخل السنوي الصايف

عدد عقود اإليجار

عقد واحد

االسرتاتيجية الراكة  منطقة  يف  املجمع   يقع 
 يف مدينة الخرب، يبعد أمتارًا معدودة عن طريق
 امللك فهد الرئييس الذي يصل مدينة الدمام
 بالخرب. يحتوي املجمع عىل ٢٣٣ وحدة سكنية
 ذات تصاميم ومساحات مختلفة، ويعد املجمع
املجهزة السكنية  املجمعات  وأكفأ  أحدث   من 
من العديد  عىل  يحتوي  الحامية،  نُظم   بأعىل 
املتكاملة واملرافق  والتجهيزات   الخدمات 
ونساء رجال  بقسمني  الصحي  النادي   مثل 
متعددة وقاعة  صحي  ونادي  خارجي   ومسبح 

االستخدامات

%8.5

.

 نسبة العائد السنوي

 بناء عىل قيمة

االستحواذ
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مجمع يس شور السكني

املوقع

مدينة الخرب

نسبة التأجري

%100

 متوسط التقيم

املستأجر

رشكة بلت للمقاوالت

مدير العقار

رشكة بلت للمقاوالت

 مدة العقد يف تاريخ

اإلستحواذ

 خمس سنوات ملزمة
بسندات ألمر

مساحة األرض
مرت مربع 38,121.50

القطاع

سكني

عمر العقار

سنة ونصف

ريال سعودي 13,050,000

ريال سعودي 147,422,949.50

الدخل السنوي الصايف

عدد عقود اإليجار

عقد واحد

مدينة يف  العزيزية  حي  يف  املجمع   يقع 
يف السياحية   املواقع  أهم  من  بالقرب   الخرب، 
امللك جرس  و  الخرب  كورنيش  مثل:  الخرب   مدينة 
عىل يحتوي  البحرين.  ململكة  املؤدي   فهد 
 ١١٢ وحدة سكنية تم تأثيثها وتجهيزها بالكامل.
والخدمية الرتفيهية  املرافق  من  العديد   يضم 
 للسكان، من مسابح وأندية صحية ومراكز رياضية

للرجال وأخرى للنساء ومطعم فاخر

%9

.

 نسبة العائد السنوي

 بناء عىل قيمة

االستحواذ
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شقق راديسون بلو الفندقية

%8.5

 تقع شقق راديسون بلو الفندقية يف حي العليا
متصلة مباين  أربع  من  وتتكون  الخرب،   مبدينة 
فندقية شقة   ٩٢ من  مكونه  وهي   ومغلقة، 
 وبثالثة أمناط مختلفة يف التصاميم واملساحة,
النزالء يحتاجها  التي  الخدمات  بكامل   ومجهزة 
 من خدمات غرف ومطعم ومركز األعامل وصالة

استقبال ومركز صحي وريايض

املهمة املناطق  جميع  من  بقربها   تتميز 
يعترب والذي  الظهران  مجمع  مثل   والرئيسية 
 نقطة جذب أساسية يف املنطقة، باإلضافة إىل
 قرب الفندق من مجمع الراشد التجاري وقربها

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

املوقع

مدينة الخرب

نسبة التأجري

%100

 متوسط التقيم

املستأجر

رشكة تنامي العربية

مدير العقار

رشكة تنامي العربية

 مدة العقد يف تاريخ

اإلستحواذ

 خمس سنوات ملزمة بسندات
ألمر

مساحة األرض
مرت مربع 3,798.08

القطاع

ضيافة

عمر العقار

سنتني

ريال سعودي 7,225,000

ريال سعودي 85,427,071.00

الدخل السنوي الصايف

عدد عقود اإليجار

عقد واحد

.

.

 نسبة العائد السنوي

 بناء عىل قيمة

االستحواذ
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مستودعات الربكة

%10

املوقع

مدينة الرياض 

نسبة التأجري

%100

 متوسط التقيم

املستأجر

 رشكة توريدات املطورة
املحدودة

مدير العقار

 رشكة توريدات املطورة
املحدودة

 مدة العقد يف تاريخ

االإستحواذ

 خمس سنوات ملزمة تنتهي يف
ذي القعدة 1441 هـ

مساحة األرض
مرت مربع 29,955.2

سنوات 3

القطاع

صناعي

عمر العقار

ريال سعودي 9,000,000

ريال سعودي 89,624,872,50 

الدخل السنوي

عدد عقود اإليجار

عقد واحد

مبدينة السيل  منطقة  يف  املستودعات   تقع 
بنائها تم  مستودعات  عن  عبارة  وهي   الرياض. 
املقاييس وأعىل  املستويات  ألفضل   وفًقا 
مؤجرة وهي  املستودعات،  بتجهيز   الخاصة  
        بالكامل عىل رشكة توريدات املطورة املحدودة
 املالكة لنقليات             الذراع اللوجستي لرشكة

 ايكيا والناقل الحرصي لها
FLOW

.

 نسبة العائد السنوي

 بناء عىل قيمة

االستحواذ
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عدد عقود اإليجار

مرشوع العروبة بالزا 

املوقع

مدينة الرياض 

 نسبة التأجري بناًء عىل

 املساحات القابلة للتأجري

%96

قيمة االستحواذ

مدير العقار

 رشكة أصول املوحدة إلدارة
األمالك

 املستأجرين الرئيسيني / تاريخ

نهاية العقود

هايرب بنده 2036/05/11 م
 حكيم عيون للبرصيات 

2027/10/20 م
ستاربكس 2022/05/18 م

مساحة األرض

املساحة التأجريية

مرت مربع 19,212.22

مرت مربع 11.057

سنة

عقد 13

القطاع

تجاري

عمر العقار

ريال سعودي 11,427,479

ريال سعودي 42,970,348

الدخل السنوي

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

ومقاهي وسوبرماركت

%16

.

 نسبة العائد السنوي

 املستهدف بناء عىل

قيمة االستحواذ
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مرشوع الخرج بالزا

 يقع املجمع يف مدينة الخرج يف حي غرناطة
جامعة من  بالقرب  عبدالله  امللك  طريق   عىل 
 األمري سطام بن عبدالعزيز، حيث يعترب املجمع
الحيوية واألكرث نشاطاً يف مدينة  من املواقع 
 الخرج وذلك لقربه من االحياء السكنية املجاورة
 ومن جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ووقوعه
 عىل شارع رئييس يف مدينة الخرج. ويضم عدد
معرض  18 عددها  يبلغ  التجارية  املعارض   من 

منها مطاعم ومحالت تجارية وسوبرماركت

%16

عدد عقود اإليجار

املوقع

محافظة الخرج

 نسبة التأجري بناء عىل

املساحات القابلة للتأجري

%97

قيمة االستحواذ

مدير العقار

 رشكة أصول املوحدة إلدارة
األمالك

 املستأجرين الرئيسيني / تاريخ

نهاية العقود

الدانوب  2034/01/14 م
ماكدونالدز  2033/05/07 م

رد تاغ 2023/12/29 م

مساحة األرض

املساحة التأجريية

مرت مربع 16,095.97

مرت مربع 11,220

سنوات4

عقد 12

القطاع

تجاري

عمر العقار

ريال سعودي 5,754,640

ريال سعودي 28,053,949

الدخل السنوي

.

