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   املوجزة األولية  املالية   القوائم فحص تقرير 
 

 احملرتمي                العقاري سامبا صندوق ومدير  الوحدات  حاملي السادة  إىل
 

 مقدمة 
  ذات  والقوائم ، 2020 يونيو 30 ف  كما "(  الصندوق )" العقاري سامبا  لصندوق  املرفقة  األولية  املال  املركز  قائمة  قمنا بفحص  لقد 

  واإليضاحات ،  التاريخ   ذلك   ف   املنتهية   أشهر   الستة   لفرتة   حقوق امللكية   صاف   ف   والتغريات   النقدية   والتدفقات   الشامل   للدخل   الصلة 
  القوائم  هذه   وعرض  إعداد  عن   مسؤولة  اإلدارة  تعتب .  األخرى  التفسريية   واإليضاحات   اهلامة   احملاسبية  للسياسات   ملخصا    اليت تتضمن 

  مسؤوليتنا  إن. السعودية  العربية اململكة ف املعتمد " األولية املالية التقارير" 34 رقم الدول  احملاسبة  ملعيار  وفقا   املوجزة األولية  املالية 
 . الفحص الذي قمنا به إىل استنادا   املوجزة األولية املالية  القوائم هذه  حول استنتاج إبداء  هي
 

 الفحص   نطاق
  املستقل  املراجع  قبل من  األولية املالية  املعلومات  فحص"  2410 رقم  الفحص الدول  رتباطات إ ملعيار  وفقا   فحصنا  إبجراء  قمنا  لقد 

  األشخاص   مع   اساسي   بشكل  استفسارات   توجيه   األولية   املالية  القوائم   فحص   كون ويت.  السعودية   العربية  اململكة   ف   املعتمد "  للمنشأة 
  ف   كبري  بشكل  أقل  الفحص  تعد إجراءات .  أخرى  فحص  وإجراءات  حتليلية   إجراءات  وتطبيق،  واحملاسبية  املالية   األمور  عن  املسؤولني

  على   احلصول   من   وعليه فإهنا ال متكننا ،  السعودية   العربية   اململكة   ف   املعتمدة   الدولية  املراجعة   ملعايري   طبقا    تتم  اليت   املراجعة   من   ا نطاقه
 . مراجعة   رأي نبدي ال  فإننا و ابلتال ، املراجعة عملية  خالل  معرفتها ميكن  اليت   اهلامة  األمور جبميع علم على  سنكون  أبننا  أتكيد

 
 االستنتاج 
  من  يتم إعدادها،  مل  املرفقة  املوجزة األولية  املالية القوائم أبن شيء جيعلنا نعتقد انتباهنا  يلفت  مل، به قمنا  الذي الفحص  استنادا إىل

 . السعودية  العربية اململكة ف  املعتمد 34  رقم الدول  ةاحملاسب  ملعيار وفقا    ،اجلوهرية  النواحي كافة
 

 كوبرز   وترهاوس برايس
 
 

___________ 
حمارب  بن  إبراهيم  بدر  

 471 رقم ترخيص
 

 هـ 1441احلجة ذو  21
 ( 2020 اغسطس  11)
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 قائمة المركز المالي األولية
 2020يونيو  30كما في 

 
 

  
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 )غير مراجعة( (مراجعة ) (مراجعة)غير   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي حإيضا 

     الموجودات

 23,562,872 10,663,309 931,629  نقد وما يماثله

 276,776,422 240,486,128 231,782,653 4 ممتلكات عقارية -المخزون 

  ───────── ───────── ───────── 

 300,339,294 251,149,437 232,714,282  مجموع الموجودات

  ───────── ───────── ───────── 

     المطلوبات

 44,706,899     9,582,997 14,409,834  وحدات مستردة مستحقة

 11,432,003 12,892,143 14,193,744 7 أتعاب إدارة مستحقة

 1.313,992 1,355,382 1,095,991  مصاريف مستحقة

  ───────── ───────── ───────── 

 57,452,894 23,830,522 29,699,569  مجموع المطلوبات

  ───────── ───────── ───────── 

 242,886,400 227,318,915 203,014,713  العائدة إلى حاملي الوحداتحقوق الملكية 

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 21,473,118 20,730,975 19,520,390  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     

