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  المركز الماليائمة ق
 م1039 ديسمبر  13كما في 

 سعودي( ريال)
 

 م2112ديسمبر  31  م1039 ديسمبر 13  إيضاح 

      الموجودات

 591  091,39436  11 لدى البنكالنقدية 

  -  4069433   ذمم مدينة  

 105,5  19243   مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى 

 ,,,5009510  1093439333  4 ، صافيالعقارات مخزون

 5009530191  149,149046   إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات

 3,30053  0309710   مصاريف مطور مستحقة 

 ,,,0,,1  4339333  13 قرض من مدير الصندوق

 5510215  21,9671  0  مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف 

 ,52053  229302  13 أتعاب حفظ مستحقة

 ,50112015  1966,9003   إجمالي المطلوبات 

      

 5305010101  1496409326   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 5320912  1069,46   وحدات مصدرة )بالعدد(

 99.51  77963   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءا  (15)إلى  (1)تشكل االيضاحات المرفقة من 
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  الدخل الشامل قائمة
 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 سعودي()ريال 

 

 

  إيضاح
 للسنة المنتهية

  م1039ديسمبر  13في 
 للسنة المنتهية

 م2112ديسمبر  31في 

      

 101,10199  696,39333   العقاراتااليرادات من بيع مخزون 

 (101,10511)  (697639333)  6 تكلفة بيع مخزون عقارات

 50155  (0439333)   من بيع مخزون العقاراتاألرباح خسائر( /ال)

      

 50029   -  8 ةالخسارأو من خالل الربح مدرجة بالقيمة العادلة الالربح من االستثمارات 

 (510121)  (109441)  30 أتعاب حفظ

 (1010111)  (4309331)  9 مصاريف اخرى

 (501150935)  (193649333)     6 خسارة االنخفاض في قيمة مخزون العقارات

 (509150315)  (19,149442)   السنةخسارة  صافي

      

  -   -   الدخل الشامل اآلخر 

 (509150315)  (19,149442)    للسنةإجمالي الخسارة الشاملة 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية15( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات قائمة 
 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 

 (ريال سعودي) 
 
 

 

 
 المنتهيةللسنة 

  م1039 ديسمبر 13في 
 للسنة المنتهية

 م2112ديسمبر  31في 

     

 1433363441  1090729474  السنةصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية 

 (134533161)  (19,149442)   للسنةإجمالي الخسارة الشاملة 

     

 1133223626  1496409326  السنةصافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية 

 
 
 
 

 على النحو التالي:في الوحدات للسنة ملخص بالمعامالت 

 
 المنتهيةللسنة  

  م1039 ديسمبر 13في 
 للسنة المنتهية

 م2112ديسمبر  31في 

     

 1069,46  1069,46  عدد الوحدات بداية السنة  

     

 -  -  بالحصول على مقابل نقدي -اشنتراك وحدات 

 -  -  بالحصول على مقابل عيني  -اشتراك وحدات 

     

 1069,46  1069,46  عدد الوحدات في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية15( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 قائمة التدفقات النقدية 
 م1039 ديمسبر 13لسنة المنتهية في ل
 (ريال سعودي)
 المنتهيةللسنة  

 م1039 ديسمبر 13في 
 للسنة المنتهية 

 م2112ديسمبر  31في 

    األنشطة التشغيلية

 (134533161)  (19,149442) للسنة الخسارة صافي

    التعديالت لـ:

 (243112)    - الربح أو الخسارة مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الربح المحقق من بيع االستثمارات 
 أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربحاإلستثمارات من  ةغير المحقق الخسارة
 الخسارة

-  
 213163 

 136533413  193649333  العقاراتفي قيمة مخزون  خسائر اإلنخفاض

 (13533)  0439333 من بيع مخزون العقارات الخسائر )األرباح(

    

    والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات 

 (23111)  741 مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى

  -  (4069433) ذمم مدينة

 (136163644)   - مصاريف مطور مستحقة

 23145  09442 أتعاب حفظ مستحقة

 1413411  (1129,62) مستحقةخرى مصاريف أ

 235163644  696,39333  العقاراتمخزون المتحصل من بيع 

 1433115  ,091,3963 األنشطة التشغيلية صافي النقد من

    

    

    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 4113114   - و الخسارةأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ستثمارات االبيع المتحصل من 

 4113114   - صافي النقد من األنشطة االستثمارية

    

    التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 

 (635113111)   - سداد قرض من مدير الصندوق

 (635113111)   - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (432163216)  ,091,3963 السنةالتغير في النقدية لدى البنك خالل 

 432163411  1,4  السنةالنقدية لدى البنك في بداية 

 145  091,39436 السنة النقدية لدى البنك في نهاية 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية15( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 
 

 نشطتهلصندوق وأا (3
 

 اتفاق ببموج أنشئ اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافق مغلق عقاري تطوير صندوق هو ("الصندوق") السكنية للمشاريع الجزيرة صندوق

 تطوير في للصندوق االستثماري الهدف يتمثل. ("الوحدات مالكي") فيه والمستثمرين( "الصندوق مدير") لألسواق المالية الجزيرة شركة بين

 موافقة بموجب ( م1,55 سبتمبر 11 الموافق) ـه5251 شوال 13 بتاريخ الصندوق تأسيس تم بيعها. وثم بعد عليها البناء يتم لم أراضي

 ال مدةل للتمديد قابل اإلغالق تاريخ من اعتبارا   سنوات ثالث ولمدة الوحدات مالكي من ثابت عدد الصندوق في يوجد. المالية السوق هيئة

 الشريعة ألحكام وفقا السعودية العربية المملكة في العقارات في االستثمار في الراغبين للمستثمرين مصمم الصندوق .واحدة سنة تتجاوز

 (.م1,51 يناير 12 الموافق) ه5255 األول ربيع 5 بتاريخ عملياته الصندوق بدأ .اإلسالمية

 

 استحقاق الصندوق (1
 

 الصندوق، وأحكام شروط في بها المسموح سنة لمدة التمديد فترة ذلك في بما ، م1,51 يناير 15 بتاريخ الصندوق تصفية المفترض من كان

 م  1,51يوليو  12حتى  الصندوق مدة بتمديد طلبا الصندوق مدير وقدم ، م1,51 يناير 15 بحلول الصندوق عمليات تصفية يتم لم أنه إال

 الرفض خطاب في ( م1,51مايو  15)الموافق  هـ 5253شعبان 52 بتاريخ خطابها في المالية السوق هيئة قبل من الطلب رفض تم انه إال

 بالتالي:  الصندوق المالية السوق هيئة ألزمت

 ،الصندوق تصفية تأخير سبب ذكر مع الصندوق بوضع الوحدات مالكي بإبالغ  -5

 .المالية السوق بهيئة المختص القسم إلى الصندوق لحالة شهرية تقارير تقديم -1

 قدرة عدم فيها وضح وقد ، م1,51 مايو 55 بتاريخ الوحدات لمالكي الموجه الخطاب خالل من الوحدات مالكي الصندوق مدير أبلغ بذلك

 يتم حتى العمليات متابعة الصندوق على يتوجب وبالتالي الصعب، السوق وضع بسبب العقارية االستثمارات تصفية على الصندوق مدير

 العمل في االستمرار على قادرا   يكون لن الصندوق بأن الصندوق مدير يعتقد ق.الصندو يمتلكها التي العقارية االستثمارات تصريف  /بيع

 البيعية، القيمة وصافي بالتكلفة الموجودات إظهار تم .التصفية مبدأ أساس على  المالية القوائم هذه عدادإ تم عليه، .االستمرارية لمبدأ وفقا  

 .فيها سدادها يتوقع التي بالمبالغ المطلوبات ظهارإ تم بينما أقل، أيهما

 

 
 اللوائح النظامية (1

 هـ5213الثاني ىجماد 59 بتاريخ المالية السوق هيئة قبل من المنشورة )الالئحة( العقاري االستثمار صناديق لالئحة الصندوق يخضع