 نسبة العائد السنوي

 املستهدف بناء عىل

قيمة االستحواذ
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مرشوع الجبيل بالزا

مدينة يف  الجبيل  مدينة  يف  املجمع   يقع 
تقاطع عىل  املزارع   غرب  منطقة  يف   الجبيل 
 طريق امللك فهد وطريق امللك فيصل الغريب،
 إذ يعترب املجمع يف قلب مدينة الجبيل وبالقرب
مثل السكنية  واالحياء  التجارية  املواقع   من 
السكنية األخرى املجاورة. الواحة واألحياء   حي 
عددها يبلغ  التجارية  املعارض  من  عدد   ويضم 
وبنك تجارية  ومحالت  مطاعم  منها  معرض   25 

تجاري وسوبرماركت

%16

عدد عقود اإليجار

املوقع

مدينة الجبيل

 نسبة التأجري بناء عىل

املساحات القابلة للتأجري

%99

قيمة االستحواذ

مدير العقار

 رشكة أصول املوحدة إلدارة
األمالك

 املستأجرين الرئيسيني / تاريخ

نهاية العقود

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

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

مساحة األرض

املساحة التأجريية

مرت مربع 39,750

مرت مربع 15,636

سنوات3

عقد 21

القطاع

تجاري

عمر العقار

ريال سعودي 10,529,178

ريال سعودي 52,084,666

الدخل السنوي

.

 نسبة العائد السنوي

 املستهدف بناء عىل

قيمة االستحواذ
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مرشوع الفيصلية بالزا

طريق عىل  الدمام  مدينة  يف  املجمع   يقع 
الفيصلية، حي  غريب  األمراء  بحي  فهد   امللك 
مدينة مدخل  يف  املجمع  موقع  يعترب   حيث 
 الدمام، كام أنه يف مكان اسرتاتيجي جداً وذلك
تتميز التي  السكنية  األحياء  جميع  من   لقربه 
املعارض من  عدد  ويضم  السكانية.   بالكثافة 
مطاعم منها  معرض   22 عددها  يبلغ   التجارية 

ومحالت تجارية وسوبرماركت

%16

عدد عقود اإليجار

املوقع

مدينة الدمام

 نسبة التأجري بناء عىل

املساحات القابلة للتأجري

%98

قيمة االستحواذ

مدير العقار

 رشكة أصول املوحدة إلدارة
األمالك

 املستأجرين الرئيسيني / تاريخ

نهاية العقود

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

مساحة األرض

املساحة التأجريية

مرت مربع 10,769.50

مرت مربع 7,495

سنوات6

عقد 21

القطاع

تجاري

عمر العقار

ريال سعودي 5,576,562

ريال سعودي 22,984,492

الدخل السنوي

.

 نسبة العائد السنوي

 املستهدف بناء عىل

قيمة االستحواذ
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قامئة املركز املايل

األصول

مجموع األصول

بالرياالت السعوديةايضاح

عقارات استثامرية

ذمم ايجارات مدينة

ودائع قصرية األجل

حقوق إنتفاع مدفوعة مقدماً

مدفوعات مقدما وأصول اخرى

النقد وما يف حكمه

7843,727,725

92,671,655

1125,000,000

8145,422,566

105,715,843

35,127,521

1,057,665,310

كام يف 31 ديسمرب 2018

االلتزامات

مجموع االلتزامات

صايف قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات

وحدات مصدرة

قرض طويل األجل
ايرادات غري مكتسبة

التزامات أخرى
اتعاب ادارة مستحقة

توزيعات ارباح مستحقة

12

16
13
14

159,792,309

6,428,194
14,297,549

3,876,097
24,640,000

209,034,149

848,631,161

88,000,000

صايف قيمة األصول لكل وحدة عىل أساس القيمة الدفرتية

صايف قيمة األصول لكل وحدة عىل أساس القيمة العادلة

9,64

9,87

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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ايرادات

بالرياالت السعوديةايضاح

املصاريف

123,103,621ايرادات إيجارية

)20,515,942(7استهالكات

)14,181,333(7خسارة انخفاض يف قيمة عقارات إستثامرية

)15,827,316(16اتعاب ادارة الصندوق

)4,323,225(8إطفاء حقوق انتفاع مدفوعة مقدماً

)7,227,797(18مرصوف إيجار

)2,846,014(15مصاريف تشغيلية أخرى

)64,921,627(

قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للفرتة من 17 يوليو 2017 إىل 31 ديسمرب 2018

الربح من العمليات

الربح للفرتة

صايف الدخل الشامل للفرتة

املتوسط املرجح لعدد الوحدات املصدرة

ربحية الوحدة االساسية واملخفضة

ايرادات مالية
مصاريف مالية

الدخل الشامل اآلخر

58,181,994

54,871,161

54,871,161

88,000,000

0,62

11
12

19

1,012,784

)4,323,617(

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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بالرياالت السعوديةايضاح

صايف االصول العائدة لحملة الوحدات

880,000,000
54,871,161

54,871,161

14)86,240,000(

848,631,161

اصدار وحدات

الدخل الشامل اآلخر
الربح للفرتة

مجموع الدخل الشامل اآلخر للفرتة

توزيعات أرباح

قامئة التغريات يف صايف األصول العائدة لحملة الوحدات
للفرتة من 17 يوليو 2017 إىل 31 ديسمرب 2018

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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األنشطة التشغيلية

بالرياالت السعودية

الربح للفرتة
تعديالت عن :

اطفاء حقوق إنتفاع مدفوعة مقدماً

مصاريف مالية

استهالكات

خسارة انخفاض يف قيمة عقارات إستثامرية

ايرادات مالية

54,871,161

4,323,225

4,323,617

20,515,942

14,181,333

)1,012,784(

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

قامئة التدفقات النقدية
للفرتة من 17 يوليو 2017 إىل 31 ديسمرب 2018

التغري يف األصول وااللتزامات العاملة :

مدفوعات مقدما وأصول اخرى

اتعاب ادارة مستحقة

ذمم ايجارات مدينة

ايرادات غري مكتسبة

التزامات أخرى

)869,780(

6,428,194

)2,671,655(

14,297,549

3,830,390

118,217,192 صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية

إستحواذ عىل حقوق إنتفاع

ودائع قصرية األجل

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

إستحواذ عىل عقارات استثامرية

الفوائد املستلمة عىل الودائع قصرية األجل

)149,745,791(

)25,000,000(

(549,407,070)

