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 )غير مراجعة(األولية الموجزة  قائمة المركز المالي
 2018 يونيو 30كما في 

 
 
 

 
 يونيو  30

2018 
 ديسمبر  31

2017 
 يناير  1

2017 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

     الموجودات

     الموجودات المتداولة 
 108,439,150 98,353,390 87,790,502 6 مخزون عقارات

 10,690,100 -       8,026,900 9 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات
 - -       4,271   مدينون آخرون 

 167,325 919,996 1,784,095  نقدية نقدية وشبه 
        

 119,296,575 99,273,386 97,605,768  إجمالي الموجودات
        
     

      المطلوبات
     المطلوبات المتداولة 

 - 7,145,500 7,145,500 10 دفعات مقدمة من عمالء
 10,209,860 3,120,575 3,610,118 6 مصاريف مطور مستحقة 

 1,672,520 500,612 818,651 11 أتعاب إدارة مستحقة
 71,381 12,132 12,276 11 أتعاب حفظ مستحقة

 172,616 225,281 258,202 11 أتعاب أخرى مستحقة
        

 12,126,377 11,004,100 11,844,747  إجمالي المطلوبات 
        

     حقوق الملكية
 107.170.198 88.269.286 85.761.021  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات

        

     
 1,149,009 1,149,009 1,149,009  الوحدات المصدرة

        

     
 93.27 76.82 74.64   صافي الموجودات العائد لكل وحدة 
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 )غير مراجعة(الدخل الشامل األولية الموجزة قائمة 
 2018 يونيو 30 المنتهية فيلفترة الستة األشهر 

 
 
 

  2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
       

    
 9,843,761 9,433,287  مخزون عقاراتإيرادات من بيع 

 (9,307,359) (10,314,438) 6 مخزون عقاراتتكلفة بيع 
      

 536,402 (881,151)  الدخل من بيع مخزون عقارات)الخسارة( 
    
    

 83,974 26,900 7 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستثماراتصافي األرباح من 
 (756,041) (743,450) 6 خسارة انخفاض في مخزون عقارات

 (1,068,143) (818,650) 11 أتعاب إدارة
 (42,132) (31,643) 11 حفظأتعاب 

 (68,062) (60,271) 11 أتعاب أخرى
      

  (1.627.114) (1.850.404) 
      

 (1,314,002) (2,508,265)  لفترةالخسارة لصافي 
    

 -        -         الدخل الشامل اآلخر
      

 (1,314,002) (2,508,265)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
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 )غير مراجعة(األولية الموجزة ائمة التغيرات في حقوق الملكية ق
 2018يونيو  30المنتهية في لفترة الستة األشهر 

 
  

2018 
 دوالر أمريكي

2017 
   دوالر أمريكي

───────── ───────── 
    

   107.170.198 88.269.286   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة
  

 (1.314.002) (2.508.265)  إجمالي الخسارة الشاملة

   (9.000.000) -        موزعة إلى مالكي الوحدات 
───────── ───────── 

   96.856.196 85.761.021   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

  معامالت الوحدات 

 يونيو:  30فترة المنتهية في لخالل المعامالت الوحدات فيما يلي ملخصاً 

   

  2018 
 وحـــدات

2017 
   وحـــدات

───────── ───────── 

   1.149.000 1.149.000  نهاية الفترةبداية والوحدات في 
═════════ ═════════ 
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 مراجعة()غير األولية الموجزة  قائمة التدفقات النقدية
 2018يونيو  30 المنتهية في للفترة

 
 

 2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

   لنشاطات التشغيليةلتدفقات النقدية من اا

 (1,314,002) (2,508,265) لفترة ا صافي خسارة
   التعديالت لـ:

 756,041 743,450 مخزون عقاراتفي قيمة  انخفاضخسارة 
 (83,974) (26,900) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستثماراتمن  صافي األرباح

 (536,402) 881,151 خزون عقاراتمن بيع م (أرباحخسارة )
 

    

 (910,564) (1,178,337) 
   

