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

 
 

 
 

 يونيو  30
2018 

 ديسمبر  31
2017 

 يناير  1
2017 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

     الموجودات

 28,404,139 23,094,139 20,683,500 7 مخزون عقارات
 880,825 898,160 -  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمار

 - - 4,397  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 99,296 4,806,411 50,920  نقدية وشبه نقدية 

        

 29,384,260 28,798,710 20,738,817  إجمالي الموجودات
        
     

      المطلوبات
 7,000,000 7,000,000 500,000 10 قرض من مدير الصندوق
 2,314,515 2,314,515 707,817 7 مصاريف مطور مستحقة 

 12,483 6,225 6,606 10 أتعاب حفظ مستحقة
 209,845 141,523 318,489 10 أتعاب أخرى مستحقة

        

 9,536,843 9,462,263 1,532,912  إجمالي المطلوبات 
        

     حقوق الملكية
 19,847,417 19,336,447 19,205,905  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات 

        

     
 176,185 174,964 174,964  الوحدات المصدرة

        

     
 112.65 110.52 109.77  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة
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 )غير مراجعة(قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
 2018يونيو  30لفترة الستة األشهر المنتهية في 

 
 
 

  2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
       

    
 2,979,000 2,506,699  مخزون عقاراتإيرادات من بيع 

 (2,748,795) (2,410,639)  مخزون عقاراتتكلفة بيع 
      

 230,205 96,060  الدخل من بيع مخزون عقارات
    
    

صافي األرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 8,906 1,848 8 الخسارة 

 (551,206) -  خسارة انخفاض في قيمة مخزون عقارات
 (8,565) (8,881) 10 أتعاب حفظ

 (6,100) (219,569) 10 أتعاب أخرى
      

 (326,760) (130,542)  الفترةصافي خسارة 
    

 -       -       الدخل الشامل اآلخر 
      

 (326,760) (130,542)  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 

 سعوديلاير 
2017 

   لاير سعودي
───────── ───────── 

    

   19.847.417 19.336.447   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة
  

 (326.760) (130.542)  إجمالي الخسارة الشاملة

   (154.136) -         استرداد وحدات خالل الفترة 
───────── ───────── 

   19.366.521 19.205.905   الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية الفترةصافي 
═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات

 :يونيو 30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخص لمعامالت الوحدات خالل 
 

 2018 2017 
 وحــدات وحــدات 
     

 176,185 174,964 فترةالوحدات في بداية ال
 (1,221) - خالل الفترة  وحدات مستردة

     

 174,964 174,964  الفترةالوحدات في نهاية 
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 )غير مراجعة(األولية الموجزة  قائمة التدفقات النقدية
 2018يونيو  30 المنتهية في للفترة

 
 2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     

   التشغيليةلنشاطات لتدفقات النقدية من اا

 (326,760) (130,542)  لفترة الشاملة ل خسارةال إجمالي
   التعديالت لـ:

 551,206 - مخزون عقاراتفي قيمة  انخفاضخسارة 
 (8,906) (1,848) من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  صافي األرباح

 (230,205) (96,060) خزون عقاراتمن بيع مأرباح 
   

   المطلوبات التشغيلية:الموجودات والتغيرات في 
 - (4,397)  موجودات األخرى مدفوعة مقدماً ومصاريف زيادة في 

 - (1,606,698) نقص في مصاريف مطور مستحقة 
 4,065 381 زيادة في أتعاب حفظ مستحقة 
 (31,400) 176,966 زيادة في أتعاب أخرى مستحقة

 2.979.000 2.506.699 مخزون الممتلكات العقاريةالنقص في 
     

 2,937,000 844,501 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
     

   
   النشاطات االستثمارية

 - 900,008 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بيع استثمارات
     

 - 900,008 النشاطات االستثمارية منصافي النقدية 
     

     النشاط التمويلي
 (154,136) - قيمة الوحدات المستردة

 - (6,500,000) سداد قرض من مدير الصندوق 
     

 (154,136) (6,500,000)  في النقدية المستخدمة في النشاط التمويليصا
     

 2,782,864 (4,755,491) الزيادة في النقدية وشبه النقدية )النقص( صافي 

 99,296 4,806,411 الفترةاية النقدية وشبه النقدية في بد
     

 2,882,160 50,920 الفترةفي نهاية  النقدية وشبه النقدية
     

   
 