 .اتباعها المملكة في العاملة العقاري االستثمار صناديق جميع على يتعين التي األمور على تنص والتي م( 1,,1يوليو  51لموافق ا(

 
 أسس اإلعداد  (4

 

 لتزامبيان اإل  4-3

 المعتمدةرى والمعايير واالصدارات األخ في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة  الدولية للتقرير المالي للمعاييرتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  

 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات المالية حسب ترتيب السيولة 

  

 أساس القياس و العملة الوظيفية وعملة العرض  4-1

، وتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي (1التصفية كما هو مبين في إيضاح )على أساس مبدأ  تم إعداد هذه القوائم المالية

 لصندوق.ل وظيفيةالعملة ال
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  ( 4 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4-1

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

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

ت ضاراالفتتأكد من اإن عدم ال إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

للقيمة ري هوجل يدتعداث حإفي ر کبيطر لتي لها خالتقرير، وايخ رفي تارى للتقدير ألخائيسية رلدر المصال والمتعلقة بالمستقبائيسية رلا

المؤشرات  المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته و تقديراته على السنةل خالت باولطلملموجودات واية لرفتدلا

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

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

 تمثل أهمية للقوائم المالية: األحكام والتقديرات التالية والتي، قامت االدارة بعمل صندوقة للعند تطبيق السياسات المحاسبي

 
 لمخزون العقارات القيمة البيعيىة صافي 

األعمال ل دورة سعر البيع التقديري خال بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يمثل صافي القيمة البيعيةيقيد المخزون العقاري 

المحتفظ بها  هدوق على تقويمات مستقلة لممتلكاتيتحصل الصن .العادية ناقصا  تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام البيع

لصافي  هميفترة تُعد القوائم المالية بشأنها، يقوم مدير الصندوق بتحديث تقو ألغراض التطوير والبيع على أساس نصف سنوي. في نهاية كل

أحدث التقويمات المستقلة. يقوم مدير الصندوق بتحديد قيمة العقار من ضمن التقديرات  القيمة البيعية لكل عقار، مع األخذ بعين االعتبار

دم توفر ع إن أفضل دليل لصافي القيمة البيعية هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة. وفي حالة .المعقولة لصافي القيمة البيعية

 يقوم مدير الصندوق بجمع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك األسعار الحالية في سوق نشط للعقارات هذه المعلومات،

مدخالت لا ذات الطبيعة المختلفة أو األسعار الحديثة لعقارات مماثلة في األسواق األقل نشاطا ، ويتم تعديلها لتعكس تلك االختالفات. تتمثل

 .الرئيسية في نماذج التقويم في سعر المتر المربع من مبيعات السنة الحالية لعقارات مماثلة
 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  (5

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه. يتم تطبيق هذه السياسات باستمرار على جميع السنوات 
 المعروضة ما لم ينص على خالف ذلك.

  لدى البنكالنقدية  4-1
ائمة الموجودات و بالتكلفة المطفأة في ق لدى البنكمن النقد في الحسابات الجارية لدى البنك محلي. يتم قياس النقدية لدى البنك تتكون النقدية 

 المطلوبات.

 الذمم المدينة 4-2
مضافاُ إليها تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  بالقيمة العادلةيتم قياس الذمم المدينة مبدئيا  

 الفائدة الفعلي. يتم عادة قياس مخصص االنخفاض في الذمم المدينة بمبلغ يساوي الخسارة المتوقعة مدى العمر.