   المطلوبات التشغيلية:الموجودات والتغيرات في صافي 
 - (4,271)  موجودات األخرى مصاريف مدفوعة مقدماً و
 (278,627) 489,543 مصاريف مطور مستحقة 

 (1,146,215) 318,039 أتعاب إدارة مستحقة
 (65,127) 144 أتعاب حفظ مستحقة 
 38,063 32,921 أتعاب أخرى مستحقة

 3.025.760 8.938.287 الممتلكات العقارية  مخزون في صالنق
     

 395,517 8,864,099 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
     

   
   النشاطات االستثمارية

 10.774.074 -       استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -        (8,000,000) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثماراتشراء 

     

 10,774,074 (8,000,000) النشاطات االستثمارية ( منالمستخدمة في)صافي النقدية 
     

     النشاط التمويلي
 (9,000,000) - موزعة إلى مالكي الوحدات 

     

 (9,000,000) -        في النقدية المستخدمة في النشاط التمويليصا
     

 2,169,591 864,099 صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 167,325 919,996 الفترةاية وشبه النقدية في بدالنقدية 
     

 2,336,916 1,784,095 الفترةفي نهاية  النقدية وشبه النقدية
     

   
 

 
 
 

  



 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 )مدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2018يونيو  30
 

 

6 

 عـــام - 1

 أحكام الشريعة اإلسالميةمتوافق مع  محدد المدة عقاري تطوير( هو صندوق "الصندوق")2صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية  
هدف يتمثل ال(. "الوحدات مالكي"( والمستثمرين فيه )"الصندوقمدير ") الجزيرة كابيتالشركة أنشئ بموجب اتفاق بين 

  . ثم بيعهايتم البناء عليها بعد وللصندوق في تطوير أراضي لم االستثماري 

يوجد في  ( بموجب موافقة هيئة السوق المالية.2013 أكتوبر 9هـ )الموافق 1434 ذو الحجة 4تم تأسيس الصندوق بتاريخ  
  .قابل للتمديد لمدة ال تتجاوز سنة واحدة اإلغالقاعتباراً من تاريخ  ثالث سنواتالوحدات ولمدة  مالكيمن  ثابتالصندوق عدد 

الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين  (.2014 مارس 23هـ )الموافق 1435األول  جمادي 22بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  

 في االستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.  

ً ، بما في ذلك فترة التمديد لمدة سنة المسموح 2018 مارس 23كان من المفترض تصفية الصندوق بتاريخ   شروط ل به وفقا
 . وقدم مدير الصندوق طلباً بتمديد مدة الصندوق2018 مارس 23إال أنه لم يتم تصفية الصندوق بحلول  .وأحكام الصندوق

هـ 1439 رجب 18 المؤرخ في بخطابهامن قبل هيئة السوق المالية  على الطلب وتمت الموافقة 2019سبتمبر  23حتى 
 (. 2018 أبريل 4)الموافق 

 

 اللوائح النظامية  - 2
جمادي الثاني  19( المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة") صناديق االستثمار العقارييخضع الصندوق لالئحة  

ي العاملة ف صناديق االستثمار العقاري( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع 2006 يوليو 15هـ )الموافق 1427

 المملكة اتباعها. 
 
  السياسات المحاسبية الهامةبملخص  - 3

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة: 

 أسس االعداد 3-1 

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )           

العربية السعودية. كما إن هذه هي أول قوائم مالية أولية موحدة موجزة للصندوق معدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

ة التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية لجزء الفتر

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، تم تطبيق المعيار 

 ير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.( "تطبيق المعاي1الدولي للتقرير المالي )

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المراد 

دة ربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمإعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع

يرجى الرجوع إلى  .2018ديسمبر  31من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي سيتم إصدارها للسنة المنتهية في 

 قرير المالي.ية للت( للحصول على المعلومات حول كيفية تأثر القوائم المالية للصندوق عند اتباع المعايير الدول12إيضاح )

لة فيما عدا االستثمارات يتم قياسها بالقيمة العادتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية. 

 من خالل الربح أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة.