  لاير سعودي 11.31  لاير سعودي 10.97  لاير سعودي  10.40 6 قيمة الوحدة

   ═════════  ═════════  ═════════ 
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 قائمة الدخل الشامل األولية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 عوديلاير س لاير سعودي إيضاح 

    

    / )الخسارة( الدخل

 ( 9.294.495) - 5 من بيع ممتلكات عقارية خسارة

 ( 1.384.406) (8,703,475) 4 عقارية ممتلكات قيمة في التغيرات مخصصات

 4.901 2,730  أخرى إيرادات

  ─────────── ─────────── 

 ( 10.674.000) (8,700,745)  مجموع الخسارة

  ─────────── ─────────── 

    المصاريف

 1.616.096 1,301,600    7 اإلدارة أتعاب

 789.306 -  أخرى مصاريف

  ─────────── ─────────── 

 2.405.402 1,301,600     مجموع المصاريف

  ─────────── ─────────── 

 ( 13.079.402) (10,002,345)  للفترة الخسارة صافي

  ─────────── ─────────── 

    

 - -  الدخل الشامل اآلخر

  ─────────── ─────────── 

 ( 13.079.402) (10,002,345)  للفترة الشاملة الخسارة مجموع

  ═══════════ ═══════════ 
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 ية األوليةفقات النقدقائمة التد
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  2020 2019 

 مراجعة()غير  (مراجعة)غير   

 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

    

    التشغيلية األنشطة

 ( 13,079,402) (10,002,345)  للفترة الخسارة صافي

    :لـ تعديالت

 1,384,406 8,703,475 4 عقارية كاتممتل قيمة في التغيرات مخصصات

  ────────── ────────── 

  (1,298,870) (11,694,996 ) 

    :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 33,556,453 - 4 ممتلكات عقارية –المخزون       

 1,616,096 1,301,601  حقةأتعاب إدارة مست      

 646,077 (259,391)  مصاريف مستحقة      

  ────────── ────────── 

 24.123.630 (256,660)  األنشطة التشغيلية من لناتجا/ )المستخدم في( النقد صافي

  ────────── ────────── 

    

    التمويلية األنشطة

 245,407 107,977  الوحدات بيع من متحصالت

 ( 6,200,367) (9,582,997)  بالصافي المستردة، الوحدات قيمة

  ────────── ────────── 

 ( 5,954,960) (9,475,020)  التمويلية ألنشطةا في المستخدمالنقد  صافي

  ────────── ────────── 

 18,168,670 (9,731,680)  يماثله صافي التغير في النقد وما

    

 5,394,202 10,663,309  النقد وما يماثله في بداية الفترة

  ────────── ────────── 

 23,562,872 931,629  نقد وما يماثله في نهاية الفترة

  ══════════ ══════════ 

    التدفقات النقدية التشغيلية من:

 4,336,039 6,777,018  توزيعات أرباح مستلمة

  ═══════════ ═══════════ 
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  العائدة إىل حاملي الوحدات األولية حقوق امللكية قائمة التغريات يف 

 2020يو يون 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 لاير سعودي لاير سعودي  

    

 300,427,294 227,318,915  في بداية الفترة حقوق الملكية

  ─────────── ─────────── 

    التغيرات من العمليات

 ( 13,079,402) (10,002,345)  الشاملة للفترة الخسارة مجموع

  ─────────── ─────────── 

    التغيرات من معامالت الوحدات*

 245,407 107,977  متحصالت من بيع الوحدات

 ( 44,706,899) (14,409,834)  قيمة الوحدات المستردة

  ─────────── ─────────── 

 ( 44,461,492) (14,301,857)  معامالت الوحداتصافي التغير من 

  ─────────── ─────────── 

 242,886,400 203,014,713  في نهاية الفترةحقوق الملكية 

  ═══════════ ═══════════ 

    

 بتاريخ المعاملة. المحتسبة بناًء على القيمة العادلة*  اشتراكات واستردادات للوحدات هي بصافي قيمة الموجودات 

    

    

    لوحداتمعامالت ا

    

 يونيو كما يلي: 30تتلخص معامالت الوحدات للفترة المنتهية في 

    

