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(مدار من قبل شركة الجزیرة كابیتال)

.من ھذه القوائم المالیة ال یتجزأجزءاً ١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٣

قائمة المركز المالي
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

ایضاح

دیسمبر٣١
٢٠١٨

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي
──────────────────────────────

الموجودات
٧١٨٬٩٣٥٬٠٠٠٢٣٬٠٩٤٬١٣٩٢٨٬٤٠٤٬١٣٩مخزون عقارات

٨٩٨٬١٦٠٨٨٠٬٨٢٥-استثمار مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
--٢٬١٠٠مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

١٩٥٤٬٨٠٦٬٤١١٩٩٬٢٩٦نقدیة وشبھ نقدیة
───────────────────────────

١٨٬٩٣٧٬٢٩٥٢٨٬٧٩٨٬٧١٠٢٩٬٣٨٤٬٢٦٠اجمالي الموجودات
───────────────────────────

المطلوبات
١٠٥٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠قرض من مدیر الصندوق
٧٧٠٧٬٨١٧٢٬٣١٤٬٥١٥٢٬٣١٤٬٥١٥مصاریف مطور مستحقة 

١٠١٤٬٣٧٠٦٬٢٢٥١٢٬٤٨٣أتعاب حفظ مستحقة
١٠٣٣٢٬٤٢٣١٤١٬٥٢٣٢٠٩٬٨٤٥أتعاب أخرى مستحقة

───────────────────────────
١٬٥٥٤٬٦٠٩٩٬٤٦٢٬٢٦٣٩٬٥٣٦٬٨٤٣اجمالي المطلوبات

───────────────────────────
١٧٬٣٨٢٬٦٨٦١٩٬٣٣٦٬٤٤٧١٩٬٨٤٧٬٤١٧صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات

═══════════════════════════

١٧٤٬٩٦٤١٧٤٬٩٦٤١٧٦٬١٨٥الوحدات المصدرة
═══════════════════════════

٩٩٫٣٥١١٠٫٥٢١١٢٫٦٥صافي الموجودات العائد لكل وحدة 
═══════════════════════════
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.من ھذه القوائم المالیة ال یتجزأجزءاً ١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٤

دخل الشامل قائمة ال
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
──────────────────────

٢٬٥٠٦٬٦٩٩٤٬٩٨٩٬٨٢٥اإلیرادات من بیع مخزون عقارات
)٥٬٢٥٠٬٠٠٠()٢٬٥٠٥٬١٦٦(تكلفة بیع مخزون عقارات

──────────────────
)٢٦٠٬١٧٥(١٬٥٣٣الدخل من بیع مخزون عقارات

٨١٬٨٤٩١٧٬٣٣٥بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثماراتصافي األرباح من 
)٦٠٬٠٠٠()١٬٦٥٣٬٩٧٣(٧خسارة انخفاض في مخزون عقارات

)١٦٬٩٦٩()١٦٬٦٤٥(١٠أتعاب حفظ
)٣٧٬٠٢٥()٢٨٦٬٥٢٥(١٠أخرىأتعاب 

──────────────────
)٣٥٦٬٨٣٤()١٬٩٥٣٬٧٦١(اجمالي خسارة السنة 

--الدخل الشامل اآلخر
──────────────────

)٣٥٦٬٨٣٤()١٬٩٥٣٬٧٦١(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة
══════════════════
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.من ھذه القوائم المالیة ال یتجزأجزءاً ١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٥

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحداتائمة التغیرات في ق
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

──────────────────

١٩٬٣٣٦٬٤٤٧١٩٬٨٤٧٬٤١٧سنةصافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بدایة ال

)٣٥٦٬٨٣٤()١٬٩٥٣٬٧٦١(الشاملةإجمالي الخسارة 
)١٥٤٬١٣٦(-خالل السنةمسترده وحدات 

──────────────────
١٧٬٣٨٢٬٦٨٦١٩٬٣٣٦٬٤٤٧سنةصافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نھایة ال

══════════════════

معامالت الوحدات 

: دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل لمعامالت الوحدات فیما یلي ملخصاً 

٢٠١٨
وحـــدات

٢٠١٧
وحـــدات

──────────────────

١٧٤٫٩٦٤١٧٦٫١٨٥السنةبدایة الوحدات في 
)١٫٢٢١(-مسترده خالل السنةوحدات 

──────────────────

١٧٤٫٩٦٤١٧٤٫٩٦٤الوحدات في نھایة السنة
══════════════════
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.من ھذه القوائم المالیة ال یتجزأجزءاً ١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٦

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة فيةسنلل

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

────────────────────
التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة

)٣٥٦٬٨٣٤()١٬٩٥٣٬٧٦١(سنةلاصافي خسارة 

التعدیالت لـ:
١٬٦٥٣٬٩٧٣٦٠٬٠٠٠انخفاض في قیمة مخزون عقاراتخسارة 

)١٧٬٣٣٥()١٬٨٤٩(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثماراتصافي األرباح من 
٢٦٠٬١٧٥)١٬٥٣٣(من بیع مخزون عقاراتخسارة )أرباح(

صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
-)٢٬١٠٠(مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىالزیادة في

-)١٬٦٠٦٬٦٩٩(النقص في مصاریف مطور مستحقة
)٦٬٢٥٨(٨٬١٤٥الزیادة (النقص) في رسوم حفظ مستحقة

)٦٨٬٣٢٢(١٩٠٬٩٠٠الزیادة (النقص) في رسوم أخرى مستحقة
٢٬٥٠٦٬٦٩٩٤٬٩٨٩٬٨٢٥النقص في مخزون عقارات

────────────────────
٧٩٣٬٧٧٥٤٬٨٦١٬٢٥١صافي النقدیة من النشاطات التشغیلیة

────────────────────

النشاط االستثماري 
-٩٠٠٬٠٠٩بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