)375,525,000(

863,721
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األنشطة التمويلية

املتحصل من اصدار وحدات

مصاريف مالية مدفوعة

صايف النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

نقد وما يف حكمه، يف نهاية الفرتة

معامالت غري نقدية :

صايف املتحصل من قرض طويل األجل

توزيعات أرباح مدفوعة

صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

استحواذ عىل عقارات استثامرية مقابل اصدار وحدات

377,100,000

)9,855,351(

466,317,399

35,127,521

160,672,750

)61,600,000(

35,127,521

502,900,000

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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عقاري استثامر  صندوق  هو  )“الصندوق”(  ريت  مشاركة   صندوق 
 متداول مقفل تم تأسيسه يف اململكة العربية السعودية وفقا
االستثامر صناديق  وتعليامت  العقارية  االستثامر  صناديق   ألنظمة 

العقاري املتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية

 تم إعداد القوائم املالية للصندوق للفرتة من 17 يوليو 2017 اىل 31
 ديسمرب 2018 وفقا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف
 اململكة العربية السعودية واملعايري واالصدارات االخرى املعتمدة

من قبل الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 تم اعداد القوائم املالية عىل أساس التكلفة التاريخية، يتم عرض
 القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعترب العملة الوظيفية
 للصندوق ويتم تقريب كافة املبالغ القرب ريال سعودي، ما مل يرد

خالف ذلك

 وفقا لتعليامت هيئة السوق املالية، اعتمد الصندوق منوذج خيار
إدراج يتم  لذلك،  وفًقا  االستثامرية.  العقارات  لقياس   التكلفة 
وأي املرتاكم  االستهالك  ناقًصا  بالتكلفة  االستثامرية   العقارات 

خسائر انخفاض يف القيمة

تطويراً مطورة  عقارية  اصول  يف  رئييس  بشكل  الصندوق   يسثمر 
 إنشائيا وقابلة للتأجري وتحقيق دخل دوري ويستهدف توزيع أرباح

نقدية ال تقل عن 90 ٪ من صايف أرباح الصندوق

السعودية املالية  السوق  يف  تداوله  ويتم  مدرج   الصندوق 
 )“تداول”( وهو متوافق مع معايري الهيئة الرشعية ومدار من قبل

”(رشكة مشاركة املالية )“مدير الصندوق

.

.

.

.

.

.

.

معلومات عامة أساس اإلعداد1-2-

السوق هيئة  قبل  من  الصندوق  وحدات  طرح  عىل  املوافقة   متت 
بدأ و   )2017 يوليو   17 )املوافق  هـ   1438/10/23 بتاريخ   املالية 
 الصندوق نشاطه بتاريخ 17 أغسطس 2017 . مدة الصندوق 99 سنة
بعد الصندوق  مدير  من  بتوصية  إضافيتني  لسنتني  للتمديد   قابلة 

الحصول عىل موافقة هيئة السوق املالية

إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة من 17 يوليو 2017 إىل 31 ديسمرب 2018
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أحكام وضع  الصندوق  مدير  من  املالية  القوائم  إعداد   يتطلب 
وتقديرات وافرتاضات تؤثر عىل مبالغ اإليرادات واملصاريف واألصول
االلتزامات وافصاحات  املرفقة  واالفصاحات  املقيدة   واإللتزامات 
التأكد من  الطارئة يف تاريخ التقرير. ميكن أن ينتج من حاالت عدم 
عىل جوهرية  تعديالت  تتطلب  نتائج  والتقديرات  االفرتاضات   هذه 
الفرتات يف  ستتأثر  والتي  اإللتزامات  أو  لألصول  الدفرتية   القيم 

املستقبلية

 أبرم الصندوق عقود ايجار تتعلق بعقارات تجارية وسكنية ضمن
 محفظته للعقارات اإلستثامرية. 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

 أبرم الصندوق عقود إيجار تتعلق بحقوق إنتفاع. حدد الصندوق ،
 بناًء عىل تقييم الرشوط واألحكام للرتتيبات ، أن املؤجر يحتفظ
وعليه بامللكية  املتعلقة  الجوهرية  واملنافع  املخاطر   بجميع 

متت املحاسبة عن حقوق االنتفاع كعقود إيجار تشغييل

 يستعني الصندوق بخدمات أطراف خارجية للحصول عىل تقديرات
 للقيمة السوقية للعقارات االستثامرية باستخدام أساليب تقييم
عنها واإلفصاحات  القيمة  انخفاض  مراجعة  ألغراض  بها   معرتف 

يف القوائم املالية

للعقارات التقديرية  االنتاجية  األعامر  الصندوق  إدارة   تحدد 
 االستثامرية إلحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ
يقوم الطبيعي.  والتلف  لألصل  املتوقع  اإلستخدام  اإلعتبار   يف 
وطريقة التقديرية  االنتاجية  األعامر  مبراجعة  الصندوق   مدير 
 االستهالك بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك

مع النموذج املتوقع للمنافع االقتصادية لهذه االصول

 تتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات الخاصة بها عىل أساس مستمر.
 يتم االعرتاف بتعديالت التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم

فيها مراجعة التقديرات

كبري تأثري  لها  التي  واالفرتاضات  الرئيسية  والتقديرات  األحكام   ان 
عىل القوائم املالية للصندوق هي كام ييل

األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة

األحكام

التقديرات واالفرتاضات

تصنيف اإليجارات اىل ايجارات متويلية او تشغيلية

تقييم العقارات االستثامرية

األعامر اإلنتاجية للعقارات االستثامرية

الصندوق كمؤجر

الصندوق كمستأجر

.

.

.

.

.

.

