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هاتف  السعودية،المملكة العربية  ،11455الرياض  20438ألسواق المالية وعنوانها الرئيسي: ص. ب. هو شركة الجزيرة ل

-7-8وتاريخ  2007-38-2. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 0112256068فاكس  ،0112256000
 بالتغطية،التعهد  وكيل،بممارسة نشاط التعامل كأصيل و 07076-37م وفقا للترخيص رقم 2007-7-22الموافق  هـ،1428

 يم المشورة والحفظ في اعمال األوراق المالية.تقد الترتيب، اإلدارة،
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 أسم صندوق االستثمار ◄

 ريتموطن جزيرة صندوق ال

 

 :وممارسته االستثماراهداف وسياسات  ◄

تحقددددددق  إنشددددددائيا ،االسددددددتثمار فددددددي عقددددددارات مطددددددورة تطددددددويرا  يهدددددددف الصددددددندوق الدددددد  

مدددددن صدددددافي أربدددددا  الصدددددندوق نقددددددا  علددددد   %90دخدددددر  دوريدددددا  وتدددددوز  نسدددددبة ال تقدددددل عدددددن 

مدددددرة واحددددددح سدددددنويا  بحدددددد أدنددددد  خدددددرل الربددددد   الصدددددندوق،المسدددددتثمرين خدددددرل فتدددددرة عمدددددل 

الثالدددددك مدددددن كدددددل عدددددام فدددددي حدددددال اكتمدددددال تحصددددديل اإليجدددددارات. وسيسدددددتثمر الصدددددندوق بشدددددكل 

ح المسدددددددتودعات مملوكدددددددة بشدددددددكل اساسدددددددي فدددددددي مسدددددددتودعات الخمدددددددرة بمديندددددددة جددددددددة وهددددددد 

السياسددددددات والممارسددددددات كامددددددل لصددددددندوق مددددددوطن للدددددددخل العقدددددداري. وسدددددديطبق الصددددددندوق 

 -التالية: 

  ألصددددددولهمددددددن القيمددددددة االجماليددددددة  %75يسددددددتثمر الصددددددندوق مددددددا ال يقددددددل عددددددن 

بحسددددددب اخددددددر قددددددوائم ماليددددددة مدققددددددة فددددددي شددددددرا  عقددددددارات مدددددد جرة او قابلدددددده 
ل سدددددددنوي خدددددددرل مددددددددة صدددددددافي األربدددددددا  بشدددددددك للتدددددددأجير ومدددددددن ثدددددددم توزيددددددد 

الصددددددددندوق مدددددددد  امكانيددددددددة تحقيددددددددق اربددددددددا  رأسددددددددمالية عنددددددددد بيدددددددد  اصددددددددول 
 الصندوق.

  لمدددددددددير الصددددددددندوق ان يحددددددددتفظ بالعقددددددددارات المسددددددددتثمر بهددددددددا طيلددددددددة عمددددددددر
بمددددددددا يحقدددددددق مصددددددددلحة الصدددددددندوق أو ان يبيعهدددددددا بعددددددددد موافقدددددددة المجلدددددددس و

ال تقدددددددل قيمدددددددة اسدددددددتثمارات الصدددددددندوق فدددددددي عقدددددددارات المسدددددددتثمرين علددددددد  أ

 %75نسدددددبته  تحقدددددق دخدددددر  تأجيريدددددا  ودوريدددددا  عمدددددا تطدددددويرا  إنشدددددائيا  مطدددددورة 

 .من القيمة االجمالية ألصول الصندوق بحسب اخر قوائم مالية

  مدددددددن القيمدددددددة  %25يحدددددددق لمددددددددير الصدددددددندوق اسدددددددتثمار نسدددددددبة ال تتجددددددداوز

االجماليدددددددة ألصدددددددول الصدددددددندوق بحسدددددددب اخدددددددر قدددددددوائم ماليدددددددة مدققدددددددة فدددددددي 
أو  تكدددددن،ت مملوكدددددة مدددددن قبلددددده او لدددددم التطدددددوير العقددددداري سدددددوا  كاندددددت لعقدددددارا

 لتجديد أو إعادة تطوير تلك العقارات.

  بعددددددد مشددددددرو  ويحددددددق للمجلددددددس كددددددل ل وصدددددديانةمدددددددير تشددددددغيل يددددددتم تعيددددددين
تعددددددددديل أو تغييددددددددر التعاقددددددددد عنددددددددد تعثددددددددر مدددددددددير التشددددددددغيل موافقددددددددة الهيئددددددددة 

 تحقيق مهامه.والتسويق في والصيانة 

 

 قرجا  الرجو  لشروط واحكام الصندوصندوق الولمزيد من المعلومات حول سياسات استثمار ال
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 :الموزعة عل  مالكي الوحداتاالربا   ◄

لاير سددددددددددعودي لمدددددددددالكي الوحدددددددددددات وبواقدددددددددد   3,540,000.00لقدددددددددد تددددددددددم توزيددددددددد    

و لددددددك اربددددددا  الصددددددندوق مددددددن القيمددددددة األسددددددمية لوحدددددددة  %3ومددددددا يمثددددددل لاير للوحدددددددة  0.30

وكاندددددددددت أحقيدددددددددة األربدددددددددا  . م2020والنصدددددددددف االول لعدددددددددام  م2019لعدددددددددام  الثدددددددددانيالنصدددددددددف 

لمدددددددالكي الوحدددددددددات المسدددددددجلين لدددددددددد مركددددددددز إيددددددددا  األوراق الماليددددددددة  تدددددددداول  فددددددددي يددددددددوم 

 .م15/10/2020

 

 األصول المستثمرة: ◄

علددددد   القائمدددددة ويسدددددتثمر الصدددددندوق بشدددددكل اساسدددددي فدددددي مسدددددتودعات الخمدددددرة بمديندددددة جددددددة 

مسدددددددتودعات مددددددد جرة  6 مربددددددد . ويتكدددددددون مدددددددنمتدددددددر  65,387.71مسددددددداحة اجماليددددددده تبلددددددد  

يبحددددددك حاليددددددا عددددددن كمددددددا ان الصدددددندوق  .موضددددددحه كمددددددا فدددددي الجدددددددول ادندددددداح %82.83 بنسدددددبة

، وسددددددوف يددددددتم االعددددددرن مباشددددددرة عاليددددددة فددددددي كافددددددة القطاعددددددات العقاريددددددةاصددددددول  ات جددددددودة 

وال يوجدددددددد عقدددددددارات اخدددددددرد مملوكددددددده  مناسدددددددبة للصدددددددندوق. ألصدددددددولفدددددددي حدددددددال الوصدددددددول 

  للصندوق حت  كتابة ه ا التقرير. 

 

عدد  االسم م
 المستودعات

المساحة 
 االجمالية

 مالحظات رقم العقد الحالة المؤجر النسبة

1 
المجمع 
 األول

10 10,584 16.18% 
شركة استرا للحبوب 

 المحدودة
  1 مؤجر

2 
المجمع 
 الثاني

  2 مؤجر بترومينشركة  15.29% 10,000 12

3 
المجمع 
 الثالث

10 11,229 17.17% 
شركة تخزين للخدمات 

 المساندة
 3 مؤجر

المستأجر  تم رفع قضية على
 المتراكمة هلسداد القيمة االيجاري

4 
المجمع 

 رابعال
10 10,671 16.32% 

مؤسسة الموقع الرئيس 
 إلدارة األمالك

 م2020-03-20بداية العقد  7 مؤجر

5 
المجمع 
 الخامس

12 12,507 19.12% 
شركة حمد محمد 

 الرقيب وأوالده
  5 مؤجر

6 
المجمع 
 السادس

10 10,414 15.92% 
شركة عباقر للنقل 

 والتخزين
 م2020-11-20بداية العقد  300001499647 مؤجر

 

  الصندوق أدا ◄

 

 جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثرك األخيرة 

 السنة
صافي قيمة 

الصندوق أصول 
 بنهاية السنة

صافي قيمة أصول 
الصندوق لكل 

 بنهاية السنةوحدة 

صافي قيمة أعل  
أصول الصندوق لكل 

 خرل السنة وحدة

صافي قيمة أدن  
أصول الصندوق لكل 

 خرل السنةوحدة 

عدد الوحدات 
المصدرة 
 بنهاية السنة

األربا  
الموزعة 
 لكل وحدة

نسبة 
 المصروفات

2018 114,140,994 9.6800 10.1050 9.6800 11,800,000 0.25 2.54% 

2019 109,629,487 9.2906 9.2906 8.7658 11,800,000 0.50 2.34% 

2020 82,193,003 6.9655 9.2906 6.9655 11,800,000 0.30 2.39% 
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 األدا  السابق للصندوق

 العائد اإلجمالي

 من  التأسيس سنوات 3 سنة الفترة

 %1.48- %15.35- %19.08- الصندوق
 

 العائد اإلجمالي السنوي

 2020 2019 2018 2017 الفترة
 %19.08- %1.41- %6.10 %0.60 الصندوق

 

 

 "باللاير السعودي 2020الرسوم الفعلية لسنة  ◄

نسبة الرسم إل  متوسط  قيمة الرسم نو  الرسم
 صافي قيمة األصول

 %0.05  50,000.00  الحفظ

 %0.81  883,888.06  اإلدارة

 %0.24  265,381.75  التشغيل والصيانة

 %0.01  14,200.00  التقييم

 %0.20  220,000.00  مصاريف التسجيل

 %0.05  50,000.00  مصاريف االدراج

 %0.03  35,095.90  المراج  الخارجي

 %0.01  7,500.00  مصاريف رقابية

 %0.02  22,000.00  مجلس ادارة الصندوق

 %0.85  928,891.26  اإلهرك

 %0.14  148,021.22  القيمة المضافة

 %2.39  2,624,978.21  اجمالي المصروفات

 

  أثرت في الصندوقلجوهرية التي حدثت خرل الفترة والتغيرات ا ◄

الصيانة بدعم المستأجرين موافقة مجلس إدارة الصندوق عل  توصية مدير التشغيل و -  

الحاليين ممن شملهم قرار األغرق الجزئي والكامل وال ين تأثروا بشكل كبير لتوقف أعمالهم في ه ح 

األوقات الحرجة واألخ  باالعتبار مصلحة مالكي الوحدات والمستأجرين، و لك بمنح المستأجرين فترة 

األيجار السنوي للعام الحالي، وفي حال لم  يوم لجمي  المستأجرين وخصمها من قيمة 30سما  مدتها 

سداد العميل للدفعة المستحقة  اشتراطيوم بحد أقص  م   45يقبل العميل بالفترة الممنوحة، يتم منحه 

 عليه. 