    
 مخزون العقارات 5-1

فقا لتحديدات و المحتفظ بها ألغراض التطوير والبيع خالل دورة األعمال االعتيادية في األصل بالتكلفة. تحدد التكلفةيقيد مخزون العقارات 

ور واألتعاب التطوير وأتعاب المط معينة وتشمل التكاليف التي يمكن ربطها مباشرة باالستحواذ والتطوير للممتلكات العقارية، مثل مصاريف

يتم قياس الممتلكات العقارية المحتفظ بها ألغراض التطوير الحقا بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يمثل  .عالمهنية لمهندس المشرو

 .القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا  تكاليف اإلكمال ومصاريف البيع صافي

 
 والمطلوبات األخرىمصاريف مستحقة  5-4

 اثبات المصاريف المستحقة والدائنون اآلخرون في األصل بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقةيتم 
 .معدل العائد الفعلي
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 

 
 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  (5

 
 المخصصات 5-5

دفق ت يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن
ياسها ق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لسداد االلتزام وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن

 .ال يتم تجنيب مخصص لخسائر العمليات المستقبليةبشكل موثوق به. 
 
 الزكاة وضريبة الدخل 5-6

 .الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية
 

 صافي قيمة الموجودات 5-7
القوائم المالية بتقسيم صافي موجودات الصندوق على عدد يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في 

 الوحدات في نهاية الفترة.
 
 اإليراداتاالعتراف ب 5-8
 .نموذج من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء( 51رقم ) أ المعيار الدولي للتقرير الماليأنش
 :خطوات1فيما يلي نموذج الـ  
 .تحديد العقد (أ
 .تحديد التزام األداء (ب

 .تحديد سعر المعاملة ج(
 .تخصيص سعر المعاملة د(
 .إثبات اإليرادات هـ(

وذلك ه ب يتم إثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للصندوق، وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق
ومات والضرائب الخص قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم باستثناءبصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم 

 .والحسومات
 

 :اإليرادات من مخزون العقارات المقتناه للتطوير والبيع
لعقارات ا بتطوير وبيع العقارات السكنية. يتم اثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على الممتلكات إلى العميل. ال تملكيقوم الصندوق 

لعميل. لذلك، ا بشكل عام أي استخدام بديل للصندوق. ومع ذلك، ال ينشأ حق ملزم في السداد حتى يتم نقل صك الملكية النظامية إلى
 هار المعاملة المتفق علييتم قياس اإليرادات بسع .يتم إثبات اإليرادات عند نقل صك الملكية النظامية إلى العميل وانتقال السيطرة

وط قد تم االتفاق على شر هالنظامية. وفي حالة أن عندما يتم نقل الملكية عظم الحاالت، يكون المقابل مستحقبموجب العقد. في م
 .المعاملة بسبب آثار بند تمويلي هام الدفع المؤجل، على أال يتجاوز التأجيل اثني عشر شهرا . ال يتم تعديل سعر

 
 عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الخسائرأو  األرباحصافي  5-9

 ان صافي األرباح أو الخسائر عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي التغيرات في القيمة العادلة

 الخسارةأوالقيمة العادلة من خالل الربح عند االثبات األولي ب هقتناه ألغراض المتاجرة أو المخصصللموجودات المالية الم

والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة لألرباح المالية للسنة  هتتكون األرباح غير المحقق .وباستثناء الفائدة وتوزيعات األرباح
صنف ئم المالية للسنة. تاألرباح غير المحققة والخسائر لألدوات المالية والتي تم تحققها في القوا ومن عكس قيد سنة سابقة من
ة الخسارة ويتم احتسابها باستخدام طريقة تكلفأواستبعاد األدوات المالية كقيمة عادلة من خالل الربح  األرباح المحققة والخسائر عن

وعات النقدية أو فتمثل الفرق بين القيمة الدفترية لألداه المالية عند االثبات األولي والمبلغ المستبعد أو المد المتوسط المرجح. إنها
 .بشأن حسابات الضمان لهذه األدوات تمت عن مشتقات العقود باستثناء المدفوعات أو المقبوضات  المقبوضات التي
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

 االدوات المالية   4-13
 على النحو التالي: 9إن فئات القياس والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ,المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 القيمة الدفترية فئة القياس 

   الموجودات المالية

 091,39436 التكلفة المطفأة النقدية لدى البنك

 4069433 التكلفة المطفأة ذمم مدينة  

 097449136  إجمالي الموجودات المالية

   