:

-3

3,1

3,2
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علی مؤرشات  أي  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  الصندوق   يقوم 
يتم تقرير.  تاريخ  كل  يف  اإلستثامرية  للعقارات  القيمة   انخفاض 
القيمة عندما تكون انخفاض  لتحديد  العقارية   اختبار االستثامرات 
قابلة تكون  ال  قد  الدفرتية  القيمة  أن  عىل  مؤرشات   هناك 
اإلدارة تقوم  اإلستخدام،  من  القيمة  إحتساب  عند   لالسرتداد. 
أو االصل  من  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات   بتقدير 
احتساب أجل  من  مناسب  خصم  معدل  وتختار  النقد  توليد   وحدة 

القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

انخفاض قيمة العقارات اإلستثامرية

)من اقتناؤها  يتم  التي  العقارات  هي  االستثامرية   العقارات 
 قبل املالك أو املستأجر مبوجب إيجار متوييل( ألغراض اكتساب
قياس يتم  لكليهام.  او  الرأساملية  لألرباح  او  ايجارية   ايرادات 
االستهالك خصم  بعد  بالتكلفة  مبدئيا  االستثامرية   العقارات 
يتم ال  وجدت.  ان  القيمة،  يف  انخفاض  خسائر  واي   املرتاكم 
االستثامرية العقارات  تكلفة  استهالك  يتم  األرايض.   اهالك 

عىل مدى األعامر االنتاجية املقدرة لها

اإليجار عقود  عن  الناتجة  اإليجارية  بااليرادات  االعرتاف   يتم 
وفقا الخصم  من  بالصايف  االستثامرية،  للعقارات   التشغييل 
مدى عىل  الثابت  القسط  أساس  عىل  اإليجار  عقود   لرشوط 

فرتة اإليجار غري القابلة لإللغاء

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

تغري غري جوهرية يف القيمة

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

املخصصات بانتظام لتعكس أفضل تقدير حايل

للعقارات األساسية  للفئات  التقديرية  اإلنتاجية  األعامر   إن 
االستثامرية هي كام ييل

مباين

أثاث، تجهيزات ومعدات

40

10

السياسات املحاسبية الهامة

عقارات استثامرية

إيرادات إيجارية

النقد وما يف حكمه

مخصصات

سنوات

.
.

.

.

:

-4

4,1

4,2

4,3

4,4

األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة )تتمة( -3
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طريقة باستخدام  اإلستحقاق  عند  املالية  االيرادات  إثبات   يتم 
معدل الفائدة الفعلية

 يعتمد تحديد ما إذا كان اإلتفاق ميثل أو يتضمن إيجار عىل جوهر
 االتفاق يف تاريخ بدايته وما إذا كان الوفاء باالتفاق يعتمد عىل

استخدام أصل معني، او أن االتفاق مينح حق استخدام األصل

 يتم احتساب صايف قيمة األصول للوحدة كام هو موضح يف
 قامئة املركز املايل بتقسيم صايف أصول الصندوق عىل عدد

الوحدات املصدرة والقامئة يف نهاية الفرتة

هام بجزء  املؤجر  فيها  يحتفظ  التي  االيجار  عقود  تصنيف   يتم 
كايجارات بامللكية  املتعلقة  الجوهرية  واملنافع  املخاطر   من 
 تشغيلية. يتم تحميل الدفعات مبوجب عقود اإليجار التشغييل
 )بالصايف من أي حوافز مستلمة من املؤجر( عىل قامئة الربح
اإليجار عقود  لرشوط  وفًقا  األخر  الشامل  والدخل  الخسارة   أو 
هذه أن  حيث  منتظم  أساس  عىل  اإليجار  فرتة  مدى   عىل 
 الطريقة أكرث متثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه لإلستفادة من

املوجودات املستأجرة

العقارات من  مبحفظته  تتعلق  إيجار  عقود  الصندوق   أبرم 
وأحكام رشوط  تقييم  عىل  بناًء   ، الصندوق  حدد   االستثامرية. 
 الرتتيبات ، أنه يحتفظ بجميع املخاطر واملنافع الجوهرية مللكية
العقود كعقود العقارات وعليه متت املحاسبة عن هذه   هذه 
 إيجار تشغييل. يتم إثبات إيراد اإليجاريف قامئة الربح أو الخسارة
مدى عىل  اإليجار  عقود  لرشوط  وفقا  األخر  الشامل   والدخل 
متثيالً أكرث  الطريقة  هذه  ألن  منتظم  أساس  عىل  اإليجار   فرتة 
األصول من  املنفعة  استخدام  فيه  يتم  الذي  الزمني   للنمط 

املؤجرة

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

الوحدات القامئة خالل الفرتة

 يتم إثبات توزيعات االرباح لحملة الوحدات كالتزام يف القوائم
 املالية يف الفرتة التي يتم فيها اعتامد توزيعات االرباح من

قبل مجلس إدارة الصندوق

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

 يتم رسملة تكاليف االقرتاض املتعلقة مبارشة بحيازة أو إنشاء
ليصبح جوهرية  زمنية  فرتة  بالرضورة  يستغرق  أصل  إنتاج   أو 
األصل تكلفة  من  كجزء  املقصود  بيعه  أو  لإلستخدام   جاهز 
 املعني. يتم تحميل جميع تكاليف االقرتاض األخرى كمرصوفات

يف الفرتة التي تحدث فيها

االيرادات املالية

اإليجارات

صايف قيمة األصول للوحدة

الصندوق كمستأجر

الصندوق كمؤجر

ربحية الوحدة

توزيعات االرباح

زكاة

تكاليف االقرتاض

.
.

.

.

.

.

.

.

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

لالسرتداد

املطفأة، بالتكلفة  األويل  اإلثبات  عند  املالية  األصول   تصنف 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر،و بالقيمة العادلة

من خالل الربح أو الخسارة

 يعتمد القياس الالحق لألصول املالية عىل تصنيفها عىل النحو
التايل

بالقيمة االويل  االثبات  عند  املالية  األصول  بجميع   يعرتف 
 العادلة إضافة إىل، يف حالة االصول بالقيمة العادلة من خالل
 الربح أوالخسارة، تكاليف املعاملة ذات العالقة باإلستحواذ عىل

األصول املالية

 وعند تحديد القيمة من االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية
مبا الخصم  سعر  باستخدام  الحالية  القيمة  إىل   املستقبلية 
واملخاطر للنقود  الزمنية  للقيمة  السوقية  التقديرات   يعكس 
تكاليف ناقصا  العادلة  القيمة  تحديد  وعند  باألصل.   املرتبطة 
 اإلستبعاد، 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
الشامل االخر ضمن فئات الخسارة والدخل  أو  الربح   يف قامئة 
املرصوفات املتسقة مع وظيفة األصول التي انخفضت قيمتها

 يتم مراجعة األصول غري املالية التي انخفضت قيمتها ملعرفة
يف مسبقا  املثبت  االنخفاض  لعكس  احتامال  هناك  كان  إذا   ما 
 تاريخ كل تقرير. يتم اثبات عكس االنخفاض يف قامئة الربح أو

الخسارة و الدخل الشامل اآلخر
انخفاض قيمة األصول غري املالية

األصول املالية

.

.

.

.

:

.

.

.

.