ما لم يرد  ،لاير سعوديم تقريب كافة المبالغ ألقرب . كما يتباللاير السعودييتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة 

 خالف ذلك. 

 بالضرورة مؤشرا للفترات المستقبلية.   ليستإن نتائج الفترة األولية 
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 3

 األدوات المالية  3-2

إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية  بالصندوقيعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص 
 بتصنيف موجوداته المالية كما يلي:  الصندوققوم يللتدفقات النقدية. 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو 

 .الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 الشامل األولية الموجزة.ة إما من خالل قائمة الدخل يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادل

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي من المتوقع أن تنتج  األخرى وااليرادات المستحقةإن الذمم المدينة 
 عنها تدفقات نقدية تمثل سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.يقوم 
 

 القياس األولي  

تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، باإلضافة الى تكاليف المعامالت كما في حالة الموجودات المالية  

المعامالت الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة  تقيد. الربح أو الخسارةمن خالل  العادلة غير المدرجة قيمتها

 .الشامليتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 القياس الالحق 

 أدوات الدين

 بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة بها.  الصندوققوم ي

 التكلفة المطفأة

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية سداد أصل المبلغ  إن الموجودات المالية المقتناة

والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم 

توقف ، وذلك عند الاألولية الموجزةداة تغطية المخاطر في قائمة الدخل قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءاً من أ

عن إثبات األصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام 

 الفعلي.  العائدطريقة معدل 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية إن الموجودات 

يتم . واألولية الموجزةللموجودات سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

ل الشامل، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخ

عن  . وعند التوقفاألولية الموجزة الشامل العمولة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل

اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق 

، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من األولية الموجزةالملكية إلى قائمة الدخل 

الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف  العائدت المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل هذه الموجودا

 األجنبي ضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى. 

 الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل 

شامل سها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الإن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو قيا 

اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات 

ثباتها يتم إور، الدين والتي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاط

 في الفترة التي تنشأ فيها. األولية الموجزة وإظهارها بالصافي في قائمة الدخل

 أدوات حقوق الملكية

تغيرات في لا ويتم إظهار، من خالل الربح أو الخسارة بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة الصندوققوم ي 

 . األولية الموجزةفي قائمة الدخل الشامل حقوق الملكية الستثمارات القيمة العادلة 
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  تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 تتمة -األدوات المالية  3-2

 التوقف عن اإلثبات

 عند:  أو جزء من أصل ماليما يتم التوقف عن إثبات أصل مالي 
  انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
  بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  الصندوققيام

 طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات" فورية" وإذا ما:

 قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري، أو  )أ(   

الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنه قام لم يقم  )ب( 

 بتحويل السيطرة على األصل.
  

مالية ليتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات ا
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو 

يل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو التعد
 الخسارة. 

 مقاصة األدوات المالية 

د وجود نتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وذلك فقط ع 

حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو 

 تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 االنخفاض في القيمة
يقوم الصندوق، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من  

موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة 
شهًرا تمثل ذلك  12ائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى شهًرا وخس 12على مدى 

الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل 
وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنه  شهًرا بعد تاريخ إعداد التقرير المالي. 12حدوثها في غضون 

 لصندوقاقوم يسيتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. وفيما يتعلق بالذمم المدينة، 

 بتطبيق الطريقة المبسطة، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات األولي للذمم المدينة. 

 النقدية وشبه النقدية 3-3

جل لدى الودائع قصيرة األوتشتمل النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة على النقد في الصندوق  

صلية أحقاق فترات است مع تغيرات في القيمةهامة من اللقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وتخضع لمخاطر البنوك وا

 ثالثة أشهر أو أقل. 

