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 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل )
 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي

 2017 يونيو 30كما في 
 (جميع المبالغ باللاير السعودي)

 
 

  إيضاح 
2017 

  )غير مراجعة(

     الموجودات

  5,964,282   لدى البنك النقد

  110,904   مصاريف مدفوعة مقدما 

  704,098   ايرادات مستحقة

  118,000,000   استثمارات عقارية

  124,779,284   إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

  442,068   أتعاب إدارة مستحقة 

  2,980,679   غير مكتسبةإيجار  ايرادات

  47,119   أتعاب حفظ مستحقة

  191,413   مصاريف مستحقة 

  3,661,279   إجمالي المطلوبات

      

  121,118,005   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

  11,800,000  9 )بالعدد( مصدرة وحدات 

  10.26   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

  10.17  9 للوحدةالعائدة لموجودات ل القيمة السوقية
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 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل )
 )غير مراجعة( الدخلقائمة 

  2017يونيو  30الى  2017فبراير  20للفترة من 
 (جميع المبالغ باللاير السعودي) 

 

  
2017 

  )غير مراجعة(

    إيرادات

  4,002,216  إيجار إيرادات

  4,002,216  إجمالى اإليرادات

    

     المصروفات

  (164,906)  مصاريف إدارة عقارات

  (442,068)  أتعاب إدارة الصندوق

  (49,119)  أتعاب الحفظ

  (228,118)  مصروفات أخرى

  (884,211)  إجمالى المصروفات 

    

  3,118,005  الفترةدخل  صافي
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 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل ) 
 )غير مراجعة( التدفقات النقديةقائمة 

  2017فبراير  20للفترة من 
 2017يونيو  30الى 

 (جميع المبالغ باللاير السعودي) 
 

 

 
2017 

  )غير مراجعة(

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  3,118,005 لفترةالدخل  لصافي 

   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(110,904) مصاريف مدفوعة مقدما    

(704,098) ايرادات مستحقة   

(118,000,000) استثمارات عقارية   

  442,068 أتعاب إدارة مستحقة 

  2,980,679 غير مكتسبةإيجار  ايرادات

  47,119 أتعاب حفظ مستحقة

  191,413 مصاريف مستحقة 

  (112,035,718) األنشطة التشغيلية مستخدمة فيال صافي النقدية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  118,000,000 إصدار وحدات

  118,000,000 األنشطة التمويليةمن   صافي النقدية

   

  5,964,282 النقدية و شبه النقدية الزيادة في صافي

  - في بداية الفترة النقدية و شبه النقدية

  5,964,282 في نهاية الفترة النقدية و شبه النقدية
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 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل )
 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

 (باللاير السعودي جميع المبالغ) 
 

   
 

 
 2017فبراير  20للفترة من 

 2017 يونيو 30إلى 

     
     

 118,000,000    إصدار وحدات 
     
 3,118,005    لفترةل الدخل صافي

      

 121,118,005    نهاية الفترة فيالعائدة لحاملي الوحدات الموجودات قيمة صافي 
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 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 لألسواق المالية(الجزيرة المدار من قبل )
 األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 2017يونيو  30الى  2017فبراير  20للفترة من 
 

 وأنشطته الصندوق .1
 

 .اإلسالمية الشريعة ضوابط مع متوافق متداول عقاري ياستثماردوق ن"( هو صريت)" الجزيرة موطن ريت  صندوق

 المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق لالئحة وفقا الصندوق ويعمل

 وحداته في التداول وسيتم )"تداول"( السعودي المالية السوق في مدرج الصندوق إن .المالية السوق هيئة من الصادرة

 ومدته سعودي، لاير مليون وثمانية عشر مائة هو الصندوقرأس مال  إن .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما

 .المالية السوق هيئة موافقة بعد مناسبا الصندوق مدير يراه حسبما خمس سنوات اضافية للتمديد قابلة عشرة سنوات 

 

 رقم التجاري سجل بموجب مسجلة مساهمة سعودية  شركة ،)" مدير الصندوق"(  لالسواق الماليةالجزيرة شركة  

 ، يدير ريت.37-07076   رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من له مرخص شخص وهي ،1010351313

 
اإلستثمار في عقارات مطورة تطويراَ انشائيا تحقق دخالَ دورياَ وتوزع نسبة  للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن

مرة واحدة سنويابحد ادنى من صافي ارباح الصندوق نقداَ على المستثمرين خالل فترة عمل الصندوق  %90التقل عن 

الصندوق بشكل اساسي في مستودعات خالل الربع الثالث من كل عام في حال اكتمال تحصيل االيجارات وسيستثمر 

 الخمرة بمدينة جدة وهذه مملوكة بالكامل لصندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري.
 