 0309710 التكلفة المطفأة مصاريف مطور مستحقة 

 4339333 التكلفة المطفأة قرض من مدير الصندوق

 21,9671 التكلفة المطفأة مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 229302 التكلفة المطفأة أتعاب حفظ مستحقة

 1966,9003  المالية المطلوباتإجمالي 

 
 أدوات حقوق الملكية

أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع،  ،أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر
 وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية في صافي أصول المصدر.
. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الربح أو الخسارةيصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل 

خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء عندما يختار مدير الصندوق اإلعتراف المبدئي، لتعيين استثمار في حقوق الملكية  الملكية بالقيمة العادلة من
لشامل ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات في األسهم باعتبارها القيمة العادلة للدخل

حتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى. عند استخدام هذه االختيار، يتم االعتراف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل عندما تُ  اآلخر
فاض في خالشامل اآلخر والتي  اليتم إعادة تصنيفها بعد ذلك إلى قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك عند اإلستبعاد. اليتم اإلفصاح عن خسائر اإلن

)وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. تتم المحافظة على توزيعات األرباح عند تقديم  القيمة
 .عائد على مثل هذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عندما يتم تحديد حق الصندوق في استالم المدفوعات

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
ة. يعترف الصندوق بمخصص فأطلماجة بالتکلفة درلمبالموجودات المالية اة طتبرلماقعة ولمتن االئتمار اخسائم بتقييدوق على أساس مستقبلي لصناوم يق

 خسائر االئتمان المتوقعه: قياس يظهر خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير.

 ييم النتائج الممكنة؛مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تق 

 القيمة الزمنية للنقود؛ و 

  المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأأأأأأن أحداث سأأأأأابقة وظروف حالية
 .وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية

 

 إلغاء اإلعتراف
( 5جزء منها، عندما انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وإما ) يتم استبعاد األصول المالية، أو

( ال يقوم الصندوق بنقل و 1يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكية الموجودات المالية إلى حد كبير، أو  )

 مخاطر والمنافع الخاصة  بملكية الموجودات المالية، وال يحتفظ الصندوق بالسيطرة.االحتفاظ بجميع 
 

 ماليةال المطلوبات

لغي الصندوق اإلعتراف . يالربح أو الخسارةيقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في 

 عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها.  بالمطلوبات المالية
 

 المقاصة

المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة الموجودات و المطلوبات فقط عندما تتوفر الحقوق  يتم إجراء

القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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              ائم الماليةايضاحات حول القو

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة  
 )ريال سعودي( 

 

 العقاراتمخزون  (6
 

  م1039ديمسبر  13
في بداية  التكلفة
  السنة

 العقارات مخزون

  خالل السنة المباعة
 في نهاية التكلفة إجمالي

  القيمة البيعية صافي  السنة
 صافي أو التكلفة

 اقلأيهما  البيعية القيمة

 1093439333  1093439333  1693,49333  (697639333)   179,049333  أرض في شمال الخبر

 
 

179,049333   (697639333)  1693,49333  1093439333  1093439333 

 م1038ديسمبر  13
 

 ,,,5009510  ,,,5009510  1,01000935  (501510511)  1105,20559  أرض في شمال الخبر

 -  -  -  (,,,99,0)  ,,,99,0  أرض في شمال الرياض

  150,920559  (101,10511)  1,01000935  5009510,,,  5009510,,, 

 

  م1039 ديسمبر 13
 التكلفة إجمالي

  البيعية القيمة صافي  السنة في نهاية
خسائر االنخفاض في 

  القيمة

  (193649333)  1093439333  1693,49333  في شمال الخبرأرض 

  1693,49333  1093439333  (193649333)  

 

 م1038ديسمبر  13
 

 أرض في شمال الخبر
 1,01000935  5009510,,,        (501150935) 

 

  1,01000935  5009510,,,        (501150935) 
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 
 