الموافقة عل  عقد اإليجار م  المستأجر شركة عباقر للنقل والتخزين الستئجار مستودعات  -

  للمتر التأجيري لمدة ثرك سنوات.لاير 80وبقيمة  4في البلك رقم  3رقم 
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أشهر و لك بسبب  3الموافقة عل  منح المستأجر شركة حمد محمد الرقيب فترة سما  مدتها  -

تعطل أعمالهم جرا  فرض الحظر الجزئي ثم الكلي وعدم التمكن من مزاولة النشاط التجاري، ك لك 

، وقيامه بصيانة سقف المستود  لاير ألف 131قيامه بصيانة نظام الحريق للمستود  بقيمة 

 من مبدأ الحفاظ عل  المستأجرين في ظل الظروف الراهنة. واالرضيات و لك

والم جر لشركة  10بلوك رقم  1الموافقة عل  أعمال الصيانة الدورية للمستودعات رقم  -

هم إل  والم جر لشركة عباقر للنقل والتخزين وحاجت 4بلوك رقم  3أسترا للحبوب، ومستود  رقم 

الصيانة الدورية بسبب الرطوبة العالية لمدينة جدة وال ي تسبب بالصدأ وتأكل السقف للمستودعات، 

مما تسبب بوجود أخرام يتسرب منها المياح للمستودعات وتضرر بضائ  المستأجرين، ك لك الحاجة 

 اإلن ار. ونظامللصيانة الدورية لمضخة الحريق 

الموافقة عل  توزي  أربا  نقدية عل  مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن كامل العام  -

 م.2020

لمدة  10في البلك رقم  2للمستود  رقم  المستأجر-الموافقة عل  تجديد عقد شركة بترومين  -

 لاير للمتر التأجيري. 85خمسة سنوات جديدة وبقيمة 

 

 تقرير مجلس ادارة الصندوق سنوي:  ◄

  م2020 يونيو 24 بتاريخد عقنجتما  الماال

 المواضي  التي تم مناقشتها:

  مراجعة الستراتيجيات االستثمار للصندوق خرل جائحة كورونا واإلجرا ات الوقائية التي

 ، من خرل COVID-19اتخ تها الجهات المعنية للسيطرة عل  انتشار فايروس كورونا  

 مراجعة حالة المستأجرين ووضعهم المالي. فرض حظر التجول الجزئي والكامل.

 :  لقرارات التي تم اتخا هاا

  موافقة مجلس إدارة الصندوق عل  توصية مدير التشغيل والصيانة بدعم المستأجرين

الحاليين ممن شملهم قرار األغرق الجزئي والكامل وال ين تأثروا بشكل كبير لتوقف أعمالهم 

في ه ح األوقات الحرجة واألخ  باالعتبار مصلحة مالكي الوحدات والمستأجرين، و لك بمنح 

السنوي  اإليجاريوم لجمي  المستأجرين وخصمها من قيمة  30سما  مدتها  المستأجرين فترة

يوم بحد أقص  م   45للعام الحالي، وفي حال لم يقبل العميل بالفترة الممنوحة، يتم منحه 

 سداد العميل للدفعة المستحقة عليه. اشتراط

  م2020ديسمبر  27االجتما  المنعقد بتاريخ 

 :المواضي  التي تم مناقشتها

 .مراجعة التقييمات الخاصة بالصندوق وادا ح 

  مراجعة الستراتيجيات االستثمار للصندوق خرل جائحة كورونا واإلجرا ات الوقائية التي

 ، من خرل COVID-19اتخ تها الجهات المعنية للسيطرة عل  انتشار فايروس كورونا  

 ووضعهم المالي.مراجعة حالة المستأجرين  فرض حظر التجول الجزئي والكامل.
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  تم إطر  المجلس بأنه جرد توزي  أربا  نقدية عل  مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن

هللة لكل وحدة  30لاير، بواق   3,540,000م، بإجمالي أربا  موزعه 2020كامل العام 

 % 3، حيك تمثل نسبة التوزي  إل  السعر األولي للوحدة استثمارية

 س السابق بزيادة عدد المقيمين العقاريين للصندوق، وافق مجلس باإلشارة إل  قرار المجل

إدارة الصندوق عل  تعيين شركة أمام للتقييم العقاري كمقيم عقاري للصندوق بدال  من شركة 

 لاير لكل عملية تقييم.  3000نجوم السرم برسوم تقييم 

 تحقة عل  شركة تخزين تم إفادة المجلس بمستجدات الجهود المب ولة لتحصيل االيجارات المس

للخدمات المساندة، حيك تم رف  دعود قضائية "مطالبة بأجرة عقار" و لك بالقيمة المتبقية 

مليون لاير، وتم قيد الدعود في المحكمة العامة بالرياض، ك لك إشعار  5.4في العقد وقدرها 

من العميل سوف المستأجر إلعادة تسليم المستود  بعد إنتها  عقدح، وفي حال عدم التجاوب 

يتم رف  دعود إلخر  العقار والمطالبة بتطبيق غرامة تأخير استرم العقار عن كامل الفترة 

 من تاريخ انتها  عقدح.

  تم إفادة المجلس بأن الجهود التسويقية من مدير التشغيل والصيانة مستمرة إليجاد مستأجر

للخدمات المساندة، حيك يرغب  والمشغول حاليا  من شركة تخزين 10بلوك  3للمستود  رقم 

 مدير التشغيل والصيانة بإخر  العقار أوال ، حيك هنالك رغبة من مستأجر محتمل الستئجارح.

 :  لقرارات التي تم اتخا هاا

  الموافقة عل  عقد اإليجار م  المستأجر شركة عباقر للنقل والتخزين الستئجار مستودعات

 لاير للمتر التأجيري لمدة ثرك سنوات. 80وبقيمة  4رقم  في البلك 3رقم 

  أشهر و لك بسبب  3الموافقة عل  منح المستأجر شركة حمد محمد الرقيب فترة سما  مدتها

تعطل أعمالهم جرا  فرض الحظر الجزئي ثم الكلي وعدم التمكن من مزاولة النشاط التجاري، 

ألف لاير، وقيامه بصيانة سقف  131قيمة ك لك قيامه بصيانة نظام الحريق للمستود  ب

 المستود  واالرضيات و لك من مبدأ الحفاظ عل  المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

  والم جر لشركة  10بلوك رقم  1الموافقة عل  أعمال الصيانة الدورية للمستودعات رقم

والتخزين وحاجتهم والم جر لشركة عباقر للنقل  4بلوك رقم  3أسترا للحبوب، ومستود  رقم 

إل  الصيانة الدورية بسبب الرطوبة العالية لمدينة جدة وال ي تسبب بالصدأ وتأكل السقف 

للمستودعات، مما تسبب بوجود أخرام يتسرب منها المياح للمستودعات وتضرر بضائ  

 المستأجرين، ك لك الحاجة للصيانة الدورية لمضخة الحريق ونظام اإلن ار.

 زي  أربا  نقدية عل  مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن كامل العام الموافقة عل  تو

 م.2020

  لمدة  10في البلك رقم  2المستأجر للمستود  رقم -الموافقة عل  تجديد عقد شركة بترومين

 لاير للمتر التأجيري. 85خمسة سنوات جديدة وبقيمة 

 

 .خرل الفترة ال يوجد أي عموالت خاصة تحصل عليها مدير الصندوقكما انه  -

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 صندوق الجزيرة ريت  

 ( بصندوق الجزيرة موطن ريت المعروف سابقا  )
 صندوق استثمار عقاري متداول

 

  الجزيرة لألسواق المالية( شركة )المدار من قبل  

   القوائم المالية 

 م 2020  ديسمبر 31 المنتهية في لسنةل 

 

    المستقلمراجع المع تقرير  



 

 ( بصندوق الجزيرة موطن ريت المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت

 صندوق استثمار عقاري متداول 
 المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية 

 القوائم المالية  

 م 2020 ديسمبر  31المنتهية في  سنة  لل

 المستقل  مراجع المع تقرير 

 

 صفحـة الفهـرس 

  

 4- 1  المستقل مراجعال تقرير

  

 5   المركز الماليقائمة 

  

 6   الشامل قائمة الدخل

  

 7 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات  

  

 8 قائمة التدفقات النقدية  

  

 29- 9   إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 
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  المركز الماليائمة ق

 م2020 ديسمبر 31كما في 

 )لاير سعودي(

 إيضاح 

 

 م 2019ديسمبر  31كما في   م 2020   ديسمبر 31كما في  

      املوجودات

      املتداولة  املوجودات

 1,436,360  231,276  5 النقدية لدى البنك

 3,411,477  -  6 ، صافي  إيجارات مدينة

 962,697  476,611  8 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

 24,718  369,445   مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى 

 5,835,252  1,077,332   إجمالي الموجودات المتداولة 

      

      الموجودات غير المتداولة 

 106,017,868  83,358,163  9 االستثمارات العقارية، صافي 

 106,017,868  83,358,163   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 111,853,120  84,435,495   إجمالي الموجودات 
       

      املطلوبات

       املتداولة املطلوبات

 237,739  212,789  11 المستحقة  أتعاب إدارة الصندوق 

 1,618,192  1,706,498  12 إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 25,556  75,556  11 أتعاب حفظ مستحقة 

 304,365  209,529   مستحقة   مصروفات

 2,185,852  2,204,372   المتداولة إجمالي المطلوبات 

 2,185,852  2,204,372   إجمالي المطلوبات  

      

 109,667,268  82,231,123   العائدة لحاملي الوحدات صافي الموجودات 

 11,800,000  11,800,000   وحدات مصدرة )بالعدد( 

 9.29  6.96   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة 

 8.52  6.96  13 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 23( إلى )1)تشكل االيضاحات المرفقة من 
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  الدخل الشامل قائمة

 م2020 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 سعودي()لاير 

 

 

  إيضاح 
 المنتهية للسنة  

  م 2020 ديسمبر  31في 

 للسنة المنتهية

 م 2019ديسمبر  31في 

      إيرادات 

 5,171,820    6,074,367   14 إيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية 

 82,023  13,914   10 الربح من االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 5,253,843    6,088,281   جمالي االيرادات إ 

      مصروفات 

 (165,336)  ( 106,060)    ادارة عقارات  مصروفات

 (986,430)  ( 883,554)   11 أتعاب إدارة الصندوق 

 (428,575)  ( 1,108,315)   15 مصاريف اخرى 

 -   ( 5,226,792)  6 مصروف خسائر ائتمانية متوقعة 

 ( 1,580,341)  ( 7,324,721)    من العمليات   المصروفاتجمالي إ

 3,673,502  ( 1,236,440)    ) الخسارة(/ الدخل التشغيلي الناتج من العمليات  النقد

      

 ( 2,957,242)  (21,971,791)  9 هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية 

 (952,675)  ( 687,914 )  9 استهالك االستثمارات العقارية  

 (236,415)  ( 23,896,145)    صافي الخسارة للسنة 

      

 -  -    الدخل الشامل اآلخر 

 (236,415)  ( 23,896,145)    للسنة    ةصافي الخسارة الشامل

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 23( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
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  قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(  

 

  

 

 للسنة المنتهية 

  م 2020ديسمبر   31في 

 للسنة المنتهية

 م 2019ديسمبر  31في 

      التغيرات من معامالت الوحدات: 

 -   -    إصدار وحدات 

 115,803,683  109,667,268   صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة 

 ( 5,900,000)  ( 3,540,000)  19 توزيعات أرباح خالل السنة 

 (236,415)  ( 23,896,145)    للسنة   ةصافي الخسارة الشامل

 109,667,268  82,231,123   صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (23( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )

 

 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
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 قائمة التدفقات النقدية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

  
 إيضاح 

 للسنة المنتهية 

  م 2020ديسمبر   31في 

 للسنة المنتهية

 م 2019ديسمبر  31في 

     األنشطة التشغيلية 

 لخسارة للسنة  اصافي 
 

 (23,896,145 )  (236,415) 

     التعديالت لـ:

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الربح المحقق من استثمارات 

 (44,642)  ( 6,559) 8 الخسارة  

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح غير المحقق من استثمارات 

 (37,381)  ( 7,355) 8 الربح أو الخسارة 

 952,675  687,914 9 استهالك االستثمارات العقارية

 2,957,242  21,971,791 9 هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية 

 -   5,226,792 6 مخصص خسائر أئتمانية متوقعة  

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 1,865,094)  (1,815,315)  ايجارات مدينة 

 (24,718)  ( 344,726)  مصاريف مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى 

 (25,518)  ( 24,950)  أتعاب ادارة الصندوق  

 (226,484)  ( 94,837)  مستحقة المصروفات 

 75,374  88,306  ايرادات إيجار غير مكتسبة 

 -  50,000  أتعاب حفظ مستحقة 

 1,525,039  1,834,916  من األنشطة التشغيلية  الناتجصافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو بيع متحصالت من 

 1,244,642  500,000 8 الخسارة 

 1,244,642  500,000   األنشطة االستثمارية   الناتج منصافي النقد 

     
 

  التمويلية األنشطة 
   

 ( 5,900,000)  ( 3,540,000)  توزيعات أرباح 

 ( 5,900,000)  ( 3,540,000)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     

     

 (3,130,319)  ( 1,205,084)  التغير في النقدية لدى البنك خالل السنة

 4,566,679  1,436,360  النقدية لدى البنك في بداية السنة 

 1,436,360  231,276 5 النقدية لدى البنك في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 23( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 الصندوق وانشطته  (1

 

 الصندوق وفقا لالئحة  اإلسالمية. ويعمل الشريعة معايير مع متوافق متداول  عقاري )"ريت"( هو صندوق استثماري   صندوق الجزيرة ريت 

 الصندوق مدرج إن .المالية السوق هيئة من الصادرة المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق

 هو مائة حجم الصندوق إن  .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته في التداول وتم السعودي )"تداول"( المالية السوق في

 .سنة من بداية تشغيلة 99 ومدته سعودي، لاير مليون وثمانية عشر

 

لألش  الجزيرة  المالية ركة  الصندوق"(،)"  سواق  سعودية   شركة  مدير   رقم  التجاري  سجل بموجب  مسجلة  مقفلةمساهمة 

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

 

ً إإلستثمار في عقارات مطورة تطويرا  ا للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن من   ٪90تحقق دخالَ دورياَ وتوزع نسبة التقل عن    نشائيا

ً   رباح الصندوق نقداأصافي   دنى خالل الربع الثالث من كل عام في حال  أبحد    على المستثمرين خالل فترة عمل الصندوق مرة واحدة سنويا

ساسي في مستودعات  أ صندوق بشكل  الصندوق، وسيستثمر المع امكانية تحقيق أرباح رأسمالية عند بيع أصول   اكتمال تحصيل االيجارات

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

 

 

 اللوائح النظامية  (2

 

)"التعليمات"( و  يق اإلستثمار العقاري المتداول  "( و التعليمات الخاصة بصناداديق االستثمار العقاري )"الالئحة يخضع الصندوق لالئحة صن 

المتداولة في المملكة العربية السعودية  ين على جميع الصناديق العقارية ووالتي تبين المتطلبات التي يتعالمنشورة من قبل هيئة السوق المالية  

 إتباعها. 

 

 أسس اإلعداد   (3

 

 لتزام بيان اإل  3-1

 

رى المعتمدة من تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  بالمملكة العربية السعودية والمعايير و اإلصدارات األخ

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. 
 

 أساس القياس و العملة الوظيفية وعملة العرض   3-2

 
العادلة من خالل الربح أوتم إع بالقيمة  المدرجة  تقييم االستثمار  بإعادة  المعدلة  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  المالية وفقاً  القوائم  الخسارة  داد هذه 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي حيث  

 . صندوقبال

 

بتاريخ   تعميمها  المالية من خالل  السوق  هيئة  لمتطلبات  لقياس  2016أكتوبر    16وفقاً  التكلفة  نموذج  تطبيق  إلى  بحاجة  الصندوق  فإن  م، 

سنوات تبدأ من  الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة ثالث  

 .تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
 

م بالتحقق من مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو السماح باستخدام نموذج  2019ديسمبر    31قامت هيئة السوق المالية في  

 :القيمة العادلة أو خيار إعادة التقييم واتخذت القرارات التالية
 

( والعقارات االستثمارية )معيار 16المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس العقارات )معيار المحاسبة الدولي  لمنشأت  اإلزام  -

 .م2022( في القوائم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية، والتي تبدأ قبل السنة الميالدية 40المحاسبة الدولي 
 

المدرجة باختيار سياسة استخدام نموذج القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بعد القياس األولي أو اختيار سياسة استخدام    نشأتللمالسماح  - 

  ( بعد اإلثبات األولي في القوائم المالية المعدة للفترات المالية خالل السنوات المالية 16نموذج إعادة التقييم للعقارات )معيار المحاسبة الدولي  

 م أو بعد ذلك.2022التي تبدأ خالل السنة الميالدية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 أسس اإلعداد   (3

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3- 3

أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثرعلى مبالغ اإليرادات والمصروفات  من االدارة القيام باستخدام   يتطلب إعداد القوائم المالية

والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات  

إن عدم التأكد من االفتراضات  مطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو ال

الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في تاريخ التقرير، والتي لها خطر کبير في إحداث تعديل جوهري للقيمة  

المالية الالحقة تم وصف الفترة  تقديراته على المؤشرات  الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته و  ها 

السوق أو  المتاحة عند إعداد القوائم المالية . كما إن الحاالت و اإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات  

 اإلفتراضات عندما تحدث.   الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق مثل هذه التغيرات تنعكس على 

 

 مبدأ االستمرارية 

قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، وهو على قناعة  بأن الصندوق لديه  

الصندوق علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد  الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى مدير 

مبدأ   أساس  على  المالية  القوائم  إعداد  تم  وعليه،  االستمرارية.  لمبدأ  وفقاً  العمل  في  االستمرار  على  الصندوق  مقدرة  حول  شكوكاً  تثير 

 االستمرارية. 

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية 

في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر النخفاض    تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية

 .قيمة األصول، في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل 

المبل للنقد  الوحدة المولدة  الدفترية لألصل أو  القيمة  القيمة إذا تجاوزت  إثبات خسارة انخفاض  القابلة  يتم  القيمة  القابل لالسترداد. وتتمثل  غ 

ولتقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم  لالسترداد أو الوحدة المولدة للنقد بأنها القيمة األكبر من قيمة استخدامه أوالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع.

قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية    التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم

أسعار   للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. إن القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع تعتمد على أسعار السوق القابلة للمالحظة أما إذا لم تكن هناك

ات المماثلة. أما إذا لم تكن هناك أسعار تقديرية للموجودات المماثلة  في السوق قابلة للمالحظة، فيتم االعتماد على األسعار المقدرة للموجود

 متاحة، فيتم االعتماد على حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.

 

 القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لإلستثمارات العقارية 

ستثمارات العقارية لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية لإل الصندوق تحدد إدارة

ا وسيتم تعديل  في عين اإلعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التقادم الفعلي. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًي 

 .ن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقةمصروف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أ

 
 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة        

  إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة 

 والسلوك االئتماني.حول الظروف االقتصادية المستقبلية 
 

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:  

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛  •

 المتوقعة؛اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية  •

 إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط بها من خسائر ائتمانية متوقعة؛ و •

 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.  •
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  (3

 

 تقييم االستثمارا ت العقارية  
 

لقيمة األعلى  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل ا

متوفرة  من معامالت البيع للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات ال

ستبعاد الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهة أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً  التكاليف العرضية  أل

موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة   األصل. يتم احتساب القيمة الحلية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من 

لوحدة  بالمشاريع وال تشمل على عمليات إعادة الهيكلة  التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات المستقبلية  الهامة التي ستعزز من أداء ا

م بشأن التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية المدرة للنقدية التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل الخصم المستخد

 الواردة المستقبلية المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات التدفقات النقدية.  
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 المهمة  ملخص السياسات المحاسبية  (4

 

 النقدية وشبه النقدية 

ة الموجودات  تتكون النقدية و شبه النقدية من النقد في الحسابات الجارية لدى بنك محلي. يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في قائم

 والمطلوبات. 

 

 الذمم المدينة 

باستخدام  يتم االعتراف   بالتكلفة المطفأة  المباشرة ويتم قياسها الحقا  تكاليف المعامالت  العادلة باإلضافة إلى  بالقيمة  المدينة  بالذمم  األولي 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بقيمة مساوية لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

 

 ات العقارية  االستثمار

العقارات االستثمارية هي موجودات غير متداولة محتفظ بها إما للحصول على دخل من اإليجارات أو رفع قيمة رأس المال أو كليهما، ولكن 

قياس   يتم  إدارية.  الخدمات ألغراض  أو  البضائع  توريد  أو  إنتاج  في  تُستخدم  السياق االعتيادي لألعمال، وهي  بيعها خالل  بغرض  ليس 

تثمارية وفقاً لنموذج التكلفة عند اإلثبات األولي وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن  العقارات االس

أيهما   سنة  أو مدة الصندوق  30يتم استهالك التكلفة مخصوماً منها القيمة المتبقية لالستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي أي  وجدت.

 . أقل
 

 تم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية عند بيعها أو عندما تكون مشغولة من قبل المالك أو في حالة عدم االحتفاظ بها لزيادة قيمتهاي 
 

ة يتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقارات االستثمارية )التي تحتسب بالفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفتري 

  تعلق للبند( في الربح أو الخسارة. عندما يتم بيع العقارات االستثمارية التي تم تصنيفها في السابق كممتلكات ومعدات، يتم تحويل أي مبلغ م

 بها ومدرج في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المبقاة.

 

ا المواد والعمالة  تكلفة  المنشأ ذاتياً  العقار االستثماري  تكلفة  العقار االستثماري. تتضمن  المباشرة القتناء  النفقات  التكلفة  لمباشرة،  تتضمن 

اري إلى الحالة التشغيلية لالستخدام المحدد له وتكاليف االقتراض  باإلضافة إلى أي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بالوصول بالعقار االستثم

 المرسملة. 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للصندوق في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات على حدوث انخفاض في  

 ة لالسترداد.القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابل
 

ادلة ناقصاً  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة الع

كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية    تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أكبر. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا

ل  داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية ألص

مته القابلة لالسترداد لوحدة توليد  ما أو وحدة توليد النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى قي 

هذه    النقد. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، تؤخذ معامالت السوق الحديثة، إن وجدت في االعتبار. وإذا تعذر تحديد مثل

النقدية المخصومة، الذي بموجبه يتم خصم   المعامالت حينئذ يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. تستند القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات

اطر  التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية باستخدام معدل خصم لما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخ

 المالزمة لألصل. ويتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل. 
 

ييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها سابقًا لم تعد يتم إجراء تق

م  موجودة أو قد انخفضت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، يقوم الصندوق بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات أو وحدات إنتاج النقد. يت 

القابل  عكس خسائر ا المبلغ  تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد  إذا كان هناك  بها سابقًا فقط  تم االعتراف  القيمة التي  النخفاض في 

لالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة. إن مبلغ العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته  

القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل  القابلة لالسترداد أو  

 في السنوات السابقة. يتم إثبات مبلغ العكس في قائمة الدخل الشامل. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 )تتمة(  المهمةلخص السياسات المحاسبية م (4

 

 انخفاض قيمة األصول غير المتداولة

قابلة  الدفترية قد ال تكون  القيمة  التغيرات في الظروف إلى أن  للتأكد من انخفاض قيمتها عندما تشير األحداث أو  العقارات  تتم مراجعة 

تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداده والذي يكون االعلى من  لالسترداد. يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي  

ة للعقار إلى  للقيمة العادلة لألصل ناقًصا تكلفة البيع أوالقيمة المستخدمة. عندما تنعكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا ، يتم زيادة القيمة الدفتري 

 يجب أن تزيد القيمة الدفترية المتزايدة عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها. لم يتم التقديرات للمبلغ القابل لالسترداد ، ولكن ال

االعتراف بأي خسارة إنخفاض في قيمة األصول أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة  

 كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المستحقة والذمم الدائنة األخرى  مصروفاتال

المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل   بالمصروفاتيتم االعتراف األولي 

 الفائدة الفعلي.

عاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات )قانونية أو ت 

 أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم اإلعتراف بالمخصصات لخسارة التشغيل المستقبلية.
 

 االعتراف باإليرادات 

 ر.  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار المدينة من عقود اإليجار التشغيلي لالستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجا
 

 المعامالت االستثمارية 

 يتم اإلعتراف بالمعامالت اإلستثمارية على أساس تاريخ المعاملة.
 

 األخرى  والمصروفاتأتعاب اإلدارة 

رسوم اإلدارة والنفقات األخرى بمعدالت ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. يتم احتساب رسوم اإلدارة بشكل  يتم تحميل  

 يومي وسدادها على أساس ربع سنوي. 
 

 الزكاة 

 الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.

 وزيعات األرباح ت

سنوية على أساس نصف    كتوزيعات  أرباح الصندوق من تحصيل اإليجارات  ٪ من صافي  90سياسة الصندوق هي توزيع ودفع ما اليقل عن  

 سنوي. ال تتضمن الربح الناتج من بيع أي عقار من اإلستثمارات العقارية. 

 

   وحدة  لكل  الملكية حقوق

 عدد  على المالي المركز قائمة في المدرجة الوحدات  لمالكي العائدة الملكية حقوق قسمة طريق عن وحدة لكل الموجودات قيمة صافي احتساب يتم
 السنة  نهاية في القائمة الوحدات

 

   المصدرة الوحدات 

 من  بالتساوي تصنيفها ويتم. المتبقية الموجودات بصافي مالكيها الوحدات هذه تخول الصندوق، تصفية عند. مصدرة وحدات الصندوق لدى
 حصة مع تتناسب بقيمة نقدًا األموال باسترداد المطالبة في الحق للمستثمرين الوحدات تمنح . متطابقة وظروف شروط ولها النواحي جميع

 :التالية الشروط جميع استوفت ما متى ملكية كحقوق الوحدات تصنيف يتمو .الصندوق تصفية حالة في الصندوق موجودات صافي في المستثمر
 

 الصندوق؛ تصفية حالة في الصندوق موجودات صافي من تناسبية حصة المالك  تمنح •
 األخرى؛  األدوات فئات لجميع تخضع التي األدوات فئة في تًصنَّف •
 متطابقة؛ سمات لها األخرى األدوات فئات لجميع تخضع التي األدوات فئة في المالية األدوات جميع •
 أي على األداة تشتمل ال آخر، مالي أصل أو النقدية األداة قيمة استرداد أو شراء بإعادة للصندوق التعاقدي االلتزام عن النظر بصرف •

  و التزاًما؛ باعتباره أنه على التصنيف تتطلب أخرى سمات
 صافي  في والتغير الخسارة، أو الربح على جوهري بشكل يعتمد عمرها مدى على األداة إلى العائدة المتوقعة النقدية التدفقات إجمالي •

 .األداة عمر مدى على المثبتة وغير المثبتة الصندوق موجودات
 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

14 

 

القوائم المالية إيضاحات حول    

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 )تتمة(  المهمةملخص السياسات المحاسبية  (4

 

           المالية األدوات
 األولي  والقياس اإلثبات

  
 المالية  والمطلوبات المالية الموجودات لجميع األولي اإلثبات يتم. نشوئها عند الُمصدرة التشغيلي اإليجار عقود من للمستحق األولي اإلثبات يتم

 .لألداة التعاقدية األحكام في طرفًا الصندوق يصبح عندما األخرى
  
 زائداً  العادلة بالقيمة المالي لاللتزام أو( مهم تمويل مكون دون التشغيلي اإليجار عقود من مدينة ذمة يكن لم ما ) المالي لألصل األولي القياس يتم

 للمستحق  األولي القياس يتم. الخسارة أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرج غير للبند إصداره، أو اقتناءه إلى مباشرة المنسوبة المعاملة تكاليف
       .المعاملة بسعر مهم تمويل مكون دون التشغيلي اإليجار عقود من

      
           المالية  الموجودات

 المالية الموجودات تصنيف
 
 من العادلة بالقيمة أو اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو  المطفأة بالتكلفة: مقاس أنه  على المالي األصل تصنيف األولي اإلثبات عند يتم

 .الخسارة أو الربح خالل
          
 :التالية الشروط استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
  و  تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل المالية بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف الذي األعمال نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ يتم( أ
 المبلغ  على والفائدة األصلي المبلغ  من دفعات فقط تمثل التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في المالية للموجودات التعاقدية الشروط تنشأ( ب

 .القائم األصلي
 

   :التاليين الشرطين استوفى إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالي األصل قياس يجب
 و  مالية؛ موجودات وبيع تعاقدية نقدية  تدفقات تحصيل طريق عن منه الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ يتم( أ

 المبلغ  على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات فقط تمثل التي النقدية للتدفقات  محددة تواريخ في المالية للموجودات التعاقدية الشروط تنشأ( ب 
 .القائم األصلي

  
 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة قياسه يتم لم  ما الخسارة أو الربح  خالل من العادلة بالقيمة المالي األصل قياس يجب

 

 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 

 بعد  مصنفة مالية موجودات أو المتاجرة، بغرض مقتناة مالية موجودات على الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تشتمل
ً  قياسها يجب مالية موجودات  أو الخسارة، أو الربح خالل من  العادلة بالقيمة األولي اإلثبات  المالية  الموجودات تصنيف يتم. العادلة بالقيمة الزاميا
 المالية  المشتقات فيها بما المالية المشتقات تصنيف يتم كما. القريب األجل في  شراءها إعادة أو بيعها بغرض اقتناءها تم إذا المتاجرة بغرض كمقتناة
 ال التي النقدية التدفقات ذات المالية الموجودات وقياس تصنيف يتم. فعلية تحوط كأدوات يصنف  لم ما المتاجرة بغرض كمقتناة المنفصلة المدمجة
 وعلى. األعمال نموذج عن النظر بغض الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من دفعات فقط تمثل
 تصنيف  يمكن أعاله، مبين هو كما اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي الدين سندات ضوابط من الرغم
 بشكل يُخفض أو المحاسبي التطابق عدم  فيُحذف ذلك، تم وإذا األولي، اإلثبات عند الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الدين سندات قياس
 . كبير
 في  العادلة  القيمة في التغيرات إثبات مع العادلة بالقيمة المالي المركز قائمة في الخسارة أو الربح خالل  من العادلة بالقيمة المالية  الموجودات تقيد 

 .الخسارة أو الربح قائمة
 

 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا   التصنيف المالية  الموجودات
  

   المطفأة بالتكلفة النقدية لدى البنك
  المطفأة بالتكلفة ، صافي  إيجارات مدينة

   الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 
   المطفأة بالتكلفة مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى 
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 الالحق  القياس

 
 :المالية للموجودات الالحق القياس على التالية المحاسبية السياسات تطبق

 
 المالية الموجودات

 من العادلة بالقيمة
 الخسارة  أو الربح خالل

ً  يتم  دخل  أو فوائد دخل أي ذلك في بما والخسائر األرباح صافي إثبات يتم. العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس الحقا
 .  الخسارة أو الربح ضمن أرباح، توزيعات

 المالية الموجودات
 المطفأة  بالتكلفة

 

ً  يتم  بخسائر  المطفأة التكلفة تخفيض يتم . الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الموجودات هذه قياس الحقا
 الربح ضمن  القيمة في واالنخفاض والخسائر واألرباح األجنبي والصرف الفائدة دخل إثبات يتم. القيمة في االنخفاض

 . الخسارة أو الربح ضمن خسارة أو ربح أي إثبات يتم. الخسارة  أو

 أدوات في االستثمارات
 العادلة بالقيمة الدين
 الشامل الدخل خالل من

 اآلخر 

ً  يتم  الفعلي الفائدة  معدل طريقة باستخدام المحتسبة الفوائد إيرادات إثبات يتم. العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس الحقا
 األرباح  صافي إثبات يتم. الخسارة أو الربح في القيمة في واالنخفاض األجنبية العمالت صرف  وخسائر وأرباح

 المتراكمة والخسائر األرباح تصنيف إعادة يتم اإلثبات عن التوقف  وعند. اآلخر الشامل  الدخل  في األخرى  والخسائر
 .االستثمارات هذه مثل الصندوق لدى يوجد ال. الخسارة أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في إلى

 حقوق في االستثمارات
 العادلة بالقيمة الملكية

 الشامل الدخل خالل من
 اآلخر 

ً  يتم  كانت  إذا إال الخسارة أو الربح في  كإيرادات األرباح  توزيعات إثبات يتم. العادلة  بالقيمة الموجودات هذه قياس الحقا
 األخرى  والخسائر األرباح صافي إثبات يتم. االستثمار تكلفة من لجزء استرداد واضح بشكل تمثل األرباح توزيعات

 .االستثمارات هذه مثل الصندوق لدى يوجد ال. الخسارة أو الربح  إلى  تصنيفها إعادة أبداً  يتم وال اآلخر الشامل الدخل في

 

 التصنيف  إعادة
 

 .المالية  الموجودات إلدارة أعماله نموذج بتغيير الصندوق فيها يقوم التي الفترة في إال األولي، إثباتها بعد المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال
 

 اإلثبات  عن التوقف
 

 :عند المالي األصل إثبات عن التوقف يتم

 أو  األصل، من نقدية تدفقات على الحصول في الحقوق انتهاء• 

 عليها  الحصول تم التي النقدية للتدفقات الكامل بالدفع التزاًما يتحمل أو األصل من النقدية التدفقات على الحصول حقوق بتحويل الصندوق قيام• 
 :وإما ،"والدفع القبض" ترتيب بموجب  آخر لطرف كبير تأخير دون

 
  أو  األصل، ومنافع مخاطر لجميع الكامل بالتحويل الصندوق قيام( أ)

 .األصل على السيطرة بتحويل قام ولكنه األصل، ومنافع مخاطر بجميع الكامل االحتفاظ أو  بالتحويل الصندوق قيام عدم( ب)
 