المقيد  الربح إن االستثمارات قصيرة األجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالتزامات النقدية قصيرة األجل وحسابات هامش 

 قدية:".ال تعتبر كـ "نقدية وشبه ن

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو مبين  

 .الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة عندما ينطبق ذلك بعد خصمأعاله، 

 

 مخزون العقارات 3-4
تحدد التكلفة  التكلفة.بتقيد الممتلكات العقارية المحتفظ بها ألغراض التطوير والبيع خالل دورة األعمال االعتيادية في األصل  

وفقا لتحديدات معينة وتشمل التكاليف التي يمكن ربطها مباشرة باالستحواذ والتطوير للممتلكات العقارية، مثل مصاريف التطوير 

 . لمهندس المشروعاب المهنية وأتعاب المطور واألتع
  
يتم قياس الممتلكات العقارية المحتفظ بها ألغراض التطوير الحقا بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يمثل صافي القيمة  

 البيع.مصاريف البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال و
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 خرون  اآلدائنون المستحقة والمصاريف ال 3-5

 بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام في األصلاثبات المصاريف المستحقة والدائنون اآلخرون  يتم 

 الفعلي.  العائدطريقة معدل 

 المخصصات  3-6

ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل  الصندوقيتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على  

 وأن تكاليف سداد االلتزام محتملةااللتزام  لسدادأن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري 

  مخصص لخسائر العمليات المستقبلية.موثوق به. ال يتم تجنيب  ويمكن قياسها بشكل
 

 الزكاة وضريبة الدخل   3-7

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

 اثبات اإليرادات  3-8
 الناتجة من العقود مع العمالء.( نموذج من خمس خطوات لحساب اإليرادات 15أنشأ المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 خطوات: 5فيما يلي نموذج الـ  

 أ (  تحديد العقد 
 ب ( تحديد االلتزام األداء 
 ج (  تحديد سعر المعاملة 

 د  ( تخصيص سعر المعاملة 
 هـ ( إثبات االيرادات 

يتم إثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للصندوق، وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به وذلك  

الضرائب وباستثناء الخصومات المستلم  للعوضبصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 

 . والحسومات

 : المحتفظ به للتطوير والبيع اإليرادات من مخزون العقارات 

بتطوير وبيع العقارات السكنية. يتم اثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على الممتلكات إلى العميل. ال تملك  يقوم الصندوق 
نظامية إلى الملكية ال صك تم نقلالعقارات بشكل عام أي استخدام بديل للصندوق. ومع ذلك، ال ينشأ حق ملزم في السداد حتى ي

 الملكية النظامية إلى العميل وانتقال السيطرة. صك العميل. لذلك، يتم إثبات اإليرادات عند نقل

يتم قياس اإليرادات بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد. في معظم الحاالت، يكون المقابل مستحقًا عندما يتم نقل الملكية  
لة أنه قد تم االتفاق على شروط الدفع المؤجل، على أال يتجاوز التأجيل اثني عشر شهراً. ال يتم تعديل سعر النظامية. وفي حا

 المعاملة بسبب آثار بند تمويلي هام.
 

  التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات - 4

استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم  من اإلدارةيتطلب إعداد القوائم المالية  

. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات والمصاريفالموجودات والمطلوبات واإليرادات 

ا وفي رات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعتهواالفتراضات األساسية على مبدأ االستمرارية. ويتم إثبات مراجعات التقدي

 أي سنوات مستقبلية متأثرة.

 القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين  

 وق بتاريخ القياس.متعاملين في الس
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  تتمة - التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات - 4

 تتمة  – القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط 

يستثمر الصندوق في وحدات استرداد في صندوق الجزيرة القوافل لتجارة السلع )"الصندوق المستثمر فيه"(، والذي يديره مدير  

الصندوق. يفتح الصندوق المستثمر فيه استقبال طلبات االشتراك/ االسترداد من األحد إلى الخميس. يتم تحديد صافي قيمة 

لمستثمر فيه يومي األحد واألربعاء. يتم تحديد قيمة صافي موجودات الصندوق المستثمر الموجودات الخاصة بمحفظة الصندوق ا

صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في الصندوق المستثمر فيه  وذلك بقسمةفيه لغرض اشتراك /استرداد الوحدات 

إجمالي عدد وحدات الصندوق المستثمر فيه القائمة  على)القيمة العادلة لموجودات الصندوق المستثمر فيه ناقصاً المطلوبات( 

 في تاريخ التقويم المعني.