  2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 الوحدات الوحدات  

    

 24,968,930 20,730,975  الوحدات في بداية الفترة

  ─────────── ─────────── 

    

 19,295 9,140  وحدات مباعة

 ( 3,515,107) (1,219,725)  ت مستردةداوح

  ─────────── ─────────── 

 ( 3,495,812) (1,210,585)  صافي التغير في الوحدات

  ─────────── ─────────── 

 21,473,118 19,520,390  الوحدات في نهاية الفترةعدد 

  ═══════════ ═══════════ 
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 معلومات عامة . 1

 
، مصمم للمستثمرين الذين يبحثون صندوق استثمار عقاري عام مفتوح ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق سامبا العقاري )الصندوق( هو

لقائمة. كما يمكن للصندوق التجارية والصناعية والمباني اوتطوير وبيع األراضي السكنية وعن نمو رأسمالي متوسط إلى طويل األجل من خالل شراء 
النقد، االستثمار في األسهم الخاصة العقارية وفي أسهم الشركات العقارية المحلية المدرجة. كما يحق للصندوق، وفقاً لظروف السوق ومدى توافر 

 .2007فبراير  1لصندوق مزاولة عملياته بتاريخ االستثمار في أدوات األسواق المالية. بدأ ا

 
 تدير شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )المدير( الصندوق، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من مجموعة سامبا المالية )البنك(.

 
تائج األولية أن تكون مؤشراً ينبغي قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق. ال يمكن للن

 ديسمبر 31لمنتهية في الصندوق السنوية. لم يطرأ أي تغيرات على سياسات إدارة المخاطر الموضحة في القوائم المالية المراجعة للسنة ا لنتائج
2019 . 

 
العقارات  -وصافي مطلوبات، بعد استبعاد المخزون  2020 يونيو 30ماليين لاير سعودي للفترة المنتهية في  10تكبد الصندوق خسارة صافية قدرها 

استحقاقها تعتمد على الدعم المستمر من مدير الصندوق. يلتزم بالتالي فإن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته عند مليون لاير سعودي. و 28.77، 
 بالتزاماته عند حلول موعد استحقاقها. مدير الصندوق بتقديم الدعم المالي للصندوق حسب الحاجة لتمكينه من الوفاء

 
 الجهة التنظيمية .2

 
العقاري( الذي تنشره هيئة السوق المالية )الهيئة( في المملكة العربية يخضع الصندوق إلى نظام صندوق االستثمار العقاري )صندوق االستثمار 

 (.2006يوليو  15هـ )الموافق 1427جمادى الثاني  19السعودية في 
 
 لهامةلمحاسبية االسياسات ا .3
 

المعتمدة في المملكة العربية لية األولية" "التقارير الما 34-لمعيار المحاسبي الدولي رقمل اً وفقاألولية الموجزة للصندوق أعدت هذه القوائم المالية 
لمستخدمة في القوائم المالية السنوية للسنة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك ا تتفق .السعودية

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 
 
 
 ممتلكات عقارية   -المخزون  .4

 
 ممتلكات عقارية كما في آخر يوم تقييم: -فيما يلي ملخص بمكونات المخزون 

 

 2020يونيو  30  
 (مراجعة)غير 

 
 وصف المشروع

 التكلفة
 لاير سعودي

مصاريف التطوير 
 المتكبدة

  سعوديلاير

 
 

 إجمالي التكلفة
 

 لاير سعودي

القيمة العادلة 
مصاريف باستثناء 
 المتكبدة التطوير

 لاير سعودي

القيمة العادلة شاملة 
 مصاريف التطوير

 المتكبدة
 لاير سعودي

 
 القيمة الدفترية

)التكلفة أو القيمة 
 العادلة، أيهما أقل(

 
 لاير سعودي

       
 126,496,128 142,043,008 142,043,008 126,496,128 - 126,496,128 الرياض –ديراب 

 54,650,000 54,650,000 53,702,980 61,890,000 12,958,150 48,931,850 تاورسي فيو 
 50,636,525 50,636,525 43,136,525 70,000,000 7,500,000 62,500,000 كنوز جدة