 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض
 

 االئتمانية  الخسائر إلثبات للمستقبل تطلعية أكثر معلومات 9 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة القيمة في االنخفاض متطلبات تستخدم
 ضمن  تقع التي األدوات. 39 الدولي المحاسبة معيار في" المتكبدة الخسارة نموذج" محل ويحل". المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج" - المتوقعة
 خالل  من العادلة وبالقيمة لمطفأةا بالتكلفة المقاسة  الدين نوع ذات األخرى المالية والموجودات  القروض على  تشتمل الجديدة المتطلبات نطاق
ً  وقياسها إثباتها يتم التي العقود وموجودات اآلخر، الشامل الدخل  عقود  وبعض القروض والتزامات 15 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تُقاس ال التي( للُمصدر) المالي الضمان
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 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض
 

 باالعتبار  الصندوق يأخذ ذلك، من وبدالً . مرة ألول االئتمانية الخسارة لحدث الصندوق تحديد على  يعتمد يعد لم االئتمانية الخسائر إثبات إن
 المعقولة والتنبؤات السابقة األحداث ذلك في بما المتوقعة االئتمانية الخسائر وقياس االئتمانية المخاطر تقييم عند المعلومات من أوسع نطاق
 .لألداة المستقبلية النقدية للتدفقات الفعلي التحصيل على تؤثر التي للدعم والقابلة

  
 :بين تمييز إجراء يتم للمستقبل، التطلعية النظرة منهج تطبيق وعند

 
ً  تتراجع لم التي المالية األدوات•  "( 1 المرحلة)" منخفضة ائتمانية مخاطر  لها التي تلك أو لها األولي اإلثبات منذ االئتمانية الجودة في جوهريا
 و

ً  تراجعت التي المالية األدوات•   المرحلة )" منخفضة غير االئتمانية مخاطرها التي تلك أو لها األولي اإلثبات منذ االئتمانية الجودة في جوهريا
2.)" 
ً  دليالً  لديها التي المالية الموجودات ستغطي" 3 المرحلة"   .التقرير تاريخ في القيمة في لالنخفاض موضوعيا

 الفئة في" العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر" إثبات يتم بينما األولى للفئة" شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر" إثبات يتم
 .الثانية

 
 .المالية لألداة المتوقع العمر مدى على االئتمانية للخسائر مرجح احتماله تقدير طريق عن المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس تحديد يتم

 

 :المتوقعة االئتمانية الخسائر تقييم
 

 مخصص يستخدم والذي المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس بغرض 9 المالي للتقرير  الدولي المعيار في الوارد المبسط المنهج الصندوق يطبق
  :مقابل ما مخصص تقييم بهدف الطريقة هذه وتطبق. العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر

 
  المطفأة؛ بالتكلفة تقاس التي المالية الموجودات -

 
 ائتمانية  خسائر من يقابلها وما تقرير فترة كل قبل شهراً  12 مدى على وذلك المدينة الذمم سداد معلومات إلى المتوقعة الخسائر معدالت تستند

 االقتصاد  بعوامل المتعلقة والمستقبلية الحالية المعلومات لتعكس التاريخية الخسائر معدالت وتُعدل. الفترة هذه خالل لها التعرض تم تاريخية
 التي  الدولة) السعودية العربية المملكة في اإلجمالي المحلي الناتج  أن الصندوق قرر. المدينة الذمم لتسوية العمالء قدرة على  تؤثر التي الكلي
 التغيرات إلى استناداً  التاريخية الخسارة معدالت يُعدل وبالتالي مالئمة، العوامل  أكثر لتكون الحكومي واإلنفاق التضخم ومعدل( فيها خدماته يقدم

 .العوامل هذه في المتوقعة
 

 السداد،  في التعثر بافتراض والخسارة السداد، في التعثر احتمالية: التالية األجزاء إلى الخسارة مبلغ إجمالي نموذج المتوقعة الخسارة منهج يُقّسم
 :يلي كما باختصار شرحها تم وقد. السداد في التعثر عند والتعرضات

 
 التعاقدية  النقدية التدفقات بين الفرق إلى تستند وهي. السداد في التعثر عن الناتجة الخسارة تقدير تمثل :السداد  في التعثر بافتراض الخسارة
 في  التعثر عند التعرضات من مئوية كنسبة عنها التعبير عادةً  ويتم. ضمان أي من ذلك في بما تحصيلها المقرض يتوقع التي وتلك المستحقة
 .السداد

 
 .محدد زمني أفق  مدى على السداد في التعثر احتمالية تمثل :السداد  في التعثر احتمالية

 
 بعد  التعرض في المتوقعة التغيرات باالعتبار  باألخذ السداد، في مستقبلي تعثر  تاريخ في للتعرض تقدير تمثل :السداد  في التعثر عند التعرضات

 .الملزمة  بالتسهيالت المتعلقة المتوقعة السحب وعمليات والفائدة األصلي المبلغ سداد ذلك في بما  التقرير، تاريخ
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 العمل  وإطار النموذج
 

 احتمالية  نماذج تتضمن. المالية الموجودات قيمة في االنخفاض لقياس معينة زمنية مرحلة في السداد في التعثر احتمالية نموذج الصندوق يستخدم
 الخاص  ألجل الهيكل إن. معينة زمنية مرحلية في المخاطر وتقييم الحالية االئتمان دورة من معلومات معينة زمنية مرحلة في السداد في التعثر

 القيام  عند السداد في التعثر احتمالية في والبدء االئتماني  التدهور لقياس استخدامها  يمكن معينة زمنية مرحلة في السداد في التعثر باحتمالية
 يمكن  صحيح، بشكل المدخالت تحويل وبعد العمر، مدى على المتوقعة  االئتمانية الخسائر احتساب عند كذلك، . المخصص احتساب بعمليات
 .احتسابها ثم ومن المالية لألداة المطفأة والتكلفة الخسارة، ومخصص اإلجمالية، الدفترية والقيمة النقدية بالتدفقات التنبؤ

 
 الكلي  لالقتصاد المرجح المتوسط نماذج

 
 تحقق  بغرض متعددة نماذج لوضع الحكومي واإلنفاق التضخم ومعدل اإلجمالي المحلي الناتج  من الكلي االقتصاد عامل بإدراج الصندوق يقوم
 االنخفاض تقدير ضمن مستقبلية معلومات يتضمن السيناريو إلى يستند الذي التحليل إن. واألسوأ األفضل النماذج  باستخدام احتمالية أكثر نتائج
 يتم  االحتمال ومرجحة متحيزة غير قيمة المتوقعة االئتمانية الخسائر تقدير  ويعكس. المستقبلي الكلي لالقتصاد متعددة نماذج باستخدام القيمة في

 .المحتملة النتائج  من مجموعة تقييم خالل من تحديدها
 

 يتم  وعندئذ   سيناريو لكل السداد في التعثر  احتمالية احتساب يتم أعاله، المذكورة الكلي  االقتصاد لنماذج النموذج مدخالت تعديل يتم  أن  وبعد
 للخسائر المرجح المتوسط تحديد يتم األخيرة، الخطوة وفي. النماذج احتمالية إلى يستند الذي السداد في التعثر الحتمالية المرجح المتوسط احتساب
 .النماذج احتمالية إلى يستند والذي العمر مدى على المتوقعة االئتمانية

 

 المحفظة  تقسيم
 

 العميل، ونوع الجغرافية، المنطقة مثل تقسيم  عمليات باستخدام االئتمانية المخاطر خصائص إلى استناداً  المالية موجوداته بتقييم الصندوق يقوم
 التعثر" حدث في االسترداد معدالت وفي السداد في التعثر احتمالية أحداث في فروقات المختلفة التقسيمات وتعكس. ذلك وغير العميل وتصنيف

 ".السداد في
 

 السداد  في التعثر تعريف
 

 :عندما يحدث السداد في التعثر أن الصندوق يعتبر السابق، السياق في
 تحصيل مثل اإلجراءات إلى باللجوء الصندوق قيام دون بالكامل للصندوق االئتمانية التزاماته بسداد العميل قيام بعدم احتمال هناك يكون -

  أو ،(به يحتفظ الصندوق كانت إذا) الضمان
ً  360 من ألكثر السداد متأخر العميل يكون عندما -  تلك أن يقترح ما عادة الصناعة قطاع ألن ونظراً . للصندوق هام ائتماني التزام أي في يوما

ً  90 الـ افتراض يدحض ذلك فإن للصندوق، السداد في  التعثر سيناريو بعدالة تمثل الفترة  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار في المذكور يوما
 

 المخصص مع المدينة الذمم شطب يتم. الخسارة او الربح قائمة في الخسارة وإثبات أعاله النموذج باستخدام لألصل الدفترية القيمة تخفيض يتم
 نقصان  أو زيادة حال في. الصندوق إلى تحويلها أو الضمانات كافة تحقق وتم  مستقبالً  باستردادها  حقيقي احتمال هناك  يكون ال عندما  بها  المرتبط
 خسائر  تخفيض أو زيادة يتم القيمة، في االنخفاض إثبات بعد وقعت أحداث بسبب الالحقة السنة في المقدر القيمة في اإلنخفاض خسائر مبلغ

ً  المثبتة القيمة في  اإلنخفاض  الربح  قائمة في األخرى  اإليرادات بند تحت االسترداد مبلغ إثبات يتم الحقاً، المشطوب المبلغ استرداد حال  في . سابقا
 .الخسارة  أو

 
 المحدد  المخصص

 
 المدينة الذمم مقايل محدد مخصص بإثبات الصندوق يقوم. تقرير كل تاريخ في آخر لعميل عميل من أساس على محدد مخصص إثبات يتم

 .العمالء من القائمة المبالغ استرداد يتم عندما فقط المخصصات عكس ويتم. العمالء بعض من المستحقة
 

 الشطب 
ً  سواء) المالية للموجودات الدفترية القيمة إجمالي شطب يتم ً  أو جزئيا  الحال هو وهذا. باالسترداد واقعي توقع عنده يكون ال الذي المدى إلى( كليا

 تتعرض  التي المبالغ لسداد كافية نقدية تدفقات تولد أن يمكن دخل مصادر أو موجودات لديه ليس المدين أن الصندوق يقرر عندما عامة بصفة
 .للشطب
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 )تتمة(  المهمةملخص السياسات المحاسبية  (4

 
 المالية  المطلوبات

 
 .المباشرة المعامالت تكاليف منها مخصوًما والسلف، القروض حالة وفي العادلة بالقيمة المالية المطلوبات لجميع األولي اإلثبات يتم

 
 .والقروض العالقة ذو والطرف األخرى و التجارية الدائنة الذمم على رئيسي بشكل بالصندوق الخاصة المالية المطلوبات تشتمل

 
ً  يتم  األولي، اإلثبات بعد  .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والسلف القروض قياس الحقا

 
  9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا   التصنيف المالية  المطلوبات

   المطفأة بالتكلفة المستحقة  أتعاب إدارة الصندوق 

   المطفأة بالتكلفة إيرادات إيجار غير مكتسبة 

   المطفأة بالتكلفة أتعاب حفظ مستحقة 

 
 اإلثبات  عن التوقف

 
 .انقضاءها أو إلغاءها أو التعاقدية المطلوبات سداد يتم عندما المالية المطلوبات إثبات عن الصندوق يتوقف

 

 المالية  والمطلوبات المالية الموجودات تعديل عمليات
 

 المالية  الموجودات
 

ً  الصندوق يجري المالي، األصل شروط تعديل تم إذا  كانت  وإذا. جوهري بشكل مختلفة المعدل لألصل النقدية التدفقات كانت إذا فيما تقييما
 أنها  على اعتبارها يتم األصلية المالية الموجودات من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق فإن عندئذ   جوهري، بشكل مختلفة النقدية التدفقات
 .العادلة بالقيمة جديدة مالية موجودات وإثبات األصلية المالية الموجودات إثبات عن التوقف  يتم الحالة، هذه وفي. منقضية