 صافي القيمة البيعية للممتلكات العقارية المحتفظ بها للتطوير والبيع 

لبيعية االممتلكات العقارية المحتفظ بها للتطوير والبيع بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يمثل صافي القيمة  تقيد 

 .إلتمام البيعالالزمة سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة 

 

تقويمات مستقلة لممتلكاته المحتفظ بها ألغراض التطوير والبيع على أساس نصف سنوي. في نهاية بإجراء الصندوق  يقوم مدير 

م المالية بشأنها، يقوم مدير الصندوق بتحديث تقويمه لصافي القيمة البيعية لكل عقار، مع األخذ بعين االعتبار كل فترة تُعد القوائ

 قيمة العقار من ضمن التقديرات المعقولة لصافي القيمة البيعية.بتحديد مدير الصندوق  يقومأحدث التقويمات المستقلة. 

 

، في حالة عدم توفر هذه المعلوماتوسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة. أفضل دليل لصافي القيمة البيعية هو األإن  

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

تمثل طاً، ويتم تعديلها لتعكس تلك االختالفات. تذات الطبيعة المختلفة أو األسعار الحديثة لعقارات مماثلة في األسواق األقل نشا

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

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 5

القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار  

وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق 

 ذلك، عند سريانها.
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 مخزون العقارات - 6

 :  في آخر يوم تقويم العقارية الممتلكاتبمكونات فيما يلي ملخصاً  
 

 وصف المشروع
في التكلفة       

 بداية الفترة/ السنة

مصاريف التطوير 
خالل المتكبدة 

 الفترة/ السنة

الممتلكات العقارية 
خالل الفترة/ المباعة 

 السنة
 فيإجمالي التكلفة 

 نهاية الفترة/ السنة
صافي القيمة 

  البيعية

التكلفة أو صافي 
القيمة البيعية أيهما 

 اقل

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  2018يونيو  30
              

 11,315,000 11,315,000 11,509,105 )1,170,895( 220,000 12,460,000 مشروع سهبأرض 

 -        -        -        )2,206,750( - 2,206,750 مشروع مشارف الخزامىأرض 

404672,35, أرض مشروع عرقة  275,000 - 35,947,404 37,955,397 35,947,404 

 6,477,443 7,182,056 6,477,443 )6,936,793( - 13,414,236 ض مشروع الشفارأ

 34,050,655 34,050,655 34,600,000 - - 34,600,000 أرض مشروع مكة
             

 98,353,390 495,000 )10,314,438( 88,533,952 90,503,108 87,790,502 
             

  
       2017ديسمبر  31

        

 12,460,000 12,460,000 12,930,972 - - 12,930,972 أرض مشروع سهب

(4,498,375) - 6,850,625 أرض مشروع مشارف الخزامى  2,352,250 2,206,750 2,206,750 

(2,654,697) 5,783,427 34,836,816 أرض مشروع عرقة  37,965,546 35,672,404 35,672,404 

(9,519,651) 1,003,151 21,930,737 ض مشروع الشفارأ  13,414,237 14,520,452 13,414,236 

 34,600,000 34,600,000 40,849,998 - 8,959,998 31,890,000 أرض مشروع مكة
             

 108,439,150 15,746,576 (16,672,723)  107,513,003 99,459,606 98,353,390 
             

       2017يناير  1
        

 12,930,972 13,437,000 12,930,972 - 71,522 12,859,450 أرض مشروع سهب

 6,850,625 6,850,625 7,288,500 - - 7,288,500 أرض مشروع مشارف الخزامى

 34,836,816 34,836,816 37,384,816 - 4,386,816 32,998,000 أرض مشروع عرقة

 21,930,737 22,560,108 21,930,737 - 3,876,602 18,054,135 ض مشروع الشفارأ

 31,890,000 32,240,000 31,890,000 - 6,160,000 25,730,000 أرض مشروع مكة
             

 96,930,085 14,494,940 - 111,425,025 109,924,549 108,439,150 
             

 