────────────────────
-٩٠٠٬٠٠٩صافي النقدیة من النشاط االستثماري 

────────────────────

النشاطات التمویلیة
)١٥٤٬١٣٦(-المستردةقیمة الوحدات 

-)٦٬٥٠٠٬٠٠٠(من مدیر الصندوقسداد قرض 
────────────────────

)١٥٤٬١٣٦()٦٬٥٠٠٬٠٠٠(التمویلیةصافي النقدیة المستخدمة في النشاطات 
────────────────────

٤٬٧٠٧٬١١٥)٤٬٨٠٦٬٢١٦(صافي (النقص) الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة

٤٬٨٠٦٬٤١١٩٩٬٢٩٦النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة
────────────────────

١٩٥٤٬٨٠٦٬٤١١النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة
════════════════════
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إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٧

عـــام-١
صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة ("الصندوق") ھو صندوق تطویر عقاري محدد المدة متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة 
أنشئ بموجب اتفاق بین شركة الجزیرة كابیتال ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات"). یتمثل الھدف 

البناء علیھا بعد وثم بیعھا.  االستثماري للصندوق في تطویر أراضي لم یتم 

) بموجب موافقة ھیئة السوق المالیة. یوجد في ٢٠١١سبتمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٢شوال ٢٧تم تأسیس الصندوق بتاریخ 
الصندوق عدد ثابت من مالكي الوحدات ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاریخ اإلغالق قابل للتمدید لمدة ال تتجاوز سنة واحدة. 

االستثمار في العقارات في المملكة العربیة السعودیة وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة.  الصندوق مصمم للمستثمرین الراغبین في

).٢٠١٢ینایر٢٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ألول ربیع ا١بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ 

یتم حفظ دفاتر وسجالت الصندوق باللایر السعودي.

استحقاق الصندوق -٢
، بما في ذلك فترة التمدید لمدة سنة المسموح بھا في شروط وأحكام ٢٠١٦ینایر ٢٣ان من المفترض تصفیة الصندوق بتاریخ ك

، وقدم مدیر الصندوق طلبا بتمدید مدة الصندوق حتى ٢٠١٦ینایر ٢٣الصندوق، إال أنھ لم یتم تصفیة عملیات الصندوق بحلول 
ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٤لب من قبل ھیئة السوق المالیة في خطابھا بتاریخ تم رفض الطومع ذلك،، ٢٠١٦یولیو ٢٤
) بإبالغ مالكي الوحدات بوضع الصندوق ١الصندوق مدیر ). في خطاب الرفض ألزمت ھیئة السوق المالیة ٢٠١٦مایو ٢١

ختص بھیئة السوق المالیة. بذلك أبلغ ) تقدیم تقاریر شھریة لحالة الصندوق إلى القسم الم٢مع ذكر سبب تأخیر تصفیة الصندوق 
ذلك الخطاب ، وقد وضح ٢٠١٦مایو ٣١مدیر الصندوق مالكي الوحدات من خالل الخطاب الموجھ لمالكي الوحدات بتاریخ 

بسبب وضع السوق الصعب، وبالتالي یتوجب على مخزون العقاراتعدم قدرة مدیر الصندوق على تصفیة لمالكي الوحدات
باإلضافة في الصندوققام مالكي الوحدات،٢٠١٨خالل .مخزون العقاراتالعملیات حتى یتم بیع/ تصریف الصندوق متابعة

. ٢٠١٩یولیو ٣١إدارة الصندوق بإصدار قرارات ببیع كافة مخزون العقارات المتبقیھ وتصفیة الصندوق بحلول مجلس إلى 

تم إعداد لم یوبالتالي، .صندوق خالل سنة من تاریخ إعداد القوائم المالیةالیتم تصفیة بناء على ما ذكر أعاله، أنھ من المتوقع بأن 
تم إظھار الموجودات بالتكلفة وصافي القیمة البیعیة، أیھما أقل، بینما تم اظھار ھذه القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. 

المطلوبات بالمبالغ التي یتوقع سدادھا.

اللوائح النظامیة -٣
جمادي الثاني ١٩یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار العقاري (الالئحة) المنشورة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

العقاري العاملة العامة) والتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع صنادیق االستثمار٢٠٠٦یولیو ١٥ھـ (الموافق ١٤٢٧
في المملكة اتباعھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامةملخص -٤
:القوائم المالیةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد 

أسس االعداد١-٤
في المملكة العربیة السعودیة. كما إن ھذه ھي أول ةالمعتمدلتقریر الماليلللمعاییر الدولیة وفقًا القوائم المالیةأعدت ھذه 

قوائم مالیة أولیة للصندوق معدة طبقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي لجزء الفترة التي تغطیھا أول قوائم مالیة سنویة معدة 
صدارات األخرى المعتمدة من الھیئة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل

) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ١السعودیة للمحاسبین القانونیین. وعلیھ، تم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
ألول مرة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.

. أعاله) ٢على أساس مبدأ التصفیة كما ھو مبین في اإلیضاح (القوائم المالیةم إعداد ھذه ت

، ما لم یرد خالف ذلك. لایر سعودي. كما یتم تقریب كافة المبالغ ألقرب باللایر السعوديالقوائم المالیةیتم عرض 



صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة 
كابیتال)(مدار من قبل شركة الجزیرة 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٨

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامةملخص -٤
األدوات المالیة ٢-٤

إلدارة موجوداتھا المالیة والشروط التعاقدیة بالصندوقیعتمد تصنیف الموجودات المالیة على نموذج األعمال الخاص 
بتصنیف موجوداتھ المالیة كما یلي: الصندوققوم یللتدفقات النقدیة. 

الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو·
العادلة.الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة ·

الشامل.یتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي من المتوقع أن تنتج األخرى واالیرادات المستحقةإن الذمم المدینة 

لة فقط، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. عنھا تدفقات نقدیة تمثل سداد أصل المبلغ والعمو
یقوم الصندوق بتصنیف كافة المطلوبات المالیة المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العائد الفعلي.