 
 عن التوقف إلى يؤدي ال التعديل فإن عندئذ   جوهري، بشكل مختلفة غير المطفأة بالتكلفة المقيدة المعدلة للموجودات النقدية التدفقات كانت إذا

 تعديل  عن الناتج  المبلغ وإثبات المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة احتساب بإعادة الصندوق يقوم الحالة، هذه وفي. المالية الموجودات إثبات
  .الخسارة أو الربح قائمة ضمن خسارة أو ربح كتعديل اإلجمالية الدفترية القيمة

 
 المالية  المطلوبات

 
. جوهري بشكل مختلفة المعدلة للمطلوبات النقدية التدفقات تكون وعندما شروطها تعديل يتم عندما المالية المطلوبات إثبات عن الصندوق يتوقف
 للمطلوبات  الدفترية القيمة بين  الفرق إدراج يتم. العادلة بالقيمة المعدلة الشروط إلى استناداً  جديدة  مالية مطلوبات  إثبات يتم  الحالة، هذه وفي

 .الخسارة  أو الربح قائمة في معدلة بشروط الجديدة المالية والمطلوبات المتميزة المالية
 

 المالية  األدوات مقاصة
 

 ملزم  قانوني حق وجود عند المالي المركز قائمة في الصافي المبلغ ويُعرض المالية والمطلوبات المالية الموجودات مبالغ بين مقاصة إجراء يتم
 .واحد آن في المطلوبات وتسوية الموجودات لبيع وذلك الصافي أساس على للتسوية النية وجود وعند  المدرجة للمبالغ مقاصة بإجراء

 
 بها  كمحتفظ تصنيفها  قبل الدفترية بقيمتها  وتقاس منفصلة بصورة البيع بغرض بها كمحتفظ المصنفة المتداولة غير الموجودات عرض يتم

ً  العادلة وقيمتها  البيع بغرض ً  البيع بغرض بها المحتفظ الموجودات بعض  قياس في االستمرار يتم  ذلك، ومع. أقل أيهما  البيع، تكاليف ناقصا  وفقا
 .اإلطفاء  أو لالستهالك الموجودات تخضع ال البيع، بغرض بها كمحتفظ تصنيفها وبمجرد. الموجودات لهذه للصندوق  المالئمة المحاسبية للسياسة

 
ً  العادلة بالقيمة قياسها إعادة أو مستمرة غير عملية بيع عن ناتجة خسارة أو ربح أي عرض تم  الرئيسي  البند من كجزء البيع، تكاليف ناقصا

 .المستمرة غير العمليات من الخسارة أو والربح الواحد
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 النقدية  وشبه النقدية (5

 

 

  

ديسمبر    31

 م 2020
ديسمبر    31 

 م 2019

 231,276    البنوكأرصدة لدى 
 

1,436,360 
 

  231,276 
 

1,436,360 

 

 صافي  مدينة، إيجارات (6

 

 
  إيضاح  

ديسمبر    31

 م 2020
ديسمبر    31 

 م 2019

 3,411,477  5,226,792   إيجارات مدينة 

 -  )5,226,792 (  1- 6 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   -  3,411,477 
 

 

 : يلي فيما  السنةحركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خالل  1- 6

   

ديسمبر    31

 م 2020
ديسمبر    31 

 م 2019

 -  -   الرصيد في بداية  السنة 

 -  5,226,792   المكون خالل  السنة 

 -  5,226,792   الرصيد في السنة 

 

 

يوما   90 إلى  1 اإلجمالي  السنة   

 القيمة  ومنخفضة السداد متأخرة

  - 91 من

 يوما   180
  -  181 من

 يوما   270

  – 271 من

 يوما   365
 366 من أكثر

   يوما  

 3,589,229 491,269 491,269 491,269 163,756 5,226,792 م 2020ديسمبر   31

 1,446,401 491,269 491,269 491,269 491,269 3,411,477   م2019ديسمبر   31

 

 اتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى (7
 

سنوياً من صافي القيمة العادلة ألصول الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على   ٪0,9يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم ادارة بواقع  

ف  أساس ربع سنوي. كما يقوم الصندوق بالدفع لمدير الصندوق رسوم ادارية لتغطية المصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال الصندوق مثل التكالي 

ية ومراجعي  دارة والرسوم الرقاب وطباعتها و مكافأة اعضاء مجلس اإللى المستثمرين  إد النشرات والتقارير واالشعارات  الفعلية المتعلقة بإعدا

نوياً من صافي س  ٪0,25استثنائية بحد اقصى    مصروفاتية  أخدمات للصندوق و  مخرى تقدأطراف  أية  أتعاب المثمنين وأالحسابات الخارجيين و

صول تدفع على اساس ربع سنوي، و رسوم تشغيل سنويا من صافي القيمة العادلة لأل  ٪0,1تعاب حفظ بحد اقصى  أ، وصولالقيمة العادلة لأل

يمة الفرق االيجابي بين سعر وذلك ق  ٪ 5سنويا من الدخل التأجيري المحصل. ويستحق مدير الصندوق اتعاب اداء بنسبة    ٪5وصيانة وتسويق  

 ي عقار مملوك للصندوق وسعر شراءه.  أبيع 
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وائم المالية إيضاحات حول الق   

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

   من خالل الربح أو الخسارة مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات  (8

 

 القيمة السوقية  التكلفة عدد الوحدات  مدير الصندوق  م 2020ديسمبر   31كما في 

 476,612   469,257 3,183 شركة الجزيرة لألسواق المالية   صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي 

 

 القيمة السوقية  التكلفة عدد الوحدات  مدير الصندوق  م 2019ديسمبر  31كما في 

 962,697 925,316 6,259.91 شركة الجزيرة لألسواق المالية   صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي 

 

 : السنةفيما يلي حركة االستثمارات خالل 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31  

 2,125,316  962,697  الرصيد في بداية السنة  

 ( 1,244,642)  ( 500,000)  المباع خالل السنة 

 37,381  7,355  األرباح غير المحققة 

 44,642  6,559  األرباح المحققة 

 962,697  476,611   الرصيد في نهاية السنة

 

 االستثمارات العقارية، صافي  (9
 

 م 2019 م 2020 المباني  األراضي  

     التكلفة

 111,681,511 108,724,269 23,591,885 85,132,384 الرصيد في بداية السنة 

 ( 2,957,242) ( 21,971,791)  3,395,556 ( 25,367,347)  ( 4-9)هبوط في القيمة  

 108,724,269   86,752,478  26,987,441   59,765,037  السنة الرصيد في نهاية 

     

     اإلستهالك المتراكم 

 ( 1,753,726) (2,706,401) (2,706,401) - الرصيد في بداية السنة 

 (952,675) ( 687,914)  ( 687,914)  - االستهالك المحمل للسنة 

 (2,706,401) ( 3,394,315)  ( 3,394,315)  - الرصيد في نهاية السنة 

     

     القيمة الدفترية : 

    83,358,163    23,593,126    59,765,037  م  2020ديسمبر   31الرصيد في  

 106,017,868  20,885,484 85,132,384 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

ــتثمارات  1- 9 العقارية في مســتودعات الخمرة: يمثل مســتودعات قائمة على أرضــين بلوك شــمالي و بلوك جنوبي  يقع في طريق الملك   تتمثل اإلس

 فيصل بحي الوادي، مدينة جدة.

حصــص  تحتفظ الشــركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصــندوق وال تملك أي    جميع العقارات مســجلة باســم اإلنماء لالســتثمار)"الشــركة"(.  2- 9

 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.

يقوم مدير الصـندوق بشـكل دوري بمراجعة عقاراته االسـتثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشـر النخفاض في قيمة األصـول. يتم اعتبار      3- 9

ا القابلة لإلســترداد، وهي األعلى من القيمة العادلة  قيمته لكل عقار اســتثماريخســارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية 

 .للموجودات ناقًصا تكلفة البيع و قيمة استخدامه. ووفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 االستثمارات العقارية، صافي  (9
 

 - حركة الهبوط في قيمة األصول على النحو التالي : 4- 9
 

 31  ديسمبر 2020م  31  ديسمبر 2019م  

ي   
يي األراض   

 
يي المبان ي اإلجمال   

يي األراض   
 
يي المبان  اإلجمال 

ي بداية السنة 
 

 9,275,731 4,198,714 5,077,017 6,318,489 1,926,338 4,392,151 الرصيد ف

 25,367,347 - 25,367,347 2,957,242 2,272,376 684,866 المحمل خالل العام  

 (3,395,556) (3,395,556) - -  -  -  الرد خالل العام  

ي  
 

 31,247,522 803,158 30,444,364 9,275,731 4,198,714 5,077,017 السنة نهاية الرصيد ف

 

 من خالل الربح او الخسارة  بالقيمة العادلة   المدرجةالربح من اإلستثمارات  ( 10
 

 
 للسنة المنتهية 

 م 2020ديسمبر   31في 

 في   للسنة المنتهية 

 م 2019ديسمبر   31

 44,642  6,559 من خالل الربح أو الخسارة مدرجة بالقيمة العادلة الربح المحقق من بيع استثمارات 

من خالل الربح مدرجة بالقيمة العادلة الربح غير المحقق من إعادة تقييم استثمارات 

 7,355 أو الخسارة 
 

37,381 

 13,914  82,023 

  

 األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة  ( 11

 

المالية "مدير الصندوق"، "بن لألتتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق، شركة الجزيرة   سواق  ك الجزيرة" )مساهم في الجزيرة لأل سواق 

 . مجلس إدارة الصندوق وشركة اإلنماء لالستثمار)أمين الحفظ( المالية( والصناديق األخرى المدارة األخرى المدارة من قبل

  يتعامل الصندوق في السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. معامالت األطراف ذات العالقة تحكمها قيود اللوائح الصادرة من 

 إدارة الصندوق. هيئة السوق المالية. كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس 

 واألرصدة الناتجة عنها: السنة فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل 

 

 . تحت بند المصروفات المستحقة المركز المالي *بدالت حضور مجلس اإلدارة تم ادراجها في قائمة 

 

 مكتسبة إيجار غير  إيرادات ( 12
 

 

ديسمبر    31     

    م2020

ديسمبر    31 

   م2019

 1,542,818  1,618,192    في بداية السنة   الرصيد

 ( 5,171,820)  ( 6,564,658)    ( 14إيضاح  (  السنة خالل مستلمة  إيجار  إيرادات

 5,247,194  6,652,964    السنة  خالل   مكتسبة إيجار  إيرادات

 1,618,192  1,706,498    في نهاية السنة   الرصيد

 مبلغ المعاملة   

الرصيد المدين/  

 )الدائن( 

 الطرف ذو العالقة 

طبيعة 

 م 2019 م 2020 المعاملة

ديسمبر    31

 م 2020

ديسمبر   31

 م 2019

 ( 237,739) (212,789) (986,430) ( 883,554)   أتعاب إدارة الصندوق   لالسواق المالية الجزيرة 

 1,436,360 231,276 -  - حساب جاري   بنك الجزيرة 

 (25,556) (75,556) (50,000) (50,000) أتعاب حفظ  اإلنماء لالستثمار 

صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال  

 962,697 476,612 82,023 13,954 إستثمار  السعودي 

 (22,000) (44,000) (23,868) (22,000) بدل حضور*  إلدارة  ااعضاء مجلس 
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المالية إيضاحات حول القوائم   

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة   ( 13

 

ة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق  ي ائح الصناديق العقارية االستثمارمن لو  22وفقاً للمادة  

بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن  

بالتكلفة  االستثمارات العقارية، يتم إدراج للسياسة المحاسبية للصندوقه وفقاً صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أن 

ول  ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض الجوهري إن وجد في هذه القوائم المالية. وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحص

 على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.  