القيمة العادلة  اربصافي القيمة البيعية تق. أيهما أقل ،أو صافي القيمة البيعيةالعقارية بالتكلفة في الممتلكات االستثمارات  تقيد 

 خبراء تثمين ا من قبلمتم إجراؤه للقيمة السوقية عمليتي تثمينعلى متوسط قيمة بناًء العقارية في الممتلكات لالستثمارات 

 د من التقديرات. لعدم التأك نخبراء تثمين مستقلي تقديراتعلى  المبنية. تخضع هذه األقيام مرخصين من قبل تقييم مستقلين

ء ومشروع مكة من منصور تم شراء األراضي في مشروع مشارف الخزامى وارض مشروع سهب ومشروع أرض الشفا

الحمد وإبراهيم بن محمد بن سعيدان وهدى بنت نور الدين كتومو وصالح راشد عبدالرحمن الراشد وخالد عبدهللا  عبدالرحمن

الحريث  سعودي إلى محمد سليمان مسفر أبا لاير 169.800دفع الصندوق عموالت شراء قدرها  محمد األشقر على التوالي.

 ء كجزء من تكلفة الممتلكات العقارية.ألرض في مشروع مشارف الخزامى. تم إدراج عمولة الشرا

 69.100لاير سعودي و  60.000لاير سعودي و  40.000لاير سعودي و  84.550كما دفع الصندوق عمولة شراء قدرها 

لاير سعودي إلى عمر سعيد الدوسري وراكان فارس القحطاني على التوالي ألرض في مشروع الشفاء. تم إدراج عمولة 

 فة الممتلكات العقارية.الشراء كجزء من تكل
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 تتمة  – مخزون العقارات - 6

حمد الزياد الخالدي  ناصرإلى  لاير سعودي 450.000و  لاير سعودي 798.000كما دفع الصندوق عمولة شراء قدرها 

 ألراضي في مشروع عرقة ومشروع مكة على التوالي. تم إدراج عمولة الشراء كجزء من تكلفة الممتلكات العقارية.

لاير سعودي إلى عبدالعزيز وغالب شرويد العتيبي ألرض في مشروع  389.769كما دفع الصندوق عمولة شراء قدرها 

 الشفاء. تم إدراج عمولة الشراء كجزء من تكلفة الممتلكات العقارية.

لعقارات إن صكوك ملكية اوحيث أنه ال يسمح للصندوق، من الناحية النظامية، تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، ف 

عمل ي وإبراهيم محمد الحساب الحربي )أرض مشروع مكة فقط( الذيمسجلة بإسم شركة أمان لالستثمار والتطوير العقاري 

 .وذلك على سبيل األمانة لصالح الصندوق لهذه الصكوك كأمينفقط 

  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ناألرباح م - 7

  

 2017يونيو  30
 لاير سعودي

 2018يونيو  30
 لاير سعودي

 

───────── ─────────  
 االستثمارات عنحركة في األرباح غير المحققة  -       83,974

 بيع استثمارات محققة عنأرباح  26,900 -     
───────── ─────────  

83,974 26,900  
  ═════════   ═════════  

 

 بالقيمة العادلة  مخزون العقاراتفي حالة تقويم صافي قيمة الموجودات األثر على  - 8

العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يجب  االستثمارمن الئحة صناديق  22طبقاً للمادة  

على متوسط عمليتي تثمين يتم إعدادها من قبل خبراء تثمين  وق بتثمين موجودات الصندوق بناءً أن يقوم مدير الصند

نة عنها، وأتعاب اإلدارة مستقلين. كما هو مبين في أحكام وشروط الصندوق، تم احتساب صافي قيمة الموجودات المعل

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة  القيمة السوقية أساس وأتعاب األداء على التي تم الحصول عليها. وطبقا

 العقارية بالتكلفة في هذه القوائم المالية. في الممتلكات العربية السعودية، تقيد االستثمارات