القیاس األولي  
تقاس الموجودات المالیة، في األصل، بالقیمة العادلة لھا، باإلضافة الى تكالیف المعامالت كما في حالة الموجودات المالیة 

المعامالت الخاصة بالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة تقید. الربح أو الخسارةمن خالل غیر المدرجة قیمتھا العادلة
.الشاملیتم إثباتھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وةالربح أو الخسارالعادلة من خالل 

القیاس الالحق 

أدوات الدین
:بإثبات ثالث فئات تصنیف للقیاس الالحق ألدوات الدین الخاصة بھاالصندوققوم ی

التكلفة المطفأة·
إن الموجودات المالیة المقتناة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تمثل فیھا تلك التدفقات النقدیة سداد أصل المبلغ 
والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدین والتي یتم 

ة المطفأة وال تشكل جزءًا من أداة تغطیة المخاطر في قائمة الدخل، وذلك عند التوقف عن إثبات قیاسھا الحقًا بالتكلف
األصل أو انخفاض قیمتھ. یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمویل باستخدام طریقة 

الفعلي. العائدمعدل 

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر·
إن الموجودات المقتناة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، والتي تمثل فیھا التدفقات النقدیة 
للموجودات سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل. ویتم إثبات التغیرات في 

لشامل، فیما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح القیمة الدفتریة من خالل الدخل ا
وخسائر الصرف األجنبي، والتي یتم إثباتھا في قائمة الدخل. وعند التوقف عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو 

من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل، ویتم إثباتھا الخسائر التراكمیة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیفھا
ضمن األرباح/ (الخسائر) األخرى. كما یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمویل 

الفعلي. ویتم إظھار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإلیرادات/ المصاریف األخرى. العائدباستخدام طریقة معدل 

الربح أو الخسارةلقیمة العادلة من خالل ا·
إن الموجودات المالیة التي ال تفي بمعاییر إثباتھا الحقًا بالتكلفة المطفأة أو قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات 

یتم إثباتھا والحقًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءًا من أداة تغطیة المخاطر، الدین والتي یتم قیاسھا
ة التي تنشأ فیھا.سنوإظھارھا بالصافي في قائمة الدخل في ال

أدوات حقوق الملكیة
في القیمة العادلة لھذه التغیرات ویتم إظھاربقیاس كافة استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة، الصندوققوم ی

االستثمارات في قائمة الدخل الشامل. 
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامةملخص -٤
تتمة-األدوات المالیة٢-٤

التوقف عن اإلثبات
عند: أو جزء من أصل ماليما یتم التوقف عن إثبات أصل مالي 

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو ·
بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى الصندوققیام ·

طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات" فوریة" وإذا ما:
المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوھري، أو قام الصندوق بتحویل كافة (أ)   
لم یقم الصندوق بالتحویل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوھري، ولكنھ قام (ب) 

بتحویل السیطرة على األصل.

غاؤه أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إل
االلتزامات المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة، عندئذ یتم 

ین القیم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم اثبات الفرق ب
الدفتریة المعنیة في قائمة الربح أو الخسارة. 

مقاصة األدوات المالیة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
لتسویة المبالغ المثبتة وعندما یكون ھناك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات 

وتسدید المطلوبات في آن واحد. 
ي القیمةاالنخفاض ف

یقوم الصندوق، بناء على النظرة المستقبلیة، بتقویم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدین الخاصة بھا كجزء من 
موجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ویتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة 

شھًرا تمثل ذلك ١٢شھًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ١٢على مدى 
الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالیة ما والتي من المحتمل 

یر المالي. وعند وجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا، فإنھ شھًرا بعد تاریخ إعداد التقر١٢حدوثھا في غضون 
. االئتمان المتوقعة على مدى العمرسیتم تحدید المخصص على أساس خسائر 

النقدیة وشبھ النقدیة٣-٤
الودائع قصیرة األجل لدى البنوك والقابلة وتشتمل النقدیة وشبھ النقدیة في قائمة المركز المالي على النقد في الصندوق 

صلیة ثالثة أشھر أو أفترات استحقاق معتغیرات في القیمةھامة من الللتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة، وتخضع لمخاطر 
أقل. 

المقید الربحإن االستثمارات قصیرة األجل غیر المقتناة لغرض الوفاء بالتزامات النقدیة قصیرة األجل وحسابات ھامش
ال تعتبر كـ "نقدیة وشبھ نقدیة:".

بعد خصمولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من النقدیة وشبھ النقدیة كما ھو مبین أعاله، 
.الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة عندما ینطبق ذلك

العقاراتمخزون٤-٤
التكلفة. تحدد التكلفة بالمحتفظ بھا ألغراض التطویر والبیع خالل دورة األعمال االعتیادیة في األصل مخزون العقاراتقید ی

وفقا لتحدیدات معینة وتشمل التكالیف التي یمكن ربطھا مباشرة باالستحواذ والتطویر للممتلكات العقاریة، مثل مصاریف 
. وعلمھندس المشرالتطویر وأتعاب المطور واألتعاب المھنیة 

یتم قیاس الممتلكات العقاریة المحتفظ بھا ألغراض التطویر الحقا بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. یمثل صافي 
البیع.مصاریف القیمة البیعیة سعر البیع التقدیري خالل دورة األعمال العادیة ناقصاً تكالیف اإلكمال و
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تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامةملخص -٤

مصاریف مستحقة ودائنون آخرون٥-٤
بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة في األصلاثبات المصاریف المستحقة والدائنون اآلخرون یتم

الفعلي. العائدمعدل 

المخصصات ٦-٤
ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن الصندوقیتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة حالیة أو متوقعة على 

وأن تكالیف سداد االلتزام محتملة ویمكن االلتزام لسدادتدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة سوف یكون ضروري 
مخصص لخسائر العملیات المستقبلیة.موثوق بھ. ال یتم تجنیب قیاسھا بشكل

الزكاة وضریبة الدخل  ٧-٤
الزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مالكي الوحدات، وبالتالي ال یجنب لھما أي مخصص في القوائم المالیة. 