 
 
 
 

  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2018يونيو  30

 

 عـــام - 1

 أحكام الشريعة اإلسالميةمتوافق مع  محدد المدة عقاري تطوير( هو صندوق "الصندوق") صندوق 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.2011سبتمبر  25هـ )الموافق 1432شوال  27تم تأسيس الصندوق بتاريخ  

 .قابل للتمديد لمدة ال تتجاوز سنة واحدة اإلغالقاعتباراً من تاريخ  ثالث سنواتالوحدات ولمدة  مالكيمن  ثابتالصندوق عدد 
  . العقارات في المملكة العربية السعودية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية في في االستثمار مصمم للمستثمرين الراغبينالصندوق 

  استحقاق الصندوق - 2

، بما في ذلك فترة التمديد لمدة سنة المسموح بها في شروط وأحكام 2016يناير  23ان من المفترض تصفية الصندوق بتاريخ ك

، وقدم مدير الصندوق طلبا بتمديد مدة الصندوق حتى 2016يناير  23الصندوق، إال أنه لم يتم تصفية عمليات الصندوق بحلول 

 21هـ )الموافق  1437شعبان  14بتاريخ  خطابهاب من قبل هيئة السوق المالية في ، إال انه تم رفض الطل2016يوليو  24

( بإبالغ مالكي الوحدات بوضع الصندوق مع ذكر 1الرفض ألزمت هيئة السوق المالية الصندوق  خطاب(. في 2016مايو 

( تقديم تقارير شهرية لحالة الصندوق إلى القسم المختص بهيئة السوق المالية. بذلك أبلغ مدير 2سبب تأخير تصفية الصندوق 

، وقد وضح فيها عدم قدرة مدير 2016مايو  31بتاريخ لمالكي الوحدات  الخطاب الموجهالصندوق مالكي الوحدات من خالل 

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

ا على االستمرار ريتم بيع/ تصريف االستثمارات العقارية التي يمتلكها الصندوق. يعتقد مدير الصندوق بأن الصندوق لن يكون قاد

على أساس مبدأ التصفية. تم إظهار  الموجزة في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. عليه، تم اعداد هذه القوائم المالية األولية

 الموجودات بالتكلفة وصافي القيمة البيعية، أيهما أقل، بينما تم اظهار المطلوبات بالمبالغ التي يتوقع سدادها فيها.

 لنظامية اللوائح ا - 3

جمادي الثاني  19يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )الالئحة( المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

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

 المملكة اتباعها. 

 
  السياسات المحاسبية الهامة - 4

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

 أسس االعداد 4-1 

( "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

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

( للحصول على المعلومات حول كيفية تأثر القوائم المالية للصندوق عند اتباع المعايير 11يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 ية للتقرير المالي.الدول
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 4

 تتمة  - أسس االعداد 4-1

فيما عدا . أعاله( 2م إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ التصفية كما هو مبين في اإليضاح )ت

الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة باستخدام األساس االكتواري االستثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 للمحاسبة ومفهوم مبدأ االستمرارية.

ما لم يرد  ،لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعودييتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة 

 خالف ذلك. 

 للفترات المستقبلية.   بالضرورة مؤشراً  ليستإن نتائج الفترة األولية 

 األدوات المالية  4-2

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

 بالتكلفة المطفأة، أو الموجودات المالية المقاسة 

 .الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

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

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. 

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

 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  غير المدرجة قيمتها العادلة

 .األولية الموجزة الشامليتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و الربح أو الخسارةدلة من خالل العا

 القياس الالحق 

 أدوات الدين

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

 التكلفة المطفأة

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

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

توقف ، وذلك عند الاألولية الموجزةة المطفأة وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر في قائمة الدخل قياسها الحقاً بالتكلف

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

 الفعلي.  العائدطريقة معدل 

 خل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الد

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

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

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

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

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

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

يتم إظهار أرباح وخسائر الصرف الفعلي. و العائدهذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل 

 األجنبي ضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى. 
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 4

 األدوات المالية  4-2

 الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل 

إن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

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

ثباتها يتم إوالحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر،  الدين والتي يتم قياسها

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

 أدوات حقوق الملكية

التغيرات في القيمة العادلة لهذه  ويتم إظهاربقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة،  الصندوققوم ي 

 . األولية الموجزةاالستثمارات في قائمة الدخل الشامل 

 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(   

يل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنه قام لم يقم الصندوق بالتحو )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

المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو بأخرى من نفس الجهة 
 التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو

 الخسارة. 