 )تتمة( العقاراتمخزون  (6
 

لعادلة ا االستثمارات في مخزون العقارات بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. إن صافي القيمة البيعية تقارب القيمةتقيد 
ثمين مستقلين ت لالستثمارات في الممتلكات العقارية   بناء على متوسط قيمة عمليتي تثمين للقيمة السوقية تم إجراؤهما من قبل خبراء

 .قديراتمستقلين لعدم التأكد من الت ونجوم السالم. تخضع هذه القيم المبنية على تقديرات خبراء تثمين 15 سنشريقييم مرخصين من قبل ت

 .واليعلى الت تم شراء األرض في شمال الخبر، وفي شمال الرياض من كل من سلمان بن زمام الخالدي، وزكي بن عبدالعزيز الشويعر،

  الخبر و  ريال سعودي إلى خالد بن أحمد بن حسن الجمعة عن األرض في شمال,519.10رها كما دفع الصندوق عموالت شراء قد
 .ريال سعودي إلى أساس العقار عن األرض 5,1.090إلى زكي بن عبدالعزيز الشويعر و  سعودي ريال 1,1.391

دارة إ ن تطوير المشاريع. ونظير خدماتلتقديم خدمات إدارة بشأ )"المطور"( أبرم مدير الصندوق اتفاقية مع شركة عرين القابضة 
 :المشروع هذه، يجب على الصندوق دفع أتعاب للمطور على النحو التالي

األرباح المحققة  من ٪,5أو أقل، سوف يخضع الصندوق ألتعاب تطوير بنسبة  ٪ ,1عند تحقيق عائد على المشاريع العقارية بنسبة  -5

 .على المشاريع العقارية

األرباح  من ٪,1سوف يخضع الصندوق ألتعاب تطوير بنسبة ، ٪11إلى ٪ ,1العائد على المشاريع العقارية بنسبة أعلى من  -1

 .أعاله( 5)المحققة على المشاريع العقارية الزائدة عن األتعاب الظاهرة في الفقرة 

األرباح  من ٪,1ندوق ألتعاب تطوير بنسبة سوف يخضع الص، ٪,5إلى  ٪11العائد على المشاريع العقارية بنسبة أعلى من  -5

 .أعاله(1) المحققة على المشاريع العقارية الزائدة عن األتعاب الظاهرة في الفقرة

المحققة على  من األرباح ٪11سوف يخضع الصندوق ألتعاب تطوير بنسبة  ٪,5العائد على المشاريع لعقارية بنسبة أعلى من  -2

 .األتعاب الظاهرة ارية الزائدة عنالمشاريع العق

 
 
 مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف  (7
 

 
 م2112ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13

 1113322  713181 مصاريف مجلس اإلدارة  مستحقة 

 533642  513691 مهنية مستحقة  أتعاب

 1113344  913407 مصاريف أخرى 

 1393483  3323423 

 
 من خالل الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة الالربح من اإلستثمارات  (8
 

 
 م2112ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13

من خالل الربح أو بالقيمة العادلة المدرجة الربح المحقق من بيع االستثمارات 

 الخسارة
-  243111 

و من خالل الربح أالعادلة بالقيمة المدرجة من االستثمارات  ةغير المحققال الخسارة

 (213162)  - الخسارة

 -  13244 
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
  )ريال سعودي( 

 

  مستحقة و مطلوبات أخرىمصاريف  (9
 

 
 م2112ديسمبر  31  م1039ديسمبر  13

 413111  103000 مصاريف مهنية 

 303000  303000 مصاريف مجلس اإلدارة  

 -  1903397 مصاريف أداء  

 2363525  3863804 مصاريف أخرى 

 5073003  2263525 

 
 طراف ذات العالقةاألرصدة والمعامالت مع األ (30

 

واق سالجزيرة لألشركة )مساهم في  بنك الجزيرة و سواق المالية "مدير الصندوق"لعالقة للصندوق، شركة الجزيرة لألتتضمن األطراف ذات ا

 والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق. المالية(

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

 ف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق.السوق المالية. كافة المعامالت مع األطرا