اثبات اإلیرادات ٨-٤
الناتجة من العقود مع العمالء.) نموذج من خمس خطوات لحساب اإلیرادات ١٥أنشأ المعیار الدولي للتقریر المالي (

خطوات:٥فیما یلي نموذج الـ 
تحدید العقدأ ) 
تحدید التزام األداءب) 

تحدید سعر المعاملة)ج
تخصیص سعر المعاملة)د 
إثبات اإلیرادات )ھـ

یتم إثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للصندوق، وأنھ یمكن قیاس اإلیرادات بشكل موثوق 
باستثناء المستلم للعوضبھ وذلك بصرف النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 

. الخصومات والضرائب والحسومات
: المقتناه للتطویر والبیعادات من مخزون العقاراتاإلیر

بتطویر وبیع العقارات السكنیة. یتم اثبات اإلیرادات عند انتقال السیطرة على الممتلكات إلى العمیل. ال تملك یقوم الصندوق
الملكیة النظامیة إلى صكالعقارات بشكل عام أي استخدام بدیل للصندوق. ومع ذلك، ال ینشأ حق ملزم في السداد حتى یتم نقل

الملكیة النظامیة إلى العمیل وانتقال السیطرة.صكالعمیل. لذلك، یتم إثبات اإلیرادات عند نقل
یتم قیاس اإلیرادات بسعر المعاملة المتفق علیھ بموجب العقد. في معظم الحاالت، یكون المقابل مستحًقا عندما یتم نقل الملكیة 

قد تم االتفاق على شروط الدفع المؤجل، على أال یتجاوز التأجیل اثني عشر شھرًا. ال یتم تعدیل سعر النظامیة. وفي حالة أنھ 
المعاملة بسبب آثار بند تمویلي ھام.

عن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالخسارةالربح أوصافي ٩-٤
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي التغیرات في القیمة العادلة ان صافي األرباح أو الخسائر عن الموجودات

للموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة أو المخصصھ عند االثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
وباستثناء الفائدة وتوزیعات األرباح. 

والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة لألرباح المالیة للسنة ومن عكس قید سنة سابقة من تتكون األرباح غیر المحققھ
األرباح غیر المحققة والخسائر لألدوات المالیة والتي تم تحققھا في القوائم المالیة للسنة. تصنف األرباح المحققة والخسائر عن 

نھا ام طریقة تكلفة المتوسط المرجح. إوالخسارة ویتم احتسابھا باستخداستبعاد األدوات المالیة كقیمة عادلة من خالل الربح
المالیة عند االثبات األولي والمبلغ المستبعد أو المدفوعات النقدیة أو المقبوضات التي الفرق بین القیمة الدفتریة لألداهتمثل 

. )ضمان لھذه األدواتبشأن حسابات ال(المدفوعات أو المقبوضاتتمت عن مشتقات العقود (باستثناء 
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العمالت األجنبیةبالمعامالت١٠-٤

یتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى ریاالت سعودیة بتاریخ أسعار التحویل السائدة حین إجراء المعامالت. تدرج 
األرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة العمالت في قائمة الدخل الشامل. 

بتاریخ إعداد القوائم المالیة. یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بعمالت أجنبیة إلى ریاالت سعودیة
یتم إثبات الفروقات الناتجة عن إعادة تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحویل عمالت أجنبیة 

خسارة والتي یتم إثباتھا كعنصر من صافي الربح فیما عدا تلك الناشئة عن األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ال
من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة. 

ات المحاسبیة الھامة واالفتراضاتالتقدیر-٥
استخدام التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة وقیم من اإلدارةیتطلب إعداد القوائم المالیة 

. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات. یتم مراجعة التقدیرات والمصاریفالموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
رات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعتھا وفي واالفتراضات األساسیة على مبدأ االستمراریة. ویتم إثبات مراجعات التقدی

أي سنوات مستقبلیة متأثرة.

القیمة العادلة لألوراق المالیة غیر المدرجة في سوق نشط
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو دفعھ عند تحویل التزام ما بموجب معاملة نظامیة بین 

وق بتاریخ القیاس.متعاملین في الس

یستثمر الصندوق في وحدات استرداد في صندوق الجزیرة القوافل لتجارة السلع ("الصندوق المستثمر فیھ")، والذي یدیره مدیر 
الصندوق. یفتح الصندوق المستثمر فیھ استقبال طلبات االشتراك/ االسترداد من األحد إلى الخمیس. یتم تحدید صافي قیمة 

صة بمحفظة الصندوق المستثمر فیھ یومي األحد واألربعاء. یتم تحدید قیمة صافي موجودات الصندوق المستثمر الموجودات الخا
صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في الصندوق المستثمر فیھ وذلك بقسمةفیھ لغرض اشتراك /استرداد الوحدات 

إجمالي عدد وحدات الصندوق المستثمر فیھ القائمة علىصاً المطلوبات) (القیمة العادلة لموجودات الصندوق المستثمر فیھ ناق
في تاریخ التقویم المعني.

صافي القیمة البیعیة للممتلكات العقاریة المحتفظ بھا للتطویر والبیع
یمثل صافي القیمة البیعیة الممتلكات العقاریة المحتفظ بھا للتطویر والبیع بسعر التكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل.تقید

إلتمام البیع.الالزمة سعر البیع التقدیري خالل دورة األعمال العادیة ناقصاً تكالیف اإلكمال المقدرة والتكالیف المقدرة 

تقویمات مستقلة لممتلكاتھ المحتفظ بھا ألغراض التطویر والبیع على أساس نصف سنوي. في نھایة كل علىالصندوق تحصلی
فترة تُعد القوائم المالیة بشأنھا، یقوم مدیر الصندوق بتحدیث تقویمھ لصافي القیمة البیعیة لكل عقار، مع األخذ بعین االعتبار 

قیمة العقار من ضمن التقدیرات المعقولة لصافي القیمة البیعیة.دید بتحمدیر الصندوق یقومأحدث التقویمات المستقلة. 