كما  العادلة( )القيمة عمليات تثمين العقاراتبناء على  غير المحققة عن الممتلكات العقارية باألرباح(  فيما يلي تحليالً  1

 : كما هو مبين أدناهيناير  1و ديسمبر 31يونيو و 30في
 يونيو 30 

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يناير  1

2017 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

 109,924,549 99,459,606 90,503,108 (6)إيضاح  القيمة العادلة لمخزون العقارات

 108,439,150 98,353,390 87,790,502 (6تكلفة مخزون العقارات )إيضاح 
     

───────── 

 1,485,399 1,106,216 2,712,606 عمليات تثمين العقاراتأرباح غير محققة مبنية على أساس 
     

───────── 

 1,149,009 1,149,009 1,149,009 وحدات مصدرة
     

───────── 

 1.29 0.96 2.36 حصة الوحدة في األرباح غير المحققة بناًء على عمليات تثمين العقارات
     

═════════ 

 
  



 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 )مدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 2018يونيو  30
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 تتمة -األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقويم مخزون العقارات بالقيمة العادلة  - 8

ديسمبر  31يونيو و 30كما في ممتلكات العقاريةالعادلة لل باستخدام القيمفيما يلي تحليالً لصافي قيمة الموجودات  (  2
 : يناير 1و

 2017يناير  1 2017 ديسمبر 31 2018يونيو 30 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

 107,170,198 88,269,286 85,761.021 صافي قيمة الموجودات، بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم المالية 

 عقاراتأرباح غير محققة مبنية على أساس عمليات تثمين 
 1,485,399 1,106,216 2,712,606 (1-8)إيضاح   
 

───────── ───────── ───────── 

 108,655,597 89,375,502 88,473,627 الموجودات بالقيمة العادلة قيمة صافي 
     

═════════ 

  :ديسمبر 31كما في  باستخدام القيمة العادلة للعقارات فيما يلي تحليالً بصافي قيمة الموجودات للوحدة ( 3
 
 2017يناير  1 2017 ديسمبر 31 2018يونيو 30 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

صافي قيمة الموجودات للوحدة، بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم 
 93.27 76.82 74.64 المالية 

األثر على صافي قيمة الموجودات للوحدة بسبب األرباح غير 
 1.29 0.96 2.36 (1-8المحققة المبنية على عمليات تثمين العقارات )إيضاح 

 
───────── ───────── ───────── 

 94.56 77.78 77.00 صافي قيمة الموجودات للوحدة بالقيمة العادلة 
     

═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -9

تصنف كافة األدوات المالية التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة   

 مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة وعلى أساس 

 

 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : المستوى األول

صورة لها قابلة للمالحظة ب –الهامة لقياس القيمة العادلة –طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى : المستوى الثاني

 مباشرة أو غير مباشرة.

 مالحظة.لها غير قابلة لل -الهامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى : المستوى الثالث

 إن تقييم أهمية مدخالت معينة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.

ديسمبر  31و  2018يونيو  30يوضح الجدول أدناه التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات الصندوق كما في 

 : ال يوجد مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة.2017يناير  1و  2017
 

 2018يونيو  30 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

 8.026.900  -      8.026.900  -        من خالل الربح أو الخسارة
 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 8.026.900  -      8.026.900  -       اإلجمالي
 ════════  ════════  ════════  ═════════ 

 
  



 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 )مدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
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 تتمة  –القيمة العادلة لألدوات المالية  -9
 2017ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

     -      -      -      -  من خالل الربح أو الخسارة
 ────────  ────────  ────────  ──────── 

     -      -      -      - اإلجمالي
 ════════  ════════  ════════  ═════════ 

 
 2017يناير  1 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
بالقيمة العادلة  المدرجةاالستثمارات 

  10.690.100      -   10.690.100      -  من خالل الربح أو الخسارة
 ────────  ────────  ────────  ──────── 

 10.690.100      -  10.690.100      - اإلجمالي
 ════════  ════════  ════════  ═════════ 

 

 الدفعات المقدمة من العمالء -10

لاير سعودي والتي هي دفعة مقدمة مقابل بيع شقة في  7.145.500الصندوق دفعات مقدمة قدرها  ، إستلمالسنة الماضيةخالل  

 ها للعمالء.مشروع أرض مكة. سيتم إتمام عملية بيع تلك الشقق عند تسليم

 

  وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة -11

ألغراض احتساب اتعاب اإلدارة، تم تحديد صافي قيمة سنوياً  %2يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع  
تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة للفترة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجودات على أساس تكلفة االستثمارات العقارية. 