االثبات األويل والقياس

القياس الالحق

 بعد القياس االويل، تقاس تلك األصول املالية بالقيمة املطفأة
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتكون معرضة للهبوط
او الربح  يف  الخسائر  او  باألرباح  االعرتاف  يتم  القيمة.   يف 

الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله او هبوط قيمته

ذمم من  للصندوق  املطفأه  بالتكلفة  املالية  األصول   تتكون 
ايجارات مدينة وودائع قصرية االجل ونقد وما يف حكمه

أصول مالية بالتكلفة املطفأة

.
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يتم إلغاء إثبات األصول املالية يف الحاالت التالية

يعرتف الصندوق مبخصص خسائر ائتامنية متوقعة

قيام أو  األصل،  من  نقدية  تدفقات  استالم  يف  الحق   انتهاء 
 الصندوق بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو
تأخري اىل طرف بالكامل بدون  النقدية  التدفقات   التزامه بدفع 
 ثالث من خالل اتفاقية “تحويل” وسواء )أ( حول الصندوق بصورة
ان )ب(  أو  باألصل  الخاصة  واملنافع  املخاطر  جميع   جوهرية 
 الصندوق مل يحول ومل يحتفظ بصورة جوهرية بجميع املخاطر

واملنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه يف السيطرة عليه

ائتامنية متوقعة عىل مرحلتني.  يتم االعرتاف مبخصص خسائر 
 بالنسبة للتعرض االئتامين الذي مل يشهد زيادة جوهرية يف
 مخاطر االئتامن منذ االثبات االويل، يتم االعرتاف بخسائر االئتامن

 بالنسبة لذمم اإليجارات املدينة، يطبق الصندوق مدخال مبسطا
الصندوق قام  لذلك،  املتوقعة.  االئتامن  خسائر  احتساب   يف 
 باستخدام مصفوفة املخصص التي تستند عىل الخربة التاريخية
املستقبلية للعوامل  تعديلها  تم  والتي  االئتامن،  خسائر   يف 

الخاصة باملستأجرين والبيئة اإلقتصادية

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

التي احتفظ بها الصندوق

األصل عىل  ضامن  شكل  يتخذ  الذي  العالقة  استمرار   ويقاس 
ميكن مبلغ  وأقىص  لألصل  األصلية  الدفرتية  بالقيمة   املحول 

مطالبة الصندوق بسداده ، أيهام أقل

:

.

.

.

.)

.

.

.

إلغاء إثبات األصول املالية

الهبوط يف قيمة األصول املالية

مالية كالتزامات  األويل،  اإلثبات  عند  املالية،  االلتزامات   تصنف 
وذمم كقروض  او  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة   بالقيمة 
 دائنة او كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط يف تحوط فعال

لتغطية املخاطر

بالقيمة مبدئية  بصورة  املالية  االلتزامات  جميع  اثبات   يتم 
بالصايف الدائنة  والذمم  والسلف  القروض  حالة  ويف   العادلة، 

من تكاليف املعامالت املرتبطة مبارشة بها

االلتزامات املالية

اإلثبات االويل والقياس

يف املحتمل  التعرث  من  الناتجة  ملخاطراالئتامن   املتوقعة 
12 ائتامنية متوقعة عىل مدى  )خسائر  12 شهراً   السداد خالل 
 شهراً(. أما بالنسبة للتعرض االمتاين الذي شهد زيادة جوهرية
 يف مخاطر االئتامن منذ االثبات االويل ، يجب االعرتاف مبخصص
املتبقي العمر  مدى  عىل  املتوقعة  االئتامنية   للخسائر 
 للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعرث )خسائر ائتامنية متوقعة

عىل مدى العمر

.
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القياس الالحق

إلغاء إثبات االلتزامات املالية

املطفأة بالتكلفة  والسلف  القروض  تقاس  األويل،  اإلثبات   بعد 
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. ويتم االعرتاف باالرباح
 او الخسائر يف قامئة الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات،

وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلية

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

األقىص وتقليل استخدام املدخالت التي ال ميكن رصدها

 يتم إطفاء تكاليف املعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية
من تاريخ اثبات القرض عىل مدة السداد

إثبات االلتزامات املالية عندما يتم سداد االلتزام او  يتم إلغاء 
الغاؤه او انتهاؤه

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

التايل

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

نهاية كل فرتة تقرير

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

هو موضح أعاله

.

.

.

.

.

.

.

:

القروض والسلف والذمم الدائنة

قياس القيمة العادلة

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

أو االلتزامات املتامثلة

القيمة هي  العادلة  القيمة  قياسات   - الثاين   املستوى 
ضمن املعلنة  األسعار  بخالف  مدخالت  من   املستمدة 
إما االلتزامات  أو  لألصل  رصدها  ميكن  التي  األول   املستوى 

بشکل مبارش )أي كأسعار( أو غري مبارش

تلك هي  العادلة  القيمة  قياسات   - الثالث   املستوى 
 املستمدة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصول

أو االلتزامات ال تستند اىل بيانات السوق القابلة للرصد

.

.
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 إن املعايري والتفسريات الصادرة ولكنها غري سارية املفعول بعد
ينوي أدناه.  موضحة  للصندوق  املالية  القوائم  إصدار  تاريخ   حتى 
سارية تصبح  عندما  انطبقت،  إذا  املعايري،  هذه  تطبيق   الصدوق 

املفعول

2016 م 16 يف يناير   صدر املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 
اإليجار” “عقود   17 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  محل   ويحل 
إذا ما  “تحديد   4 رقم  املايل  للتقرير  الدولية  املعايري   وتفسري 
 كانت االتفاقية تشتمل عىل عقد إيجار” وتفسري معايري املحاسبة
 الدولية رقم 15 “حوافزعقود اإليجار التشغييل” وتفسري معايري
التي املعامالت  مضمون  “تقييم   27 رقم  الدولية   املحاسبة 
الدويل املعيار  وينص  اإليجار ”.  لعقد  النظامي  الشكل   تتضمن 
اإليجار بعقود  االعرتاف  مبادئ  عىل   16 رقم  املايل   للتقرير 
 وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم املستأجرين باملحاسبة
مياثل مبا  املايل  املركز  قامئة  ضمن  اإليجار  عقود  كافة   عن 
املحاسبة معيار  حسب  التموييل  اإليجار  عقود  عن   املحاسبة 

الدويل رقم 17

عقود  - املستأجرين  لدى  لالعرتاف  إعفاءين  املعيار   ويتضمن 
الشخصية( الحواسيب  )مثل  القيمة”  “منخفضة  األصول   إيجار 
 وعقود اإليجار القصرية األجل )مثل عقود اإليجار ذات فرتة إيجار
سيعرتف اإليجار،  عقد  بدء  تاريخ  ويف  أقل(.  أو  شهرا   12  ملدة 
)التزام عقد اإليجار( بااللتزامات لسداد ُدفعات اإليجار   املستأجر 
مدة خالل  العقد  محل  األصل  استخدام  حق  ميثل  الذي   واألصل 
املستأجرين عىل  وسيتعنيَّ  األصل(.  استخدام  )حق  اإليجار   عقد 
عقد التزام  عىل  الفائدة  مبرصوف  مستقلة  بصورة   االعرتاف 