في حالة عدم توفر ھذه المعلومات، وأفضل دلیل لصافي القیمة البیعیة ھو األسعار الحالیة في سوق نشط لعقارات مماثلة. إن 
ر الحالیة في سوق نشط للعقارات المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك األسعابجمع مدیر الصندوق یقوم

ذات الطبیعة المختلفة أو األسعار الحدیثة لعقارات مماثلة في األسواق األقل نشاطاً، ویتم تعدیلھا لتعكس تلك االختالفات. تتمثل 
المدخالت الرئیسیة في نماذج التقویم في سعر المتر المربع من مبیعات السنة الحالیة لعقارات مماثلة.
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١٢

المعاییر الصادرة وغیر الساریة بعد -٦
لم یقم الصندوق للصندوق. القوائم المالیةتاریخ إصدار حتىھناك العدید من المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر الساریة 

بعمل أیة تقییمات لتحدید اآلثار المحتملة على المبالغ المفصح عنھا واإلیضاحات التي ینبغي القیام بھا بموجب المعاییر 
فیما یلي ملخصاً بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.الصندوق تطبیق ھذه المعاییریعتزمالجدیدة. 

لمعدلة الصادرة وغیر ساریة بعد:الجدیدة وا

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة

تسري على الفترات 
السنویة التي تبدأ في 

أو بعد
───────────────────────────────────

ومعیار المحاسبة الدولي رقم ،المالیة الموحدة) القوائم ١٠(رقم للتقریر المالي على المعیار الدولي التعدیالت
ه التعدیالت المتعلقة بمعامالت ذتوضح ھ) ٢٠١١(في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة) االستثمارات٢٨(

البیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.

تاریخ السریان مؤجل 
إلى أجل غیر مسمى

): المتعلق بالدفع المقدم بمیزة التعویض العكسي. ان ھذه ٩على المعیار الدولي لألدوات المالیة رقم (التعدیالت 
) بخصوص انھاء الحقوق لكي یتم ٩التعدیالت متعلقة بالمتطلبات الحالیة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ال بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) السماح بالقیاس بالتكلفة المطفأة (أو یعتمد على نموذج االعم
حتى في حالة كانت التعویضات المدفوعة بالسالب.

٢٠١٩ینایر ١

الدولي دورة التعدیل للمعیار٢٠١٧-٢٠١٥الدولیة للتقریر المالي دورة األعوام معاییر الالتحسینات السنویة على
ومعیار ) ١٢(ومعیار المحاسبة الدولي رقم ) ١١(رقم تقریر المالي للالدولي ) والمعیار٣(رقم للتقریر المالي 

)٢٣(المحاسبة الدولي رقم 

٢٠١٩ینایر ١

عدم التأكد من المعالجات الضریبیة-) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر (
(الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة یتناول التفسیر تحدید األرباح الخاضعة للضریبة 

غیر المستخدمة واإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة والشرائح الضریبیة عند وجود عدم تأكد من معالجات 
). یتناول التفسیر تحدیدًا ما یلي:١٢ضریبة الدخل طبًقا لمعیار المحاسبة الدولي (

٢٠١٩ینایر ١

یتعین النظر في المعالجات الضریبیة بصورة جماعیة.فیما إذا كانت ·
االفتراضات بشأن فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة.·
تحدید األرباح الخاضعة للضریبة (الخسائر الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر ·

ضریبیة.المستخدمة، واالعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة، والشرائح ال
أثر التغیرات في الوقائع والظروف.

) عقود اإلیجار١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) كیف یقوم معد القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ١٦یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

یقدم المعیار نموذج محاسبة فردي للمستأجر، والذي یتطلب بإثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار.
شھرا أو أقل أو ١٢من المستأجرین إثبات الموجودات والمطلوبات لكافة عقود اإلیجار إال إذا كانت مدة اإلیجار 

رون في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجارات تشغیلیة أو ــــل ذا قیمة منخفضة. یستمر المؤجــــان األصــك
) بالنسبة لمحاسبة المؤجر لم یتغیر ١٦قود إیجار تمویلي، حیث إن منھج المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (ع

).١٧كثیرا عن سابقھ، معیار المحاسبة الدولي رقم (

٢٠١٩ینایر ١

. في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة) االستثمارات٢٨(على ومعیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت
) األدوات المالیة للحصص ٩ر الدولیة للتقریر المالي رقم (توضح ھذه التعدیالت بان منشأة ما تقوم بتطبیق المعایی

طویلة االجل في شركة زمیلة ھو مشروع مشترك الذي یشكل جزاء من صافي االستثمارات في الشركات الزمیلة 
. ولكن لم یتم تطبیق طریقة حقوق الملكیةلمشتركة،ااو والمشاریع 

٢٠٢١ینایر ١

التامین) عقود ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة الحالیة للوفاء بالعقود ویقدم طریقة ١٧یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي (

قیاس وعرض أكثر اتساًقا لكافة عقود التأمین. تھدف ھذه المتطلبات إلى تحقیق الھدف المتمثل في المحاسبة عن 
عقود ) ٤ھذا المعیار محل المعیار الدولي للتقریر المالي (عقود التأمین بطریقة متسقة قائمة على المبادئ. یحل

.٢٠٢٢ینایر ١التأمین كما في

٢٠٢٢ینایر ١



صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة 
كابیتال)(مدار من قبل شركة الجزیرة 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٣

مخزون العقارات-٧
فیما یلي ملخصاً بمكونات الممتلكات العقاریة في آخر یوم تقویم:  