 

 النظامية اللوائح .2
 

صناديق اإلستثمار العقاري و التعليمات الخاصة ب ("اللوائح") العقاري لالئحة صناديق االستثمارالصندوق  يخضع

يوليو  15هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  19 بتاريخ  هيئة السوق الماليةمن قبل المنشورة و )"التعليمات"(  المتداول

التي يتعين على  تطلباتمتبين الوالتي  على التوالي  م(2016أكتوبر  24هـ )الموافق 1438محرم  23و  م(2006

 إتباعها.العربية السعودية في المملكة العقارية و المتداولة  جميع الصناديق
 
 
 
 
 
 



 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل ) 
 )تتمة( األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 2017يونيو30الى  2017فبراير  20للفترة من 
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 أسس اإلعداد .3
 

 قائمة اإللتزام    3-1
 

ً  عرضتم  الصادر عن الهيئة  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالقوائم المالية وفقا
 السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 
 أسس القياس    3-2

 
 ستمرارية.االباستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم  تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 
 عملة العرض والنشاط    3-3

 
المالية يتم  المعلوماتالذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. جميع لاير السعودي هذه القوائم المالية بال عرضتم 

 .لاير سعوديتقريبها ألقرب 
 

 والتقديرات  األحكاماستخدام     3-4
 

في سياق النشاط المعتاد، يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات 
 للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والقيم الدفترية

 
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات 

 ي تتأثر بهذه التعديالت.المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية الت

 السياسات المحاسبية الهامة  .4

 :السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية فيما يلي
 
 

  االستثمارات العقارية    4-1
 

أو لالستفادة من إيجاراتها "كاستثمارات عقارية". تدرج  /يتم تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و
االستثمارات العقارية بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك 

ً منها القيمة المتبقية لالستثمار العق اري على مدى العمر باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم استهالك التكلفة مخصوما
 .صرأيهما أقاإلنتاجي أو مدة الصندوق 

تخضع القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمراجعة والتعديل عند الضرورة في حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل قيمته 
أس المال الناتجة عن القابلة لالسترداد. وفي هذه الحالة يجب تسجيله مباشرة بقيمته القابلة لالسترداد. تدرج عائدات ر

 االستبعاد بالصافي في قائمة الدخل إذا نشأت نتيجة لتجاوز قيمة بيع األصل قيمته الدفترية.

 سنوات على التوالي. 7سنة و  30لدى الصندوق سياسة تحميل االستهالك على المباني والمعدات لمدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل ) 
 )تتمة( األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 2017يونيو30الى  2017فبراير  20للفترة من 
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  ()يتبع السياسات المحاسبية الهامة .4
 

 قيمة الموجودات االنخفاض في  4-2

يتم إعادة قياس الموجودات فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في 

الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( 

 يها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  بالقيمة التي تتجاوز ف
 

 

 تحقق اإليرادات     4-3

 إيجار إيرادات
  يتم االعتراف باإليرادات التأجيرية وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 

  الزكاة    4-4
 .على حاملي الوحدات ولم يتم تحميلها على هذه القوائم المالية الزكاة هي التزام

 

 ية و شبه النقدية النقد    4-5
النقد في الحسابات الجارية لدى البنوك من  نقديةمن النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات الية وشبه النقدية يمثل النقد

واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة 

 دون أي قيود. للصندوق

 

 توزيعات األرباح    4-8
  .من صافي الدخل كتوزيعات %90سياسة الصندوق هى توزيع ودفع ما اليقل عن 

  األخرىالمصروفات و أتعاب اإلدارة  .5
 

 

سنوياً من صافي القيمة العادلة ألصول الصندوق تحتسب على  %0,9يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم ادارة بواقع 

أي مصروفات أخرى استرداد من الصندوق بكما يقوم مدير الصندوق  سنوي. أساس يومي وتدفع على أساس ربع

سنوياً من صافي القيمة العادلة لالصول تدفع على اساس  %0.1تي تبلغ الالحفظ وبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب تكم

من إجمالي إيراد اإليجار المحصل من العقار ذات الصلة ، أتعاب  %5 تمثلرسوم إدارة العقارات والتي  ، ربع سنوي

 تعويضات مجلس اإلدارة واألتعاب األخرى.، مراجعة قانونية
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .6

 بنكفي  مساهم) الجزيرة"بنك "، "مدير الصندوق" الجزيرة لالسواق الماليةتتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق 
 الصندوق. مديررها يوالصناديق األخرى التي يد، اإلنماء لإلستثمار "أمين الحفظ" (الجزيرة

يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود 
 ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق. اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف

لاير  5,964,282 2017يونيو  30كما في  وبلغ رصيد الحساب الجاري لدى البنككمصرفي للصندوق لجزيرة يعمل بنك ا
 سعودى.