اإليجار ومرصوف االستهالك من حق استخدام األصل

 كام سيتعنيَّ عىل املستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند حدوث
دفعات يف  وتغري  اإليجار  عقد  مدة  يف  تغري  )مثل  معينة   أحداث 
مستخدم سعر  أو  مؤرش  يف  تغري  عن  ناشئ  املستقبلية   اإليجار 
 لتحديد تلك الدفعات(. وسيعرتف املستأجر بصفة عامة مببلغ إعادة

قياس التزام اإليجار كتسوية لحق استخدام األصل

 إن محاسبة املؤجر مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16
املعيار مبوجب  الحالية  املحاسبة  عن  جوهري  بشكل  تتغري   مل 
 املحاسبي الدويل رقم 17 . وسوف يستمر املؤجرون يف تصنيف
التصنيف كام هو موضح  جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ 
 يف معيار املحاسبة الدويل رقم 17 والتمييز بني نوعني من عقود

اإليجار: عقود اإليجار التشغييل والتموييل

املستأجرين من   16 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  يتطلب   كام 
اإلفصاحات تلك  من  توسًعا  أكرث  إفصاحات  يقدموا  بأن   واملؤجرين 

وفًقا ملعيار املحاسبة الدويل رقم 17

عىل التنفيذ  حيز   16 رقم  املايل  للتقرير  الدويل  املعيار   ويدخل 
 الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد تاريخ 1 يناير 2019 م. وتسمح

أحكام تحول املعيار بإعفاءات محددة

 ما زال الصندوق يف مرحلة تقييم التأثري املحتمل للمعيار الدويل
للتقرير املايل رقم 16 عىل القوائم املالية

.

.

.

.

.

.

.

املعايري الصادرة غري السارية املفعول بعد

“املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16  “عقود اإليجار
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لها أن يكون  يتوقع  التالية ال   ان املعايري والتفسريات املعدلة 
تأثرياً كبرياً عىل القوائم املالية للصندوق

“عدم  23 املايل  للتقرير  الدولية  املعايري  تفسريات   لجنة 
التأكد بشأن معالجات رضيبة الدخل

 مالمح املدفوعات مقدما مع تعويض سلبي )تعديالت عىل
املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 9

مشرتكة ومشاريع  زميلة  رشكات  يف  االجل  طويلة   حصص 
)تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 28

معيار عىل  )تعديالت  تسوية  او  تخفيض  الخطط،   تعديالت 
املحاسبة الدويل رقم 19

)دورة السنوية  املايل  للتقرير  الدولية  املعايري   تحسينات 
2015 - 2017 ( معايري مختلفة

املعايري يف  املفاهيمي  اإلطار  مراجع  عىل   تعديالت 
الدولية للتقرير املايل

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 17 “عقود التامني

“

)

)

.

.

.

:

معايري أخرى

)

“

.

.

.

.

أعامل لقطاعات  التشغيلية  النتائج  مبراقبة  الصندوق  مدير   يقوم 
 الصندوق بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد

وتقييم األداء

ألغراض اإلدارة ، ينقسم الصندوق إىل ثالثة أجزاء رئيسية ، وهي

.

.

:

معلومات القطاع

قطاعات األعامل

العقارات التجارية

العقارات السكنية

املستودعات

تتضمن مجمعات تجارية توفر مساحات قابلة للتأجري

تتضمن مجمعات سكنية وشقق فندقية

تتضمن مرافق التخزين املغلقة

.

.

-6 املعايري الصادرة غري السارية املفعول بعد )تتمة( -5
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:إن توزيع إيرادات، الربح أو الخسارة، األصول وااللتزامات للقطاع كام ييل

ايرادات

العمالء الرئيسني

أخرى

مصاريف

االستهالك وخسارة انخفاض القيمة

مرصوف اإليجار

الربح للفرتة

مجموع األصول

مجموع االلتزامات

قطاعات جغرافية

 أصول الصندوق وعملياته داخل اململكة
العربية السعودية

93,924,780

29,178,841

123,103,621

)39,020,500(

)7,227,797(

54,871,161

1,057,665,310

209,034,149

-

-

-

-

-

(21,984,163)

65,843,364

32,612,953

13,144,068

-

13,144,068

)1,358,440(

-

11,785,628

90,891,560

4,855,933

80,780,712

9,857,671

90,638,383

)33,338,835(

-

57,299,548

752,836,165

9,441,616

-

19,321,170

19,321,170

)4,323,225(

)7,227,797(

7,770,148

148,094,221

162,123,647

املجموع غري مخصصة املستودعات العقارات السكنية العقارات التجارية

بالرياالت السعودية

معلومات القطاع )تتمة( -6
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التكلفة

اضافات

31 

االستهالك و خسائر انخفاض القيمة

املحمل للفرتة

خسائر انخفاض القيمة

31

صايف القيمة الدفرتية

31

ديسمرب 2018

ديسمرب 2018

ديسمرب 2018

878,425,000

878,425,000

20,515,942

14,181,333

34,697,275

843,727,725

52,678,780

52,678,780

7,206,178

-

7,206,178

45,472,602

388,708,950

388,708,950

13,309,764

7,098,918

20,408,682

368,300,268

437,037,270

437,037,270

-

7,082,415

7,082,415

429,954,855

اإلجاميل أثاث، تجهيزات ومعدات مباين أرايض

عقارات استثامرية

بالرياالت السعودية
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مجمعات يف  الصندوق  استثامرات  االستثامرية  العقارات   متثل 
اململكة يف  تقع  ومستودعات  فندقية  وشقق  مختلفة   سكنية 

العربية السعودية

2018 بلغت صايف القيمة الدفرتية للعقارات 31 ديسمرب   كام يف 
مليون  843,73 بنكية  قروض  مقابل  كضامن  املرهونة   اإلستثامرية 

 ريال سعودي )إيضاح 12

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

املرتاكم واالنخفاض يف القيمة، ان وجد

 قامت اإلدارة بتعديل التقييم الذي أجرته رشكتي رمياكس وأوالت
معدل متوسط  ملطابقة  املتوقع  النمو  معدل  تخفيض  خالل   من 
 النمو لعقارات مامثلة، كام تم زيادة وزن التقييم بحسب “اسلوب
حسب املستخدمة  التقديرات  من  موثوقية  أكرث  انه  حيث   الدخل” 
 “اسلوب التكلفة ”. نتيجة لهذه التعديالت، تم احتساب انخفاض يف
العقارات بعض  عن  سعودي،  ريال   14،181،333 مببلغ   القيمة 

اإلستثامرية

اوالت رشكة  مقيمني،  قبل  من  االستثامرية  العقارات  تقييم   تم 
 للتنمية املحدودة ورشكة ري ماكس، وكالهام مستقل ومرخص من

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 كام يف 31 ديسمرب 2018 ، بلغ متوسط تقييم العقارات االستثامرية
 أعاله مبلغ 847،418،209 ريال سعودي. تتضمن االفرتاضات الرئيسية
%9 خصم  معدل  االستثامرية  العقارات  تقييم  يف   املستخدمة 

 ومعدل عائد من 7.4 ٪ إىل 9

.