 .الصندوق موجودات قيمة صافي من احتسابها يتم سنويا  ٪1012 بواقع حفظ وأتعاب سنويا  ٪2 بواقع إدارة أتعاب الصندوق لمدير الصندوق يدفع

 تم الحفظ، أتعاب احتساب وألغراضمخزون العقارات.  تكلفة أساس على الموجودات قيمة صافي تحديد تم اإلدارة، تعابأ احتساب ألغراض

 يناير 23 بعد اإلدارة أتعاب احتساب عن الصندوق توقف(. 6مخزون العقارات )االيضاح  تكلفة أساس على الموجودات قيمة صافي تحديد

 (.2 اإليضاح)  الصندوق لتصفية المفترض التاريخ  م2116

 ديسمبر 31) ريال سعودي 331413614ويحتفظ الصندوق بمبلغ  م2114 ديسمبر 31الخدمات المصرفية للصندوق كما في   بنك الجزيرة  يقدم

  البنك. ى( في حسابه الجاري لدريال سعودي 145:  م2112

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

 

 

 

 لألسواق المالية( الوحدات التالية كما في: يمتلك الطرف ذو العالقة )الجزيرة

 
 م2112ديسمبر  31  م1039 ديسمبر 13

 763159  163354 

 

 

 

 

 

 الدائن الرصيد مبلغ المعاملة  

 م1038 م1039 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة
 ديسمبر 13

 م1039
 ديسمبر 13

 م1038

 سواق الماليةالجزيرة لأل

قرض مستحق لمدير 
 الصندوق

-  
-    4339333 1,,0,,, 

 ,52053 229302 149464 109441 أتعاب حفظ 
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 
 )ريال سعودي( 
 

 :بالقيمة العادلة العقاراتمخزون ثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس أ (33
 

من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق  22وفقاً للمادة 

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

أو صافي  فةبالتكل مخزون العقارات، يتم إدراج للسياسات المحاسبية للصندوقعلى أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً  األصولقيمة 

 في هذه القوائم المالية. وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات.  ما أقلالقيمة البيعية أيه
 

 نجوم السالم للتقييم العقاريوشركة  السعودية 21سنشري من قبل مقيمين معينين هما شركة  لمخزون العقاراتيتم تحديد القيمة العادلة 

 :ديسمبر 31 . فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية كما في()"تقييم" )مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

 م1039ديسمبر  13
 شركة سنشري 

  السعودية 21
شركة نجوم السالم 

 المتوسط  يللتقييم العقار

 3130503000  3137103000  3131703000 العقاريةاالستثمارات مخزون 

 3130503000  3137103000  3131703000 اإلجمالي

      
      م1038ديسمبر  13

 1234353111  1232513111  1436213111 العقاريةاالستثمارات مخزون 

 1234353111  1232513111  1436213111 اإلجمالي
 

 

 :  ةيالقيمة الدفترفيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل 

 م8132ديسمبر  13  م9132 ديسمبر  13 

    

بناًء على متوسط التقييمين  للمخزون العقاريالقيمة العادلة المقدرة 

 1234353111  3130503000 المستخدمين 
 1234353111  3130503000 المخزون العقاري يخصم: القيمة الدفترية 

 -  - المقدرة عن القيمة الدفتريةاإلنخفاض في القيمة العادلة 

 1143464  3743964 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 -  - مقدار اإلنخفاض للوحدة من القيمة العادلة المقدرة 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات:

 م8132ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13 

    

كما في القوائم المالية قبل تعديل صافي الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات 

 5305010101  1496409326 القيمة العادلة

 -  - النقص في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية

للمخزون صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة 

 5305010101  1496409326  العقاري

 وحدة:صافي قيمة الموجودات لكل 

 م8132ديسمبر  13  م9132ديسمبر  13 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل 

 تعديل القيمة العادلة
77963  99.51 

 -  - مقدار اإلنخفاض للوحدة على أساس القيمة العادلة المقدرة

 99.51  77963 صافي قيمة الموجودات للوحدة على أساس القيمة العادلة

 