 ة مقاصة األدوات المالي

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وذلك فقط عند وجود  

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

 احد. تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن و

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

وقعة تموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان الم

شهًرا تمثل ذلك  12شهًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12على مدى 
الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل 

اريخ إعداد التقرير المالي. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنه شهًرا بعد ت 12حدوثها في غضون 

 لصندوقاقوم يسيتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. وفيما يتعلق بالذمم المدينة، 
 ى العمر منذ اإلثبات األولي للذمم المدينة. بتطبيق الطريقة المبسطة، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مد

 النقدية وشبه النقدية 4-3

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 الالبنوك والقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وتخضع لمخاطر 

 ثالثة أشهر أو أقل. 

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

 ال تعتبر كـ "نقدية وشبه نقدية:".

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، 
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 4
 
 العقارات مخزون 4-4

ة. تحدد التكلفة التكلفبتقيد 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 

 . لمهندس المشروعاب المهنية التطوير وأتعاب المطور واألتع

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

 البيع.مصاريف القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال و

 قة ودائنون آخرون  مصاريف مستح 4-5

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

 الفعلي.  العائدطريقة معدل 

 المخصصات  4-6

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 

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

 الزكاة وضريبة الدخل   4-7

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

 اثبات اإليرادات  4-8

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

 ب ( تحديد االلتزام األداء 
 ج (  تحديد سعر المعاملة 
 د  ( تخصيص سعر المعاملة 

 هـ ( إثبات اإليرادات  

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

الضرائب وباستثناء الخصومات المستلم  للعوضالذي يتم فيه السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة  بصرف النظر عن التاريخ

 . والحسومات

 : المقتناه 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 العقارات بشكل عام أي استخدام بديل للصندوق. ومع ذلك، ال ينشأ حق ملزم في السداد حتى يتم نقل
 الملكية النظامية إلى العميل وانتقال السيطرة. صك نقلالعميل. لذلك، يتم إثبات اإليرادات عند 

يتم قياس اإليرادات بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد. في معظم الحاالت، يكون المقابل مستحقًا عندما يتم نقل الملكية  

عر ني عشر شهراً. ال يتم تعديل سالنظامية. وفي حالة أنه قد تم االتفاق على شروط الدفع المؤجل، على أال يتجاوز التأجيل اث
 المعاملة بسبب آثار بند تمويلي هام.

 

  التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات - 5

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.
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  تتمة - التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات - 5

 القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط 

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

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

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

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

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

فيه  رصافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في الصندوق المستثم 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 

الممتلكات العقارية المحتفظ بها للتطوير والبيع بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يمثل صافي القيمة البيعية  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 إجراء بالصندوق  يقوم مدير 

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

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

 

، في حالة عدم توفر هذه المعلوماتوأفضل دليل لصافي القيمة البيعية هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة. إن  

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

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

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

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6

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

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

 ذلك، عند سريانها.
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 مخزون العقارات - 7

 :  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 المباعة 

 الفترة/ السنة

إجمالي التكلفة 
في 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
              

 20.683.500 20.775.000 20.683.500 )1.420.639(      - 22.104.139 أرض في شمال الخبر

 -        -        -        )990.000(     -        990.000 2-أرض في شمال الرياض 
             

 23.094.139      - )2.410.639( 20.683.500 20.775.000 20.683.500 
             

       2017ديسمبر  31
        

 22,104,139 23,650,000 22,104,139 -         -         22,104,139 أرض في شمال الخبر