.

.

.

.٪

.٪

.)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

املستوى يف  تصنف  اإلستثامرية  للعقارات  العادلة   القيمة 
الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 إن أي تغري جوهري يف االفرتاضات املستخدمة يف التقييم
 للعقارات االستثامرية مثل أسعار الخصم والعائد ومنو االيجار
عادلة قيمة  عنه  ينتج  سوف  ذلك  إىل  وما  الشواغر   ومعدالت 

أقل / أعىل بشكل جوهري لتلك األصول

 حصل الصندوق عىل حق االنتفاع لبعض العقارات التجارية لفرتة
حيازة ترتاوح من 15.5 إىل 16.5 سنة

بها قامت  تقييامت  عىل  اإلنتفاع  لحق  العادلة  القيم   تستند 
وكالهام ماكس،  ري  ورشكة  املحدودة  للتنمية  اوالت   رشكة 

مستقل ومرخص من الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

اإلنتفاع بلغ متوسط تقييم حقوق   ،  2018 31 ديسمرب   كام يف 
املذكورة أعاله 161،705،072 ريال سعودي. تتضمن االفرتاضات

خصم معدل  اإلنتفاع  حق  تقييم  يف  املستخدمة   الرئيسية 
يرتاوح بني 11 ٪ و 12

.

.

.

.

حقوق إنتفاع مدفوعة مقدماً -8

عقارات استثامرية )تتمة( -7
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ذمم إيجار مدينة - مفوترة

ذمم إيجار مدينة - غري مفوترة

435,391

2,236,264

2,671,655

ريال سعودي

ذمم ايجارات مدينة

إن تحليل األعامر لذمم االيجارات املدينة كام يف 31 ديسمرب 2018 كام ييل

 يسجل الصندوق مخصص خسائر االئتامن املتوقعة مع االخذ بعني االعتبار العديد من العوامل مبا يف ذلك عمر أرصدة الذمم املدينة والحالة
املالية للعمالء والظروف االقتصادية العامة ، وما إىل ذلك. تعتقد اإلدارة أن التعرض للخسارة االئتامنية املتوقعة ليس جوهرياً

:

.

2,671,655 - - - 435,391 2,236,264

املجموع يوم  180>730> 365-181730-366 يوميوميوم

متأخرة ولكن مل تنخفض قيمتها ليست متأخرة ومل تتأخر قيمتها

بالرياالت السعودية
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رسوم ترتيب قروض مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدماً

إيراد فائدة  مستحق

رضيبة القيمة املضافة للمدينة

قرض طويل االجل

ناقصاً: تكاليف املعاملة

4,697,000

258,268

149,063

611,512

5,715,843

165,150,000

)5,357,691(

159,792,309

ريال سعوديريال سعودي

قرض طويل األجلمدفوعات مقدما وأصول اخرى

ودائع قصرية األجل

عىل واستشارية  إدارية  رسوم  مؤجلة  قروض  ترتيب  رسوم   متثل 
 تسهيالت القرض غري املسحوبة مببلغ 234.85 مليون ريال سعودي

إيضاح 12

محيل تجاري  بنك  مع  مرصفية  تسهيالت  اتفاقية  الصندوق   أبرم 
 عىل شكل قروض طويلة األجل بحد مسحوبات إجاميل 400 مليون
تحمل للدخل.  مدرة  أصول  عىل  االستحواذ  لتمويل  سعودي   ريال 
إىل باإلضافة  أشهر(  سايبور)6  مبعدل  فائدة  التسهيالت   هذه 

هامش بنسبة 1.85

 سحب الصندوق مبلغ 165.15 مليون ريال خالل الفرتة بغرض الحصول
عىل حقوق انتفاع معينة. يسدد القرض عىل دفعة واحدة بعد

 سبع سنوات من تاريخ السحب ) 28 يونيو 2018( . تسدد الفوائد عىل
أساس نصف سنوي

  القرض مضمون برهن العقارات االستثامرية للصندوق وسندات ألمر
وتنازل عن إيرادات اإليجار )ايضاح 7

 متثل الودائع قصرية األجل املبلغ املستثمر من قبل الصندوق يف
 وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية املحلية التي تستحق خالل
بأسعار متويل  إيراد  عىل  الحصول  لغرض  أشهر   3 عن  تزيد   فرتة 

تجارية
تحمل الودائع فائدة مبعدل يرتاوح بني 2٪ إىل 2,65

 تم اإلعرتاف بأرباح مببلغ 1،012،784 ريال سعودي من ودائع قصرية
األجل كإيرادات مالية

.)

.)

.

.

.

.%

.%

-10-12

-11
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 مصاريف مستحقة

إيجار مؤجل

تأمينات

أخرى

رسوم واشرتاكات

رسوم تقييم

حراسة

منافع

اصالح وصيانة

دعاية وإعالن

تأمني

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

أخرى

1,544,759

1,315,503

992,235

23,600

3,876,097

1,337,172

271,000

258,284

255,919

167,227

123,816

108,152

60,000

264,444

2,846,014

ريال سعوديريال سعودي

مصاريف تشغيلية أخرىالتزامات أخرى

توزيعات ارباح مستحقة

 خالل الفرتة ، أعلن الصندوق عن توزيعات أرباح بلغت 86.24 مليون
ريال سعودي ، تم دفع 61.60 مليون ريال سعودي منها. وفقا

 لرشوط وأحكام الصندوق ، فإنه يستهدف توزيع أرباح نقدية ، ال تقل
.عن 90 ٪ من صايف أرباح الصندوق

-13-15

-14
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مدير الصندوق

مجلس ادارة الصندوق

الهيئة الرشعية

أمني الحفظ

حامل وحدات

اتعاب ادارة

عمولة رشاء عقارات استثامرية وحق انتفاع

أتعاب ترتيب قرض

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

رسوم الهيئة الرشعية

رسوم حفظ

ايراد إيجار

15,827,316

9,130,935

6,000,000

60,000

16,500

141,667

43,721,671

طبيعة التعامل تعامالت الفرتةالطرف ذو العالقة

ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة -16

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

استثامرات مدير الصندوق يف الصندوق كام يف 31 ديسمرب 2018 بلغت 4 مليون وحدة

بلغ استثامر اعضاء مجلس إدارة الصندوق  474,611 وحدة كام يف 31 ديسمرب 2018

 يوضح الجدول التايل إجاميل قيمة املعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة خالل الفرتة واألرصدة املرتبطة بها كام يف
31 ديسمرب 2018

.