 

.  نجوم السالم للتقييم العقاريوشركة    السعودية  21سنشري  م تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين معينين هما شركة  يت 

 :ديسمبر 31فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية كما في 

 م 2020
 شركة سنشري  

  السعودية  21

أمام للتقييم   شركة

 المتوسط   العقاري 

   83,358,163   83,318,325  83,398,000 االستثمارات العقارية 

   83,358,163   83,318,325  83,398,000 اإلجمالي 

 م 2019

 شركة سنشري  

  السعودية  21

شركة نجوم السالم للتقييم 

 المتوسط   العقاري

 96,959,934  106,017,868  87,902,000 االستثمارات العقارية 

 96,959,934  106,017,868  87,902,000 اإلجمالي 

 

ت  تم تقييم االستثمارات العقارية مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخال

 غير ملحوظة بما فيها التدفقات النقدية المخصومة وطريقة الدخل.   

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر   31 

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناء على متوسط التقيمين  

 96,959,934    83,358,163  المستخدمين 

    يخصم: القيمة الدفترية  

 (106,017,868)  )83,358,163( االستثمارات العقارية  -

 ( 9,057,934)  - نقص القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية * 

 11,800,000  11,800,000 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

 (0.77)  - الحصة الناقصة للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات: 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر   31 

العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل   صافي قيمة الموجوادات

 109,667,268 105,329,954  تعديل القيمة العادلة 

 ( 9,057,934) ( 21,971,791) النقص في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة  

 100,609,334 83,358,163 لإلستثمارت العقارية

 

 

 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة )تتمة(   ( 13

 
 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة: 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر   31 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل  

 9.29 6.96 تعديل القيمة العادلة 

 (0.77) - القيمة الناقصة للوحدة على أساس القيمة العادلة 

 8.52 6.96 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

العقار  * اإلنماء لالستثمارجميع  باسم  تملك أي حصص   )"الشركة"(.  ات مسجلة  بالصندوق وال  االنتفاع  لملكية  العقارات  بهذه  تحتفظ الشركة 

 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.  
 

 دخل اإليجارات  ( 14
 

   م2019ديسمبر   31     م2020ديسمبر   31   إيضاح    

 5,171,820  6,564,658  12  إيرادات إيجار اإلستثمارات العقارية 

 -  ( 490,291)  18  )*(  اإليجاراتعلى  خصم

    6,074,367  5,171,820 

 .19بعض المستأجرين خالل فترة الحظر بسبب جائحة كرونا كوفيد اعطاء خصم لاليجار لقام مدير الصندوق ب )*(  

 

 مصاريف أخرى   ( 15
 

 إيضاح   
   م2019ديسمبر   31     م2020ديسمبر   31  

 220,000  277،500  7  رسوم إشراف 

 35,000  35،000    أتعاب مهنية

 23,868  22،000  11  أتعاب مجلس اإلدارة 

 50,000  50،000  11  أتعاب الحفظ 

 99,707  723،815    أخرى 

    1,108,315  428,575 

 

 األدوات المالية و إدارة المخاطر   ( 16

 

أنشطة المخاطر   الصندوق تتعرض  السيولةإلى مجموعة متنوعة من  االئتمان ومخاطر  السوق ومخاطر  البرنامج   .المالية: مخاطر  ويركز 

تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء ا المالية ويسعى إلى  التنبؤ باألسواق  لمالي  الشامل إلدارة المخاطر في الصندوق على عدم إمكانية 

 .للصندوق
 

بالقيمة  المدرجة  إيجار مدينة وقياس االستثمارات  ذمم  و  وشبه النقديةمالية بشكل أساسي النقدية  تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم ال

يتم اإلفصاح عن الطرق االعتراف التي   مستحقة.ال  اإلدارية  مصروفاتأطراف أخرى،  إلى ومن  مستحقات  ،  والخسارةأالعادلة من خالل الربح  

  تم اعتمادها في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالغ المدرجة في 

إما التسوية على أساس الصافي، أو    حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي الصندوق المالية، عندما يكون لدى  القوائم

 .لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت
 

 مخاطر السوق  

مثال  يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل ال

مملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي  ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي  في ال

تراقب إدارة الصندوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات في االقتصادية   المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية والمخاطر التنظيمية.

 كبيرا بالنسبة للصندوق. العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 )تتمة(األدوات المالية و إدارة المخاطر   ( 16
 

 

 االئتمان مخاطر 

أحد األطراف   يتسبب  أن  االئتمان، وهي مخاطر  لمخاطر  الصندوق  الوفاء  للطرف اآلخر من خالل عدم    خسارةب المالية    واتألدليتعرض 

والمستحّق من األطراف     المدينة. يتعّرض الصندوق لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بمبالغ إيرادات اإليجار  العالقةاألطراف ذات    بااللتزام من

 .والنقد المودّع بأرصدة لدى البنوك عالقةذات ال
 

ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان من خالل   أخرى في عقود أدوات مالية مع أطراف    بالدخولصندوق  السياسة  تتمثل  

بشكل مستمر. يتم    األخرىاف  محددة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطر  أخرىمراقبة التعرضات االئتمانية ، والحد من المعامالت مع أطراف  

 إيداع النقد لدى مؤسسة مالية مرموقة. 

 

 : المركز المالي قائمة لعناصريوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 إيضاح  
 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 

 1,436,360  231,276  5 النقدية لدى البنك

 3,411,477  -   إيجارات مدينة 
 

ى  حاجة إل   يوجد  دارة أنه الاإلتعتقد    ،واستناداً إلى التقييم  9رقم    للتقرير الماليطلب بموجب المعيار الدولي  ت دارة مراجعة كما هو ماإلأجرت  

ذمم خسائر انخفاض في القيمة مقابل  قد قامت األدارة بتسجيل  و    لنقدية وشبه النقديةلخسائر انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية  تسجيل  

   مليون لاير سعودي. 5,2بمبلغ  اإليجار المدينة
 

 

 مخاطر السيولة 

 هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على المبالغ الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية. 
 

خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من  

 الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. 
 

 تواريخ استحقاق  
 

 :ناًء على آجال االستحقاق المتوقعة يوضح الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة للصندوق ب 

 م2020ديسمبر   31 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

 231,276 - 231,276 النقدية لدى البنك

 476,612 - 476,612 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

 369,444  369,444 مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى   مصروفات

 83,358,163 83,358,163 - االستثمارات العقارية، صافي 

    

 84,435,495 83,358,163 1,077,332 جمالي الموجودات إ

    

 212,789 - 212,789 أتعاب إدارة الصندوق مستحقة 

 1,706,498 - 1,706,498 إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 75,556 - 75,556 أتعاب حفظ مستحقة 

   209,529  - 209,529  المصروفات مستحقة  

    

 2,204,372  - 2,204,372  جمالي المطلوبات إ
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 )تتمة( تواريخ استحقاق  

 م2019ديسمبر  31 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

 1,436,360 - 1,436,360 النقدية لدى البنك

 3,411,477 - 3,411,477 إيجارات مدينة 

 962,697 - 962,697 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

 24,718 - 24,718 مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى   مصروفات 

 106,017,868 106,017,868 - االستثمارات العقارية، صافي 

    

 111,853,120 106,017,868 5,835,252 جمالي الموجودات إ

    

 237,739 - 237,739 أتعاب إدارة الصندوق مستحقة 

 1,618,192 - 1,618,192 إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 25,556 - 25,556 أتعاب حفظ مستحقة 

 304,365 - 304,365 المصروفات مستحقة  

    

 2,185,852 - 2,185,852 جمالي المطلوبات إ

 

 مخاطر العملة 

الصندوق أي تعرض مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يوجد لدى  

 كبير لمخاطر العمالت حيث أن جميع أصوله ومطلوباته النقدية مقومة بالريال السعودي. 

 

 المخاطر التشغيلية 

  والتقنيةالمباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات    غير   مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو

دعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان  والبنية التحتية التي ت 

 والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

 

بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن 

 تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 

 القيمة العادلة  اتتقدير 

المستحقة  القيمة العادلة  تتكون األصول المالية للصندوق من النقد والنقد المعادل، ودخل اإليجار المستحق، والسلف لالستثمارات المقاسة بـ

 من األطراف ذات العالقة واألصول األخرى. 

 

لمالية. يتم  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 تقييم بأحدث سعر للمزايدة.تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم ال
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التسعير على أساس مستمر.  السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات  

 يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول  مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق   •

 إليها في تاريخ القياس؛ 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة مدرجة في المستوى    2مدخالت المستوى   •

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

 مالحظتها لألصل أو االلتزام.  هي مدخالت ال يمكن 3مدخالت المستوى  •
 

، وتشمل أدوات  2تشتمل االستثمارات التي تستند قيمها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  

 حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 
 

 . 2يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة على أنها المستوى 

 

 معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات  ( 17
 

 التعديالت

لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق،    يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذي السنة ولكن ليس  فيما

 باألسفل. مايذكرباستثناء 

ا  والتي تسري  الصادرة والمطبقةعلى المعايير  تعديالت  م 2020يناير   1اعتبار 

 

 الوصف  المعايير  على تعديالت

 تطبق

 التي للسنوات

 التعديل  عن مخلص بعد  أو في تبدأ

 1 الدولي المحاسبة معيار

 8 الدولي المحاسبة ومعيار
 األهمية النسبية   تعريف

 يناير 1

 م 2020

  حجم  أو  طبيعة  على  ستعتمد  النسبية  األهمية  أن  التعديالت  توضح

  سياق   في   أخرى،   معلومات  مع   أو  فردي  بشكل  سواء  المعلومات،

 المالية  القوائم

  المالي للتقرير الدولي المعيار

3 
 األعمال  تعريف

 يناير 1

 م 2020

 مجموعة  تتضمن  أن  يجب  عمل،   اعتباره  يتم  لكي  أنه  التعديل  يوضح

  وعملية  مدخالت  األقل،   على  والموجودات،   األنشطة  من  متكاملة

.  المخرجات  إنشاء  على  القدرة  في  كبير  بشكل  معًا  تساهم  موضوعية

 جميع   تضمين  دون  يوجد  أن  يمكن  العمل  أن  يوضح  ذلك،   على  عالوة

 .المخرجات إلنشاء الالزمة والعمليات المدخالت

 للتقارير المفاهيمي اإلطار

 المالية 

  اإلطار  مراجع على تعديالت

الدولية   المعايير في المفاهيمي

للتقارير المالية والتعريفات المحدثة  

ومعايير االعتراف للموجودات  

وااللتزامات وتوضح بعض المفاهيم  

 الهامة.