 الموجزة.

يمة الموجودات للصندوق. سنوياً يتم إحتسابها من صافي ق %0.08باإلضافة إلى ذلك، حمل مدير الصندوق أتعاب حفظ بواقع  
ألغراض احتساب أتعاب الحفظ على أساس القيمة العادلة لالستثمار في الممتلكات العقارية. تم اإلفصاح عن أتعاب الحفظ 

 للفترة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.

شروط طبقاً ل (لاير سعودي 68.062 :2017يونيو  30سعودي ) لاير 60.271 قدرهاأخرى أتعاب  مدير الصندوق حمل 
تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ المستحقة واألتعاب المستحقة األخرى إلى مدير الصندوق في الفترة/  الصندوق.

 السنة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة.

تم  جهة ذات عالقة.تابع لاستثمارات في صندوق  ولديه "جهة ذات عالقة"بنوك الأحد  لدىيحتفظ الصندوق بحساب بنكي  
 .ولية الموجزةاأل السنة في قائمة المركز المالي الفترة / فصاح عن الرصيد لدى البنك واالستثمارات التجارية كما في نهايةاإل

 على النحو التالي. يونيو 30مالكي الوحدات في يشتمل حساب   

   

 2018يونيو  30 
 الوحدات

 2017ديسمبر  31
 الوحدات

 2017يناير  1
 الوحدات

       

 150.000 150.000 150.000 محتفظ بها من قبل مدير الصندوق 

 ═════════ 
═════════ 

═════════ 

 
  



 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 )مدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال(
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 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة    -12

، وفقاً لمعايير 2017ديسمبر  31السنة المنتهية في  قام الصندوق بإعداد قوائم مالية مدققة ونشرها لكافة الفترات بما في ذلك

في  و مبينهالمحاسبة المتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. وكما 
ً مالية للصندوق أول قوائم ، تمثل هذه القوائم المالية األولية الموجزة 3اإليضاح  معتمد معيار الدولي للتقرير المالي اللل معدة وفقا

 في المملكة العربية السعودية.

جزة وعليه، قام الصندوق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم المالية األولية الم

 1ات الصلة. وللوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ، وعرض بيانات فترة المقارنة ذ2018يناير  1للفترة التي تبدأ في 

بعد دمج  2017يناير  1فإن األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي للصندوق تم إعدادها في المعتمد في المملكة العربية السعودية، 

ة مدة في المملكة العربية السعودية من معايير المحاسبالتعديالت المطلوبة لتعكس التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعت

 ً مركز المالي بتحليل األثر على قائمة ال الصندوق . قامالمتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المطبق سابقا

، وفيما يلي 2017يونيو  30ة أشهر المنتهية في وكذلك القوائم المالية األولية لفترة الست 2017ديسمبر  31و  2017 يناير 1كما في 

التعديالت الهامة في التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير 

 الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ً لمعايير ، جوهري نظراً لعدم وجود أثر  لم يتم عمل تسوية مستقلة لتسوية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وفقا

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعمدة في المملكة العربية  المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقا
 السعودية.

 
 خر يوم للتقويم آ -13

  (.2017 ديسمبر 31: 2017) 2018يونيو  30 للفترةكان آخر يوم تقويم  
 

 اعتماد القوائم المالية  -14

 (.2018أغسطس  13هـ )الموافق 1439ذو الحجة  2تم اعتماد القوائم المالية من مجلس إدارة الصندوق في  
 
 