.

.

:

بالرياالت السعودية
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املطلوب اىل أطراف ذات عالقة كام يف 31 ديسمرب 2018 كام ييل

 إن أساس وفرتة السداد للرسوم املستحقة لألطراف ذات العالقة وفقا ألحكام ورشوط الصندوق املعتمدة من قبل هيئة السوق
املالية كام ييل

:

:

مدير الصندوق

أمني الحفظ

6,428,194

141,667

6,569,861

ريال سعودي

رسوم ادارة

عمولة رشاء العقارات االستثامرية وحق االنتفاع

أتعاب ترتيب القرض

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

رسوم الهيئة الرشعية

رسوم الحفظ

كل ستة) 6 ( أشهر

بعد إمتام الصفقة

بعد الحصول عىل التمويل

بعد اجتامع مجلس اإلدارة

كل ستة) 6 ( أشهر

سنوياً

%1,2 

حتى 1 ٪ من قيمة العقاراملشرتى أو املباع

حتى 2 ٪ من قيمة التمويل

5,000

33,000

100,000

من إجاميل األصول

ريال سعودي سنوياً

ريال سعودي سنوياً

ريال سعودي لكل اجتامع للعضو املستقل، بحد
أقىص 80,000 ريال سعودي سنوياً

األساس و النسبة اإلستحقاقنوع االتعاب

(تتمة)ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة -16
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القيمة العادلة وإدارة املخاطر

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

.

.

:

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

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

 متثل القيمة الدفرتية لألصول املالية الحد األقىص للتعرض ملخاطر
االئتامن

 يقوم الصندوق بإدارة مخاطر االئتامن فيام يتعلق بذمم اإليجارت
املدينة من خالل قبض اإليجارات مقدما ومراقبة الذمم املدينة غري
 املحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة املدينة بحيث ال يتكبد

الصندوق ديون معدومة جوهرية

مؤسسات لدى  األجل  قصرية  والودائع  النقد  بارصدة  االحتفاظ   يتم 
مالية ذات تصنيف ائتامين عاٍل

قياس القيمة العادلة لألدوات املالية

مخاطر االئتامن :

إدارة املخاطر

النقد وما يف حكمه

ودائع قصرية األجل

ذمم ايجارات مدينة

أصول اخرى

35,127,521

25,000,000

2,671,655

149,063

62,948,239

ريال سعودي

.

.
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 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 لإللتزامات املالية

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

.

مخاطر السيولة :

159,792,309

-

-

-

159,792,309

-

-

-

-

-

-

6,428,194

3,876,097

24,640,000

34,944,291

159,792,309

6,428,194

3,876,097

24,640,000

194,736,600

التزامات مالية

قروض

اتعاب إدارة مستحقة

التزامات أخرى

توزيعات ارباح مستحقة

أكرث من 5 سنوات أقل من سنة أكرث من سنة وأقل من 5 سنواتالقيمة الدفرتية

ديسمرب 2018 31

بالرياالت السعودية

(تتمة)القيمة العادلة وإدارة املخاطر -17
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املالية األدوات  قيمة  تقلب  مخاطر  هي  السوق  سعر   مخاطر 
العمالت رصف  أسعار  مثل  السوق،  أسعار  يف  للتغريات   نتيجة 
قيمة أو  الصندوق  ربح  عىل  يؤثر  مام  الفائدة،  وأسعار   األجنبية 
إدارة هو  السوق  مخاطر  إدارة  من  الهدف  إن  املالية.   أصوله 
 ومراقبة التعرض ملخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسني

العائد

 أبرم الصندوق عقود إيجار تشغيلية عىل قطع أرايض تجارية معينة
 لفرتات ترتاوح ما بني 15.5 إىل 16.5 سنة. الحد األدىن لدفعات لإليجار
القابلة لإللغاء كام التشغيلية غري   املستقبلية مبوجب عقود اإليجار 

يف 31 ديسمرب 2018 هي كام ييل

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

ليس لدى الصندوق تعرض ملخاطر العمالت

 إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض املرتبط بتأثري التقلبات يف
وتدفقاته للصندوق  املايل  املركز  عىل  السائدة  الفائدة   أسعار 
 النقدية. بلغت اإللتزامات املالية ذات املعدل املتغري 159,792,309

ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 201
تكاليف ستزيد  أساس  نقطة   100 مبقدار  الفائدة  معدل  زيادة   ان 
 التمويل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 مببلغ 825,750 ريال
 سعودي  تراقب اإلدارة التغريات يف أسعار الفائدة وتقوم بادارة

أثر ذلك عىل القوائم املالية

الصندوق كمستأجرمخاطر سعر السوق :

مخاطر العمالت

مخاطر أسعار الفائدة

.

:

.

.

.

خالل سنة واحدة

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

أكرث من خمس سنوات

13,325,000

55,532,500

173,309,800

242,167,300

ريال سعودي

ترتيبات عقود إيجار تشغييل -18 (تتمة)القيمة العادلة وإدارة املخاطر -17
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العقارية استثامراته  عىل  تشغيلية  إيجار  عقود  الصندوق   أبرم 
 وحقوق االنتفاع لفرتات ترتاوح ما بني 5 إىل 16.5 سنة. الحد األدىن
كام لإللغاء  القابلة  غري  اإليجار  عقود  مبوجب   لإليجاراملستحق 

يف 31 ديسمرب 2018 كام ييل

اإلنتفاع وحقوق  اإلستثامرية  العقارات  تتحقق  أن  املتوقع   من 
تاريخ من  شهراً   12 بعد  األجل  طويلة  والقروض  مقدما   املدفوعة 

التقرير، إن جميع األصول وااللتزامات األخرى ذات طبيعة متداولة

قبل من  املالية  القوائم  هذه  اصدار  عىل  واملوافقة  اعتامد   تم 
 مجلس إدارة الصندوق يف 17 مارس 2019

االرباح عىل  واملخفضة  االساسية  الوحدة  ربحية  احتساب   يعتمد 
العائدة ألصحاب الوحدات واملتوسط املرجح لعدد الوحدات القامئة

الصندوق كمؤجر

تحليل إستحقاقات األصول واإللتزامات

تاريخ اعتامد القوائم املالية :

.

.

.

خالل سنة واحدة

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

أكرث من خمس سنوات

الربح للفرتة

املتوسط املرجح لعدد الوحدات

ربحية الوحدة االساسية واملخفضة

97,344,807

278,787,603

190,482,342

566,614,752

54,871,161

88,000,000

0.62

ريال سعودي

ريال سعودي

ربحية الوحدة االساسية واملخفضة

ترتيبات عقود إيجار تشغييل -18-20

-21

-19

(تتمة)