خاصة بهذه العقارات تحتفظ شركة ألغراض ، )"خاصة"( للتطوير واإلستثمار العقاري أمانجميع العقارات مسجلة باسم شركة 

العقارات. ىصص مسيطرة وال تسبب أية مخاطر علبملكية اإلنتفاع للصندوق، وال تملك أية ح
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              القوائم الماليةايضاحات حول 

 م1039 ديسمبر 13المنتهية في سنة لل 
 )ريال سعودي( 
 

 إدارة المخاطر واألدوات المالية   (31
 

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

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

 .للصندوق

، مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات مدينةذمم  النقدية لدى البنك،تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي 

يتم اإلفصاح  .قرض من مدير الصندوق، مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى و أتعاب حفظ مستحقةمستحقة،  مطور، مصاريف  أخرى

عن الطرق االعتراف التي تم اعتمادها في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية 

حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما  الصندوق لية، عندما يكون لدىالما القوائموصافي المبالغ المدرجة في 

 .التسوية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت

 

 مخاطر السوق 

لمثال ي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل ايخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذ

ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي الكلي  في المملكة ومخاطر معدالت العموالت ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر 

ئة االقتصادية م التقلبات والتغيرات في البيرأي المستثمر ومخاطر السيولة ومخاطر  المتطلبات التنظيمية والقانونية. تراقب اإلدارة بشكل منتظ

 العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس مهًما للصندوق.

 

 مخاطر االئتمان

مالية للطرف الثاني ويكون ذلك بسبب عدم مقدرته بالوفاء لتي تتمثل في تسبب طرف ما بخسائريتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان وا

 والمستحقات األخرى والرصيد لدى البنك. اطر االئتمان في مستحقات اإليجارلمخبالتزاماته. يتعرض الصندوق 
 

ن من سياسة الصندوق عند الدخول في عقود األدوات المالية بأن تكون مع أطراف ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر إ

لة باالئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقا

 .1ب ب يتم وضع النقدية لدى مؤسسة مالية ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني  باستمرار.
 

 يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمحتوى قائمة المركز المالي:

 

 م2112ديسمبر  31  م1039 ديسمبر 13  إيضاح 

      

 591  091,39436   لدى البنكالنقدية 

 -  4069433   ذمم مدينة  

 

وبناًء على التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة  4مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  مدير الصندوق ىأجر

 .دية لدى البنك و الذمم المدينةقيمة مقابل القيمة الدفترية للنقإلى أي خسائر انخفاض في ال

 

 مخاطر السيولة

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

راكات تيقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االش

 عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو 
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  )تتمة( إدارة المخاطرواألدوات المالية   (31
 

 القيم العادلة

الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  القيمة العادلة هي السعر

 يستخدم الصندوق التسلسل التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

و المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أ – 1المستوى   •

 القياس.

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير  1هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  – 2المستوى   •

 مباشر.

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

 

 قرض من مدير الصندوق ومصاريف مطور مستحقة ، ذمم مدينة، ية لدى البنكدوات المالية للصندوق على النقدم، تشتمل األ2114ديسمبر  31في 

، يتم قياس جميع األدوات المالية بالتكلفة المطفأة، وتعتبر وقيمتها الدفترية كتقريب مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى و أتعاب حفظ مستحقة و

 قول للقيمة العادلة. مع

 
 معايير هامة جديدة صادرة و غير مطبقة (31

د سريان نتم اصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكنها غير مطبقة. يعتزم الصندوق اعتماد جميع المعايير والتفسيرات القابلة للتطبيق ع

والتفسيرات ويعتقد أنه لن يكون ألي منها أي تأثير على القوائم المالية المستقبلية مفعولها. يقوم مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة 

 للصندوق.
 

 آخر يوم تقييم  (34
 

 م.2114 ديسمبر 31هو  للسنةكان يوم التقييم األخير 
  

 اعتماد القوائم المالية (35
 

 (.م2121 فبراير 25 الموافقهـ )1441 رجب 1 تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في
 