 ة عنها:فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتج

 الدائن الرصيد مبلغ المعاملة  

 7201 7201 طبيعة العالقة ذو العالقةالطرف 

    

 442,068 442,068 أتعاب إدارة الصندوق الجزيرة لالسواق المالية

 49,119 49,119 اتعاب حفظ 

 491,187 491,187 

 

 األدوات المالية وسياسات إدارة المخاطر  .7

 مخاطر االئتمان

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف  مخاطر االئتمان
 اآلخر.

بنك يتم إيداع أرصدة البنوك في  .و اإليرادات المستحقةيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في األرصدة لدى البنوك 
 والذي يعتبر بنك ذو تصنيف مالي جيد. الجزيرة

 السيولةمخاطر 

 بمطلوباتلصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة  الصندوقهي المخاطر المتمثلة في تعرض 
 .مالية

بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر 
  حدوثها.

  مخاطر السوق

الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل يخضع 
على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب 

السيولة والمخاطر النظامية ومخاطر معدالت أسعار الصرف ومخاطروفرة التمويل ومخاطر رأي المستثمر ومخاطر 
 األجنبية والمخاطر التنظيمية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .8

 ظروف متكافئة.ن أطراف راغبة في القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بي
 النقدتتكون الموجودات المالية للصندوق من  من الموجودات المالية و المطلوبات المالية. المالية للصندوق ألدواتتتكون ا

المصروفات وتتكون المطلوبات المالية من لمتاجرة واألرصدة المدينة األخرى غرض اواالستثمارات المقتناة للدى البنوك 
 األخرى. المستحقة واألرصدة الدائنة

تداولها في سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار المضاربة في األسواق المدرجة. بالنسبة لالستثمارات التي يتم 
 ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية. 

  العادلة بالقيمةاالستثمارات العقارية  قياس تم حال في الموجودات قيمة صافي ثرأ .9

من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم  22وفقاً للمادة 
مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط 

ً لمعايير وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن صافي ق يمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقا
اإلستهالك و اإلنخفاض  ناقص العقارات بالتكلفة إدراجالمحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، يتم 

وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم  في هذه القوائم المالية. إن وجد الجوهري
  يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.

السعودية و شركة نجوم السالم  21سنشري يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين معينين هما شركة 
 :يونيو  30ات تحت التطوير كما في مارات العقارية والعقار. فيما يلي تقييم االستثللتقييم العقاري

 

 1720يونيو  30
 شركة سنشري 

 السعودية 21
شركة نجوم السالم  

 المتوسط  للتقييم العقاري

      

 116,903,799  116,108,075  117,699,523 االستثمارات العقارية

 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والعقارات تحت التطوير.استخدمت اإلدارة المتوسط للتقييمين لغرض اإلفصاح عن 

مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم تم تقييم االستثمارات العقارية 
وطريقة المقارنة المباشرة تقسيم قطع األرض وطريقة التكلفة وت غير ملحوظة بما فيها التحليل المالي باستخدام مدخال

 . فيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل التكلفة:  وطريقة القيمة المتبقية
 2017 

 116,903,799 المستخدمتين  لتقيمينالقيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناء على متوسط ا

  :يخصم: القيمة الدفترية 

 118,000,000 العقاريةاالستثمارات 

 (1,096,201) القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية نقص 

 11,800,000 )بالعدد( الوحدات المصدرة

 (0.09) للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  الناقصةالحصة 

 
 
 
 
 



 ريت الجزيرة موطنصندوق 
 صندوق استثمار عقاري متداول

 الجزيرة لألسواق المالية(المدار من قبل ) 
 )تتمة( األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 2017يونيو30الى  2017فبراير  20للفترة من 
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 )تتمة( لةالعاد بالقيمةاالستثمارات العقارية  قياس تم حال في الموجودات قيمة صافي ثرأ .9
 

 :العائدة لحاملي الوحدات  صافي قيمة الموجودات

 2017 

  

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل 
 121,118,005 القيمة العادلة

 (1,096,201) النقص في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة 
 120,021,804 لإلستثمارت العقارية 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة:

 2017 

  
القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل تعديل 

 10.26 القيمة العادلة

 (0.09) للوحدة على أساس القيمة العادلة (لناقصةا)القيمة 

 10.17 للوحدةالعائدة لموجودات ل القيمة السوقية

بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال يملك الشركة حتفظ ت"(.الشركة)"  اإلنماء لالستثمارالعقارات مسجلة باسم جميع 
 أي حصص مسيطرة وال يسبب أي مخاطر على العقارات. 

 

 يوم تقييمآخر  .10

 .2017 يونيو 30للفترة هو  آخر يوم للتقييم
 

 األولية اعتماد القوائم المالية .11

 ×× ×××م الموافق 2017 ×× ×××الصندوق بتاريخ من قبل مجلس إدارة  األولية تم اعتماد هذه القوائم المالية
 هـ.1438