 ───────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 237,927,978 20,458,150   258,386,128 238,882,513 247,329,533 231,782,653 

 ═════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ ══════════ 
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 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

 
 المشروع وصف

 التكلفة
 سعودي لاير

مصاريف التطوير 
 المتكبدة

 لاير سعودي

 
 

 إجمالي التكلفة
 

 لاير سعودي

القيمة العادلة 
باستثناء مصاريف 

 المتكبدة التطوير
 لاير سعودي

القيمة العادلة شاملة 
 التطوير مصاريف

 المتكبدة
 لاير سعودي

 
 الدفتريةالقيمة 

)التكلفة أو القيمة 
 العادلة، أيهما أقل(

 
 لاير سعودي

 
       

 126,496,128 154,422,200 154,422,200 126,496,128  - 126,496,128 الرياض –ديراب 

 61,890,000 68,229,786 55,271,636 61,890,000 12,958,150 48,931,850 سي فيو تاور
 52,100,000 52,100,000 44,600,000 70,000,000 7,500,000 62,500,000 كنوز جدة

 ───────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 237,927,978 20,458,150 258,386,128 254,293,836 274,751,986 240,486,128 

 ═════════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 2019 يونيو 30  
 )غير مراجعة(
 

 وصف المشروع
 التكلفة

 لاير سعودي

مصاريف التطوير 
 المتكبدة

 لاير سعودي

 
 

 فةالتكل إجمالي
 

 لاير سعودي

القيمة العادلة 
باستثناء مصاريف 

 التطوير المتكبدة
 لاير سعودي

القيمة العادلة شاملة 
مصاريف التطوير 

 المتكبدة
 لاير سعودي

 
 القيمة الدفترية

)التكلفة أو القيمة 
 العادلة، أيهما أقل(

 
 لاير سعودي

       
 126,496,128 143.350.628 143.350.628 126,496,128 - 126,496,128 الرياض –ديراب 

 61,890,000 75.222.024 62.263.874 61,890,000 12,958,150 48,931,850 سي فيو تاور
 52.600.000 52.600.000 45.100.000 70,000,000 7,500,000 62,500,000 كنوز جدة
 35.790.294 35.790.294 10.228.917 55,750,000 25,561,377 30,188,623 فلل العليا

 ───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 268,116,601 46,019,527   314,136,128 260.943.419 306.962.946 276.776.422 

 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 
ة والقيمة العادلة، أيهما أقل. تستند القيمة العادلة للمخزون في العقارات على متوسط تقييمين للقيمة العقارات بالتكلفة التاريخييتم عرض المخزون في 

 السوقية تم إعدادهما من قبل مقيمين مستقلين. هذه القيم التي تستند إلى تقديرات المقيّمين المستقلين تخضع لتقديراتهم غير المؤكدة.
 
 

 .ارية مسجلة باسم شركة سامبا للعقار االستثماري، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل المديرلممتلكات العقلإن صكوك ملكية 

 
 خسارة من بيع ممتلكات عقارية .5

 

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 

 مراجعة( )غير (مراجعة)غير  

 لاير سعودي لاير سعودي 

   

 24.261.958 - يرادات من بيع الممتلكات العقاريةإ

 ( 33.556.453) - القيمة الدفترية للممتلكات العقارية

 ────────── ────────── 

 ( 9,294,495) - خسارة من بيع ممتلكات عقارية

 ══════════ ══════════ 

 
  



 سامبا العقاري صندوق 

 )تتمة( الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
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 الممتلكات العقارية بالقيمة العادلةإذا تم تقييم وق الملكية حقاألثر على  .6

 
ً للمادة  السعودية، يقوم مدير الصندوق بتقييم من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية  22وفقا

. وكما توضح شروط وأحكام الصندوق، فإن صافي قيم الموجودات المعلنة من قبل مقيمين مستقلين موجودات الصندوق بناء على متوسط تقييمين
لعقارية تم الحصول عليها. ومع ذلك، ووفقاً للسياسة المحاسبية للصندوق فإن الممتلكات اوحسابات أتعاب اإلدارة واألداء تعتمد على التقييمات التي ي