(5,250,000) -         6,300,000 2-أرض في شمال الرياض   1,050,000 990,000 990,000 
             

 28,404,139 -         (5,250,000)  23,154,139 24,640,000 23,094,139 
             

       2017يناير  1
        

 22,104,139 23.700.000 22,104,139        - 35,682 22,068,457 أرض في شمال الخبر

(5,144,481) 20,000 11,557,570 2-أرض في شمال الرياض   6,433,089 6.300.000 6,300,000 
             

 33,626,027 55,682 (5,144,481)  28,537,228 30.000.000 28,404,139 
             

 

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

سلمان بن زمام الخالدي، وزكي بن عبدالعزيز الشويعر، كل من من  2-شمال الرياضفي ، وشمال الخبرفي  تم شراء األرض
 على التوالي. 

خالد بن أحمد بن حسن الجمعة عن األرض في شمال  إلى لاير سعودي 159.680قدرها  شراء عموالتكما دفع الصندوق 
لاير سعودي إلى أساس العقار عن األرض  102.898لاير سعودي إلى زكي بن عبدالعزيز الشويعر و  205.795الخبر و 

 . تم إدراج كافة عموالت شراء )السعي( كجزء من تكلفة األرض. 2-في شمال الرياض

وحيث أنه ال يسمح للصندوق، من الناحية النظامية، تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، فإن صكوك ملكية العقارات  
الح وذلك على سبيل األمانة لص لهذه الصكوك فقط مسجلة بإسم شركة أمان لالستثمار والتطوير العقاري التي تعمل كأمين

 .الصندوق

ر خدمات . ونظيبشأن تطوير المشاريع إدارة( لتقديم خدمات "المطور") القابضة رينعشركة ة مع أبرم مدير الصندوق اتفاقي 
 على النحو التالي: يجب على الصندوق دفع أتعاب للمطور ،إدارة المشروع هذه

من  ٪10 بنسبة تعاب تطويرالصندوق ألخضع يسوف  ،أو أقل ٪20بنسبة  على المشاريع العقاريةعند تحقيق عائد  (1
 .األرباح المحققة على المشاريع العقارية

من  ٪20 بنسبة تعاب تطويرأل الصندوقخضع ي سوف ،٪25 إلى ٪20 أعلى منبنسبة  العائد على المشاريع العقارية (2

 .( أعاله1الفقرة ) الزائدة عن األتعاب الظاهرة فياألرباح المحققة على المشاريع العقارية 

من  ٪50 بنسبةتطوير تعاب الصندوق أل خضعيسوف  ،٪30إلى  ٪25أعلى من بنسبة العائد على المشاريع العقارية  (3
 ( أعاله.2الفقرة ) الزائدة عن األتعاب الظاهرة فياألرباح المحققة على المشاريع العقارية 

من األرباح  ٪65 بنسبةتعاب تطوير أل الصندوقخضع يسوف  ،٪30أعلى من بنسبة العائد على المشاريع العقارية  (4
 ( أعاله.3الفقرة ) الزائدة عن األتعاب الظاهرة فيلمحققة على المشاريع العقارية ا
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ناألرباح م - 8

 2017يونيو  30
 لاير سعودي

 2018يونيو  30
 لاير سعودي

 

───────── ────────  
 المحققة عن االستثماراتاألرباح غير  (27,163) 8,906

 أرباح محققة عن بيع استثمارات 29,011 -    
───────── ────────  

8,906 1,848  
  ═════════   ═════════  

 

 بالقيمة العادلة  مخزون العقاراتفي حالة تقويم صافي قيمة الموجودات األثر على  - 9

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

 30,000,000 24,640,000 20,775,000 (7القيمة العادلة لمخزون العقارات )إيضاح 
 28,404,139 23,094,139 20,683,500 (7تكلفة مخزون العقارات )إيضاح 

     
──────── 

 1,595,861 1,545,861 91,500 عمليات تثمين العقاراتأرباح غير محققة مبنية على أساس 
     

──────── 

 176,185 174,964 174,964 مصدرة وحدات
     

──────── 

ين عمليات تثمحصة الوحدة في األرباح غير المحققة بناًء على 
 9.06 8.84 0.52 العقارات

     
═════════ 

 

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

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

صافي قيمة الموجودات، بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم 
 19,847,417 19,336,447 19,205,905 المالية 