وصف المشروع
التكلفة في بدایة  

السنة

مصاریف التطویر 
المتكبدة خالل 

السنة
الممتلكات العقاریة 
المباعة خالل السنة

إجمالي التكلفة في 
نھایة السنة

صافي القیمة 
القیمة /البیعیة
العادلة

التكلفة أو صافي 
القیمة البیعیة أیھما 

اقل
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٠٬٥٨٨٬٩٧٣١٨٬٩٣٥٬٠٠٠١٨٬٩٣٥٬٠٠٠)١٬٥١٥٬١٦٦(-٢٢٫١٠٤٫١٣٩الخبرأرض في شمال
---)٩٩٠٫٠٠٠(-٢٩٩٠٫٠٠٠-أرض في شمال الریاض 

٢٠٬٥٨٨٬٩٧٣١٨٬٩٣٥٬٠٠٠١٨٬٩٣٥٬٠٠٠)٢٬٥٠٥٬١٦٦(-٢٣٫٠٩٤٫١٣٩
٢٠١٧دیسمبر ٣١

٢٢٬١٠٤٬١٣٩٢٣٬٦٥٠٬٠٠٠٢٢٬١٠٤٬١٣٩--٢٢٬١٠٤٬١٣٩أرض في شمال الخبر
١٬٠٥٠٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠)٥٬٢٥٠٬٠٠٠(-٢٦٬٣٠٠٬٠٠٠-أرض في شمال الریاض 

٢٣٬١٥٤٬١٣٩٢٤٬٦٤٠٬٠٠٠٢٣٬٠٩٤٬١٣٩)٥٬٢٥٠٬٠٠٠(-٢٨٬٤٠٤٬١٣٩

٢٠١٧ینایر ١

٢٢٬١٠٤٬١٣٩٢٣٫٧٠٠٫٠٠٠٢٢٬١٠٤٬١٣٩-٢٢٬٠٦٨٬٤٥٧٣٥٬٦٨٢أرض في شمال الخبر
٦٬٤٣٣٬٠٨٩٦٫٣٠٠٫٠٠٠٦٬٣٠٠٬٠٠٠)٥٬١٤٤٬٤٨١(٢١١٬٥٥٧٬٥٧٠٢٠٬٠٠٠-أرض في شمال الریاض 

٢٨٬٥٣٧٬٢٢٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٨٬٤٠٤٬١٣٩)٥٬١٤٤٬٤٨١(٣٣٬٦٢٦٬٠٢٧٥٥٬٦٨٢

وصف المشروع

إجمالي التكالیف في نھایة 
السنة 

لایر سعودي

صافي القیمة القابلة 
للتحقق/ القیمة العادلة

لایر سعودي

خسائر االنخفاض في 
القیمة

لایر سعودي
──────────────────────────────

٢٠١٨دیسمبر ٣١
)١٬٦٥٣٬٩٧٣(٢٠٬٥٨٨٬٩٧٣١٨٬٩٣٥٬٠٠٠أرض في شمال الخبر

═══════════════════════════

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٢٬١٠٤٬١٣٩٢٣٬٦٥٠٬٠٠٠أرض في شمال الخبر

)٦٠٬٠٠٠(٢١٬٠٥٠٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠-أرض في شمال الریاض 
───────────────────────────
٦٠٬٠٠٠(٢٣٬١٥٤٬١٣٩٢٤٬٦٤٠٬٠٠٠(
═══════════════════════════

صافي القیمة البیعیة تقارب القیمة إن بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. مخزون العقاراتقید االستثمارات في ت
بناًء على متوسط قیمة عملیتي تثمین للقیمة السوقیة تم إجراؤھما من قبل خبراء العادلة لالستثمارات في الممتلكات العقاریة 

. تخضع ھذه القیم المبنیة على تقدیرات خبراء تثمین ونجوم السالم٢١آي سنتري تثمین مستقلین مرخصین من قبل تقییم
مستقلین لعدم التأكد من التقدیرات. 

من كل من سلمان بن زمام الخالدي، وزكي بن عبدالعزیز الشویعر، ٢-تم شراء األرض في شمال الخبر، وفي شمال الریاض
على التوالي. 

لایر سعودي إلى خالد بن أحمد بن حسن الجمعة عن األرض في شمال ١٥٩٫٦٨٠كما دفع الصندوق عموالت شراء قدرھا 
لایر سعودي إلى أساس العقار عن األرض ١٠٢٫٨٩٨بن عبدالعزیز الشویعر و لایر سعودي إلى زكي ٢٠٥٫٧٩٥الخبر و 

. تم إدراج كافة عموالت شراء (السعي) كجزء من تكلفة األرض. ٢-في شمال الریاض
وحیث أنھ ال یسمح للصندوق، من الناحیة النظامیة، تملك العقارات في المملكة العربیة السعودیة، فإن صكوك ملكیة العقارات 
مسجلة بإسم شركة أمان لالستثمار والتطویر العقاري التي تعمل كأمین فقط لھذه الصكوك وذلك على سبیل األمانة لصالح 

الصندوق.



صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة 
كابیتال)(مدار من قبل شركة الجزیرة 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٤

تتمة-مخزون العقارات-٧
رین القابضة ("المطور") لتقدیم خدمات إدارة بشأن تطویر المشاریع. ونظیر خدمات عأبرم مدیر الصندوق اتفاقیة مع شركة 

إدارة المشروع ھذه، یجب على الصندوق دفع أتعاب للمطور على النحو التالي:
٪ من ١٠٪ أو أقل، سوف یخضع الصندوق ألتعاب تطویر بنسبة ٢٠عند تحقیق عائد على المشاریع العقاریة بنسبة )١

األرباح المحققة على المشاریع العقاریة.
٪ من ٢٠٪، سوف یخضع الصندوق ألتعاب تطویر بنسبة ٢٥إلى ٪ ٢٠العائد على المشاریع العقاریة بنسبة أعلى من )٢

) أعاله.١األرباح المحققة على المشاریع العقاریة الزائدة عن األتعاب الظاھرة في الفقرة (
٪ من ٥٠٪، سوف یخضع الصندوق ألتعاب تطویر بنسبة ٣٠٪ إلى ٢٥العائد على المشاریع العقاریة بنسبة أعلى من )٣

) أعاله.٢المشاریع العقاریة الزائدة عن األتعاب الظاھرة في الفقرة (األرباح المحققة على
٪ من األرباح ٦٥٪، سوف یخضع الصندوق ألتعاب تطویر بنسبة ٣٠العائد على المشاریع العقاریة بنسبة أعلى من )٤

) أعاله.٣المحققة على المشاریع العقاریة الزائدة عن األتعاب الظاھرة في الفقرة (

من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاألرباح-٨
٢٠١٧دیسمبر٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر٣١

لایر سعودي
───────── ────────

)٩٫٨٢٨( )٢٧٬١٦٣(
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو األرباح غیر المحققة عن االستثمارات

الخسارة
٢٧٫١٦٣ ٢٩٬٠١٢ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمحققة عن بیع استثماراتأرباح 

───────── ────────
١٧٫٣٣٥ ١٬٨٤٩

═════════ ═════════

األثر على صافي قیمة الموجودات في حالة تقویم مخزون العقارات بالقیمة العادلة -٩
العقاري الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، یجب من الئحة صنادیق االستثمار ٢٢طبقاً للمادة 

أن یقوم مدیر الصندوق بتثمین موجودات الصندوق بناًء على متوسط عملیتي تثمین یتم إعدادھا من قبل خبراء تثمین 
ة عنھا، وأتعاب اإلدارة مستقلین. كما ھو مبین في أحكام وشروط الصندوق، تم احتساب صافي قیمة الموجودات المعلن

وأتعاب األداء على أساس القیمة السوقیة التي تم الحصول علیھا. وطبقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة 
العربیة السعودیة، تقید االستثمارات في الممتلكات العقاریة بالتكلفة في ھذه القوائم المالیة.

غیر المحققة عن الممتلكات العقاریة بناء على عملیات تثمین العقارات (القیمة العادلة) كما فیما یلي تحلیًال باألرباح)  ١
كما ھو مبین أدناه: ٢٠١٧ینایر ١و٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٧دیسمبر٣١في

٢٠١٧ینایر ٢٠١٧١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٨٬٩٣٥٬٠٠٠٢٤٬٦٤٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)٧العادلة لمخزون العقارات (إیضاح القیمة 
١٨٬٩٣٥٬٠٠٠٢٣٬٠٩٤٬١٣٩٢٨٬٤٠٤٬١٣٩)٧تكلفة مخزون العقارات (إیضاح 

١٬٥٤٥٬٨٦١١٬٥٩٥٬٨٦١-أرباح غیر محققة مبنیة على أساس عملیات تثمین العقارات
١٧٤٬٩٦٤١٧٤٬٩٦٤١٧٦٬١٨٥وحدات مصدرة

حصة الوحدة في األرباح غیر المحققة بناًء على عملیات تثمین 
٨٫٨٤٩٫٠٦-العقارات



صندوق الجزیرة للمشاریع السكنیة 
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٥

تتمة-األثر على صافي قیمة الموجودات في حالة تقویم مخزون العقارات بالقیمة العادلة -٩
٣١و٢٠١٨دیسمبر٣١باستخدام القیم العادلة للممتلكات العقاریة كما فيفیما یلي تحلیًال لصافي قیمة الموجودات ) ٢

: ٢٠١٧ینایر١و٢٠١٧دیسمبر

٢٠١٧ینایر ٢٠١٧١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٧٬٣٨٢٬٦٨٦١٩٬٣٣٦٬٤٤٧١٩٬٨٤٧٬٤١٧صافي قیمة الموجودات، بالتكلفة الظاھرة في ھذه القوائم المالیة 
أرباح غیر محققة مبنیة على أساس عملیات تثمین عقارات

١٬٥٤٥٬٨٦١١٬٥٩٥٬٨٦١-)١-٩(إیضاح 

١٧٬٣٨٢٬٦٨٦٢٠٬٨٨٢٬٣٠٨٢١٬٤٤٣٬٢٧٨صافي قیمة الموجودات بالقیمة العادلة 

٣١و ٢٠١٨دیسمبر٣١باستخدام القیم العادلة للعقارات كما في فیما یلي تحلیًال بصافي قیمة الموجودات للوحدة )٣
:٢٠١٧ینایر ١و ٢٠١٧دیسمبر 

٢٠١٧ینایر ٢٠١٧١دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٩٩٫٣٥١١٠٫٥٢١١٢٫٦٥صافي قیمة الموجودات للوحدة، بالتكلفة الظاھرة في ھذه القوائم المالیة 
األثر على صافي قیمة الموجودات للوحدة بسبب األرباح غیر المحققة 

٨٫٨٤٩٫٠٦-)١-٩المبنیة على عملیات تثمین العقارات (ارجع إلى إیضاح 
────────────────────────

٩٩٫٣٥١١٩٫٣٦١٢١٫٧١صافي قیمة الموجودات للوحدة بالقیمة العادلة 
════════════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -١٠
سنویًا یتم احتسابھا من صافي %٠٫٠٨سنویًا وأتعاب حفظ بواقع %٢یدفع الصندوق لمدیر الصندوق أتعاب إدارة بواقع 

ألغراض احتساب اتعاب اإلدارة، تم تحدید صافي قیمة الموجودات على أساس تكلفة االستثمارات قیمة موجودات الصندوق.
العقاریة. وألغراض احتساب أتعاب الحفظ، تم تحدید صافي قیمة الموجودات على أساس تكلفة االستثمارات في الممتلكات 