 تظهر بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

 
 31، و2020ونيو ي 30فيما يلي بيان باألرباح غير المحققة من الممتلكات العقارية بناء على التقييمات العقارية )القيمة العادلة( كما في  (1

 :2019يونيو  30، و2019ديسمبر 

 

 2019يونيو  30 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 (مراجعة)غير  (مراجعة) (مراجعة)غير  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    

 (4القيمة العادلة للممتلكات العقارية )راجع اإليضاح 
247,329,533 274,751,986 306.962.946 

 ( 276.776.422) (240,486,128) (231,782,653) (4التكلفة أو القيمة العادلة للممتلكات العقارية، أيهما أقل )راجع اإليضاح 

 ────────── ────────── ────────── 

 30,186,524 34,265,858 15,546,880 الربح غير المحقق بناء على التقييمات العقارية

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 21,473,118 20,730,975 19,520,390 الوحدات المصدرة

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1.41 1.65 0.80 حصة الوحدة في الربح غير المحقق بناء على التقييمات العقارية

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 
ديسمبر  31و 2020يونيو  30باستخدام القيم العادلة للممتلكات العقارية كما في  العائدة إلى حاملي الوحدات حقوق الملكيةفيما يلي تحليل  (2

 2019يونيو  30و 2019

 

 2019يونيو  30 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( مراجعة() )غير مراجعة( 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    

بالتكلفة أو القيمة العادلة، أيهما أقل، كما هو معروض في الملكية حقوق 
 242.886.400 227,318,915 203,014,713 هذه القوائم المالية األولية الموجزة

 30,186,524 34,265,858 15,546,880 ((1) 6)راجع اإليضاح  يةتقييمات العقارالالربح غير المحقق بناء على 

 ───────── ───────── ───────── 

 273,072,924 261,584,773 218,561,593 بناء على القيمة العادلة ةحقوق الملكي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 سامبا العقاري صندوق 

 )تتمة( الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

9 

يونيو  30و 2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30عقارية كما في للوحدة الواحدة باستخدام القيم العادلة للممتلكات ال حقوق الملكيةفيما يلي  (3
2019 : 

 

 2019يونيو  30 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    

ا أقل، كما هو معروض للوحدة بالتكلفة أو القيمة العادلة، أيهم ملكيةالحقوق 
 11.31 10.97 10.40 في هذه القوائم المالية األولية الموجزة

األثر على صافي قيمة الموجودات للوحدة الواحدة وفقاً للربح غير المحقق 
 1.41 1.65 0.80 (( 1) 6)اإليضاح  يةتقييمات العقارالبناء على 

 ────────── ────────── ────────── 

 12.72 12.62 11.20 للوحدة باستخدام القيمة العادلة للممتلكات العقاريةكية حقوق الملصافي 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

الموجزة  ولية المالية األ  قوائمت الملتزم بها في هذه ال بيع أحد عقاراته التي تم التعهد ببيعها. يتم إدراج تلك الممتلكات حاليًا بقيمة المبيعا يعمل على الصندوق 
 المخزون.  -  2وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

مليون لاير سعودي. ومع ذلك ، التزم الصندوق ببيعه  61.89تاور فيو سي وفقًا لتقارير التقييم المقدمة من مقّيمين مستقلين ، بلغ متوسط قيمة مشروع 
 سعودي.لاير  11.81 سعودي. التغير في صافي قيمة األصول نتيجة لالختالف في التقييم العادل وسعر البيع الحالي هو  مليون لاير   54.6بمبلغ  

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة .7
 

تخاذ القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر في اتعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لدى طرف ما 
في سياق العمل االعتيادي ، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. األطراف الرئيسية ذات الصلة في الصندوق هي  القرارات المالية والتشغيلية.

 مدير الصندوق والبنك ومجلس الصندوق.