 يناير 1

 م 2020

  والتعاريف   الجديدة  المفاهيم  بعض  المعدل  مفاهيميال  اإلطار  يتضمن

  بعض  ويوضح  والمطلوبات  بالموجودات   االعتراف  ومعايير  المحدثة

 . الهامة المفاهيم

  المالي للتقرير الدولية المعايير

 المحاسبة ومعيار 9و 7

 39 الدولي

 الفائدة  سعر مؤشر إصالح
 يناير 1

 م 2020

  الرئيسية   الفائدة  أسعار  لمعايير  وإصالح  أساسية  مراجعة  إجراء  يتم

 في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  يشارك.  العالمي  الصعيد  على

  سالسة  أكثر  انتقال  في  للمساعدة  إرشاداته  لتعديل  مرحلتين  من  عملية

 . البنوك بين المعروض السعر عن بعيدًا

  المالي للتقرير الدولية المعايير

16 

  - بكوفيداألجرة المتعلقة   تخفيضات

19 

  يونيو 1

 م 2020

التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي    توفر

المالي   لتخفيضات    16للتقرير  اإليجار  عقود  تعديل  محاسبة  بشأن 

. ينطبق التعديل على  19- كوفيداإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء 

م ويسمح  2020يونيو    1ي تبدأ في أو بعد  فترات التقارير السنوية الت

 بالتطبيق المبكر. 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  ( 17

 

 بعد  سارية ليست  التي والمعدلة  الجديدة والتفسيرات المعايير

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.  الصندوق بتطبيق يقم لم
  التي للسنوات تطبق الوصف  المعايير  على تعديالت

 بعد  أو في تبدأ

 التعديل  عن مخلص

 للتقرير الدولي المعيار

 9،7،4،16 المالي

  الدولي المحاسبة ومعيار
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 سعر مؤشر إصالح

 2 المرحلة – الفائدة
 م2021 يناير 1

 محاسبة  بمواصلة  للسماح  المحددة  التحوط  محاسبة  متطلبات  التعديالت  هذه  تعدل

 أدوات  أو  التحوط  بنود  تعديل  قبل   التأكد   عدم   فترة   خالل   المتأثر  للتحوط   التحوط 

 ألسعار   القياسية  لإلصالحات  نتيجة  الحالية  الفائدة  أسعار  بمعايير  المتأثرة  التحوط

 الدولي  المعيار  على  جديدة  إفصاح  متطلبات  أيًضا  التعديالت  تقدم.  الجارية  الفائدة

 أدخلتها   التي  لالستثناءات  تخضع  التي  التحوط  لعالقات  7  رقم  المالي  للتقرير

 .9 المالي للتقرير الدولي المعيار على التعديالت

  الدولي المحاسبة معيار
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 – المجحفة العقود

 العقد  إتمام تكلفة
 م2022 يناير 1

. بالعقد  مباشرة  تتعلق  التي"التكاليف    تشمل  بالعقد"  الوفاء"تكلفة    أن  التعديالت  تحدد

 في  التزاماتها  بجميع  بعد  بها  المنشأة  تف    لم  التي  العقود  على  التعديالت  هذه  تنطبق

 . أوالً  التعديالت المنشأة فيها تطبق التي السنوي التقرير فترة بداية

 للتقرير الدولي المعيار

 ومعيار 1، 9، 16 المالي

 41 الدولي  المحاسبة

  سنوية تحسينات

 معايير على

  الدولية المعايير

  المالية للتقارير

 م 2020-م2018

 م2022 يناير 1

  لسداد   التوضيحي  الرسم  التعديل  يزيل:  16  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار

 المستأجرة  العقارات على التحسينات

 

في   10: يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "9الدولي للتقرير المالي    المعيار

بااللتزام   االعتراف  إلغاء  إذا كان سيتم  ما  لتقييم  المنشأة    المالي، المائة"  ال تشمل 

يجب  والمقرض.  )المقترض(  المنشأة  بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  سوى 

و التعديالت  على  مستقبلي  بأثر  التعديل  بعد تطبيق  أو  في  تحدث  التي  التبادالت 

 التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.

 

  41  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  مطلب  التعديل  يلغي:  41  الدولي  المحاسبي  المعيار

 . العادلة القيمة قياس عند للضرائب النقدية التدفقات الستبعاد للمنشآت

  الدولي المحاسبة معيار

16 

  واآلالت الممتلكات

:  والمعدات

 قبل  المتحصالت

 المقصود  االستخدام

 م2022 يناير 1

التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي   تحظر

عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام. باإلضافة  

أيضً   ذلك، إلى   التعديالت  بشكل توضح  يعمل  كان األصل  إذا  ما  "اختبار  معنى  ا 

 صحيح". 

 للتقرير الدولي المعيار

 3 المالي

  اإلطار إلى إشارة

 المفاهيمي 
 م2022 يناير 1

 اإلطار  إلى  يشير  بحيث  3  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  ككل  التعديل  تحديث  تم

 م. 1989 عام إطار من بدالً م 2018 لعام المفاهيمي

 للتقرير الدولي المعيار

 17المالي
 م2023 يناير 1 التأمين  عقود

 والعرض  والقياس  االعتراف  يغطي  التأمين  لعقود  جديد  شامل  محاسبي  معيار  هذا

  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  سيحل  التنفيذ،   حيز  دخوله  بمجرد.  واإلفصاح

 للتقرير   الدولي)المعيار    التأمين  عقود  4  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  محل

 م.2005 عام في صدر الذي( 4 المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة(  ( 17
 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد )تتمة(  
 

 . بعد المفعول سارية تصبح لم ولكنها إصدارها تم التي التالية والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق الصندوق تقم لم
  التي للسنوات تطبق الوصف  المعايير  على تعديالت

 بعد  أو في تبدأ

 التعديل  عن مخلص

 1 الدولي المحاسبة معيار

  المطلويات تصنيف

كالمتداولة أو غير  

 متداولة 

 م2023 يناير 1

 التأجيل  في  الحق  وأن  التسوية،   إرجاء  في  بالحق  المقصود  هو  ما  التعديل  وضح

 باحتمالية  يتأثر  ال  التصنيف  هذا  وأن  التقرير،   فترة  نهاية  في  موجودًا  يكون  أن  يجب

ً   كان  إذا  فقط  وذلك  به،  الخاص  التأجيل  لحق  الكيان  ممارسة  في   المشتقات  مضمنا

 على  االلتزام  شروط  تؤثر  ولن  ملكية  حقوق  أداة  نفسها  هي  للتحويل  قابل  التزام

 تصنيفها

 المعيار على تعديالت

 10المالي للتقرير الدولي

  الدولي المحاسبة ومعيار
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 في  المساهمة أو بيع

  بين  األصول

 والشريك المستثمر

  المشروع أو

 المشترك 

 

 ينطبق  ال

 الدولي  المحاسبة  ومعيار  10  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  تتعامل

 المستثمر  بين  األصول  في  مساهمة  أو  بيع  فيها  يكون  التي  المواقف  مع  28  رقم

 على التعديالت تنص التحديد،  وجه على. المشترك المشروع أو الزميلة والشركة

 . تابعة شركة على السيطرة فقدان  عن الناتجة الخسائر أو األرباح أن

 

 . األولية التطبيق فترة  فيال يكون لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للصندوق  قد

 

 (  19-كوفيد )  كورونا فيروس تفشي تأثير ( 18

 
 

ــندوق عمليات  تتأثر  قد ــي  الصـ ــتمر  األخير  بالتفشـ ــحة منظمة أعلنته  الذي(  19- كوفيد)  كورونا  فيروس  لمرض والمسـ  مارس  في وباءً  العالمية  الصـ

  الجغرافية  المناطق  مختلف في  19- كوفيد  جائحة انتشـــرت.  مؤكداً   غير  أمراً   يعد  الفيروس هذا تفشـــي به يتســـبب  قد  الذي  النهائي  التعطل إن.  م2020

ــتوى على ــبب  مما العالم،  مس ــبب  وقد.  االقتصــادية  واألنشــطة  األعمال تعطل  في  تس   االقتصــادية  البيئة  في  دتأك عدم  حاالت  حدوث  في 19- كوفيد  تس

 التداعيات   لمواجهة العالم أنحاء جميع في  مختلفة دعم  إجراءات عن  ســــواء،  حد على  والدولية  المحلية والنقدية  المالية  الســــلطات أعلنت  وقد. العالمية

ــلبية   المخاطر إدارة  وممارســات به  الخاصــة العمل  اســتمرارية  خطط بتفعيل ويقوم كثب، عن  الوضــع  الصــندوق  يراقب.  الجائحة لهذه المحتملة  الس

 في انخفاض  خسـارة  الصـندوق  سـجل  م،2020 ديسـمبر  31  في كما. المالي  وأدائه  عملياته على  19- كوفيد لتفشـي  نظراً  العمل  تعطل  إلدارة  األخرى

  اإليجارات دفع على مـستأجريه  قدرة  بتقييم  الـصندوق قام ذلك، إلى  باإلـضافة.  ـسعودي  لاير  مليون 22  وقدره  بمبلغ االـستثمارية  العقارات بـسبب القيمة

 سـعودي  لاير الف 490 البالغة  اإليجارات مقابل  خصـومات مسـتأجريه  بمنح  الصـندوق  قام لذلك، ونتيجة.  19- بكوفيد  بتفشـي  المتأثرة بالفترة المتعلقة

 (14إيضاح (
 

 الصندوق  إدارة تقوم .اآلن  من الكامل االقتصادي تأثيره ومدة بمدى التنبؤ الصعب من التطور  في 19-كوفيد  فيروس تفش ي  استمرار  ومع

 
 
 ترى  أعاله، الواردة التعديالت من الرغم على. املالي ومركزه  النقدية وتدفقاته الصندوق  عمليات على تأثيره ومدى الوضع بمراقبة حاليا

  اإلدارة،
 
 املنظور  املستقبل في املالية  بالتزاماته الوفاء في لالستمرار  توفرةامل السيولة من يكفي ما الصندوق  لدى أن  تقييمها، إلى استنادا

  .استحقاقها عند

 األرباح  توزيعات ( 19

 

بمبلغ م(  2020م والنصف األول من عام  2019السنة الكاملة )النصف الثاني من عام  وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح فيما يتعلق بفترة   

 . م2019 أكتوبر 29في  سدادها. تم مالكي الوحداتلاير سعودي ل 3,540,000لغ مجموعها لاير سعودي لكل وحدة ب  0.30

 

 االحداث االحقة   ( 20

 

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال الموافقة على تعديالت لوائح صناديق االستثمار ولوائح صناديق االستثمار العقاري ومسرد    ،   2021مارس    1بتاريخ  

المالية ، يقوم   القوائم  . اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه  2021مايو  21المصطلحات المحددة المستخدمة في الالئحة )"التعديالت"( بتاريخ نفاذ في  

 المالية للصندوق.  القوائم ير الصندوق بتقييم تأثير التعديالت علىمد

 



 

 (بصندوق الجزيرة موطن ريت  المعروف سابقا  )-صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 
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29 

 

 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 المعلومات القطاعية   ( 21

قطاع واحد وفي دولة واحدة، لم يكن هناك يستثمر الصندوق في عقارين استثماريين في المملكة العربية السعودية. بما أن الصندوق يستثمر في  

 عرض للمعلومات القطاعية. 

 

 آخر يوم تقييم  ( 22

 

 . م2020 ديسمبر 31هو للسنةآخر يوم للتقييم 

 

 اعتماد القوائم المالية  ( 23
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