 عقاراتأرباح غير محققة مبنية على أساس عمليات تثمين 
 1,595,861 1,545,861 91,500 (1-9)إيضاح   
       

 21,443,278 20,882,308 19,297,405 الموجودات بالقيمة العادلة قيمة صافي 
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 األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقويم مخزون العقارات بالقيمة العادلة )تتمة( - 9

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

صافي قيمة الموجودات للوحدة، بالتكلفة الظاهرة في هذه القوائم 
 112.65 110.52 109.77 المالية 

األثر على صافي قيمة الموجودات للوحدة بسبب األرباح غير 
 9.06 8.84 0.52 (1-8المحققة المبنية على عمليات تثمين العقارات )إيضاح 

 
──────── ──────── ──────── 

 121.71 119.36 110.29 صافي قيمة الموجودات للوحدة بالقيمة العادلة 
 

════════ ════════ ════════ 

 

  وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة -10

من صافي يتم احتسابها سنوياً  %0.08وأتعاب حفظ بواقع سنوياً  %2يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع  
ألغراض احتساب اتعاب اإلدارة، تم تحديد صافي قيمة الموجودات على أساس تكلفة االستثمارات  .الصندوق موجوداتقيمة 

ممتلكات في ال الستثماراتوجودات على أساس تكلفة االعقارية. وألغراض احتساب أتعاب الحفظ، تم تحديد صافي قيمة الم
صاح فيتم اإلكما  .الحفظ للسنة في قائمة العملياتمصاريف فصاح عن أتعاب اإلدارة وأتعاب يتم اإل (.7يضاح العقارية )اإل

ندوق توقف الص الحفظ المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة في قائمة المركز المالي.عن أتعاب اإلدارة المستحقة وأتعاب 
 (.2يضاح اإل، التاريخ المفترض لتصفية الصندوق )2016يناير  23عن احتساب أتعاب اإلدارة بعد 

شروط طبقاً ل (لاير سعودي 6,100 :2017يونيو  30سعودي ) لاير 219,569 قدرهاأخرى أتعاب  مدير الصندوق حمل 
لاير  8,565: 2017يونيو  30لاير سعودي ) 8,881إضافة إلى ذلك حمل مدير الصندوق أتعاب حفظ قدرها  الصندوق.
 سعودي(.

 فصاح عن مصاريف المطور المستحقة في قائمة المركز المالي.يتم اإل 

 فصاحاإل تم، كما األولية الموجزة المركز الماليفصاح عن الرصيد القائم من القرض من قبل مدير الصندوق في قائمة اإل تمي 
 .األولية الموجزة وسداد القرض خالل الفترة في قائمة التدفقات النقدية عن

تم  جهة ذات عالقة.تابع لاستثمارات في صندوق  ولديه "جهة ذات عالقة"بنوك الأحد  لدىيحتفظ الصندوق بحساب بنكي  
 .زةاألولية الموج في قائمة المركز المالي الفترةفصاح عن الرصيد لدى البنك واالستثمارات التجارية كما في نهاية اإل

 يشتمل حساب حامل الوحدة على وحدات يملكها طرف ذو عالقة على النحو التالي. 

 2018 
 الوحدات

2017 
 الوحدات

     

 76,359 76,359 من قبل مدير الصندوق  مملوكة

 ═══════ ═══════ 
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 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة    -11
، 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 
ً ، تمثل هذه القوائم المالية األولية الموجزة أول قوائم مالية للصندوق 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

 1، وعرض بيانات فترة المقارنة ذات الصلة. وللوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1للفترة التي تبدأ في 

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

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من معايير المحاسبة  التعديالت المطلوبة لتعكس التحول إلى المعايير

مركز المالي بتحليل األثر على قائمة ال الصندوقالمتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المطبق سابقاً. قام 

، وفيما يلي 2017يونيو  30ئم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في وكذلك القوا 2017ديسمبر  31 و 2017يناير  1 كما 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 المحاسبة   نظراً لعدم وجود أثر، لم يتم عمل تسوية مستقلة لتسوية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وفقا

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

 
 خر يوم للتقويم آ -12

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

 اعتماد القوائم المالية  -13

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