 
تشمل  يعمل البنك كمصرف للصندوق.. سنويربع اية كل بنه( سنويًا من صافي قيمة الموجودات %1: 2019) %1الصندوق أتعاب إدارة بنسبة يدفع 

 الصندوق.لاير سعودي( تجاه مكافأة مجلس إدارة  40،000: 2019لاير سعودي ) 40،000المصاريف األخرى للسنة 

 
 الضريبية الربوطحالة  .8

 
رفعت الهيئة العامة للزكاة  .2018ضافة من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة المنتهية في القيمة الم ضريبة ربطتلقى الصندوق  ، 2019 خالل

مليون لاير سعودي على  1.99مليون لاير سعودي تجاه التزامات ضريبة القيمة المضافة وغرامة قدرها  3.8بمبلغ  مطالبة ربطهاوالدخل في 
المتعلقة  والغرامات ةالمضاف القيمة ضريبة عن للتنازل لالهيئة العامة للزكاة والدخ إلىاضات . قدم الصندوق اعتر2018 سنة خالل المباع المشروع

ويمكن التعامل معها على المملكة العربية السعودية ( من لوائح ضريبة القيمة المضافة في 1) 17عمال التي تلبي متطلبات المادة على أساس بيع األ بها
قدم  .دون تقديم أسبابي المملكة العربية السعودية, والتي تم الغاؤها من قبل الهيئة العامة للزكاة و الدخل لمضافة فأنها خارج نطاق ضريبة القيمة ا

 الصندوق دفع الغرامات،  من المزيد لتجنب يبية )األمانة(, والتي هي قيد المراجعة  من قبل األمانة.جان الضراألمانة العامة للالصندوق اعتراضاً إلى 
 الغرامات الصندوق مدير تحمل .2019وتم تحميله على قائمة الدخل الشامل األولية في  .2019 خالل المباع المشروع على المضافة القيمة ضريبة
  .2018 خالل بها والمشتركة /المستردة الوحدات حد إلى المضافة القيمة وضريبة أعاله التقييمب المتعلقة

 
 تقدير القيمة العادلة .9
 

ريخ القياس. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا
 صندوق التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:يستخدم ال

 
هي أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول األول مدخالت المستوى  •

 إليها بتاريخ القياس.
والتي تكون ملحوظة لألصل أو االلتزام  األول ت أخرى غير األسعار المدرجة المعلنة في المستوىهي مدخالالثاني  مدخالت المستوى  •

 بشكل مباشر أو غير مباشر
 هي المدخالت غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام. الثالث مدخالت المستوى •

 
 .ندوق مختلفة اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفتريةمالية للصال تعد القيمة العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات ال

 
 

 األدوات المالية بحسب الفئة .10
 

 ضمن فئة التكلفة المطفأة. 2019يونيو  30و  2019ديسمبر  31و  2020يونيو  30ُصنفت كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في 
  



 سامبا العقاري صندوق 

 )تتمة( الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 آخر يوم للتقييم .11

 
 (.2019يونيو  30: 2019) 2020يونيو  30وجزة هو كان آخر تاريخ للتقييم بغرض إعداد هذه القوائم المالية األولية الم

 
 19 -أثار كوفيد  .12

 
التي اتخذتها الحكومة الحتواء الفيروس على  جراءات، مع عدد كبير من الحاالت. وقد أثرت اإل2020بسرعة في عام  19-كوفيدجائحة  تتطور

بعاد االجتماعي والعمل تا )مثل الموظفينالسالمة والصحة ل إجراءاتمثل ،  19-كوفيدلرصد وتخفيف آثار  إجراءاتالنشاط االقتصادي. لقد اتخذنا عدة 

 من المنزل( وتأمين توريد المواد الضرورية لعملياتنا.
 

. بينما نعمل في سوق ثير على أعمالنا ونتائجنا كبيًرا ، وبناًء على تجربتنا حتى اآلن ، نتوقع أن يظل هذا هو الحالفي هذه المرحلة، لم يكن التأ
العقارية وانخفضت األسعار أيًضا بسبب قلة الطلب ، ونتوقع استمرار ذلك. وسنواصل اتباع  موجوداتعقارات ، وجدنا انخفاًضا في الطلب على الال

ا موظفيننصائحها، وبالتوازي، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملياتنا بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها أمانًا دون تعريض صحة سياسات الحكومة و
 لخطر.ل

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة .13

 
 (.2020  غسطسا  10  )الموافق   هـ 1441  ذو الحجة 20في الصندوق إدارة مجلس قبل من الموجزة األولية المالية القوائم هذه على الموافقة تمت

 