الحفظ للسنة في قائمة العملیات. كما یتم اإلفصاح یتم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة وأتعاب مصاریف).٧العقاریة (اإلیضاح 
عن أتعاب اإلدارة المستحقة وأتعاب الحفظ المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة في قائمة المركز المالي. توقف الصندوق 

).٢، التاریخ المفترض لتصفیة الصندوق (اإلیضاح ٢٠١٦ینایر ٢٣عن احتساب أتعاب اإلدارة بعد 
لایر سعودي) طبقًا ٣٧٫٠٢٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (٢٨٦٫٥٢٥لصندوق أتعاب أخرى قدرھا حمل مدیر ا

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (١٦٫٦٤٥لشروط الصندوق. إضافة إلى ذلك حمل مدیر الصندوق أتعاب حفظ قدرھا 
لایر سعودي).١٦٫٩٦٩

المالي.یتم اإلفصاح عن مصاریف المطور المستحقة في قائمة المركز
وسداد عنیتم اإلفصاح عن الرصید القائم من القرض من قبل مدیر الصندوق في قائمة المركز المالي، كما تم اإلفصاح

القرض خالل السنة في قائمة التدفقات النقدیة.
عالقة. تم یحتفظ الصندوق بحساب بنكي لدى أحد البنوك "جھة ذات عالقة" ولدیھ استثمارات في صندوق تابع لجھة ذات 

في قائمة المركز المالي.السنةاإلفصاح عن الرصید لدى البنك واالستثمارات التجاریة كما في نھایة 
یشتمل حساب حامل الوحدة على وحدات یملكھا طرف ذو عالقة على النحو التالي.

٢٠١٨
الوحدات

٢٠١٧
الوحدات

٧٦٬٣٥٩٧٦٬٣٥٩من قبل مدیر الصندوق مملوكة
══════════════
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١٦

وأھداف اإلدارة والسیاساتإدارة المخاطر -١١
. من مدیر الصندوقإن المطلوبات المالیة الرئیسیة ھي المصاریف المستحقة والقروض ألجل 

كما یوجد لدى الصندوق موجودات مالیة على شكل نقدیة وشبھ نقدیة وموجودات متداولة أخرى والتي تعتبر جزًء ال یتجزأ 
من أعمالھ العادیة وناتجة مباشرًة منھا. 

تتعرض العملیات المالیة للصندوق إلى المخاطر التالیة:

مخاطر اإلئتمان 
التعاقدیھ ناتجة عن خسارة مالیة للصندوق وتنتج في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ تمثل مخاطر اإلئتمان

األصل من النقدیة وشبھ النقدیة والموجودات المتداولة األخرى. أتبع الصندوق سیاسة وھي التعامل فقط مع أطراف ذو 
.متدنیةمقیمة على أنھا وذو مخاطر إئتمان ةجیدةإئتمانیجدارة

یحاول الفرع مراقبة مخاطر االئتمان وذلك بمراقبة التعرضات للمخاطر وتقلیل المعامالت مع أطراف لیست ذات عالقة 
محدده وتصمیم الجداره االئتمانیة باستمرار لھذه األطراف غیر ذات العالقة. یحتفظ الصندوق بحسابات بنكیة لدى مؤسسات 

مالیة ذو جدارة إئتمانیة عالیة.
. وبناء على ھذا التقییم، تعتقد اإلدارة بأنھ ٩ارة بتنفیذ إجراء التقییم طبقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي قامت اإلد

ال حاجة ألیة خسارة انخفاض جوھریة في القیمة مقابل القیمة الدفتریة للنقدیة وشبھ النقدیة وللموجودات المالیة األخرى.

شبھ النقدیة
إن مخاطر االئتمان على شبھ النقدیة محددة، حیث أن ھذه محفتظ بھا لدى بنوك ذو سمعھ إئتمانیة جیدة.

الموجودات المالیة األخرى
االئتمان المتعلقة بالموجودات المالیة ر. أن مخاطالمتعلقة بالمصاریف المدفوعة مقدماً ھي تلك الموجودات المالیة األخرى 

. جوھریةتعتبر غیراألخرى 

مخاطر السیولة
باألدواتتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة 

المالیة. تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة.
من األموال المتاحة من الجھات ذات عالقة في كافة األوقات للوفاء بأیة ارتباطات تدار مخاطر السیولة من خالل بالتأكد 

مستقبلیة والتسھیالت المالیة المتاحة.

السوق أسعارمخاطر
أسعار مخزون استثمارات الصندوق ناتجة عن التغیرات في تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغیرات في 

الصندوق في مخزون العقارات تتأثر بمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار إن استثمارات .السوق
المستقبلیة.

یقوم مدیر الصندوق بالحد من مخاطر أسعار السوق وذلك بمراقبة أسعار السوق لمخزون العقارات للصندوق بانتظام.

مخاطر العمالت 
قیمة أداه مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. ال یوجد تمثل مخاطر العمالت التقلبات التي تطرأ على 

النقدیة مسجلة باللایر كافة موجوداتھ النقدیة ومطلوباتھلدى الصندوق أیة تعرضات ھامة في مخاطر العمالت حیث أن 
.السعودي

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٢
تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة للصندوق من الرصید لدى البنك 

وتتكون مطلوباتھ المالیة من األتعاب المستحقة والقرض من مدیر الصندوق.
بات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلو

إن تقدیرات مدیر الصندوق بأن القیمة العادلة لألدوات المالیة للصندوق ال یتوقع بأنھا تختلف عن قیمتھا الدفتریة. عادل.
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١٧

للتقریر المالي ألول مرةةالدولیالمعاییرإتباع-١٣
، وفقاً لمعاییر ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في ونشرھا لكافة الفترات بما في ذلكقام الصندوق بإعداد قوائم مالیة مدققة 

في ھو مبینالمحاسبة المتعارف علیھا والصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في المملكة العربیة السعودیة. وكما 
للمعیار الدولي للتقریر المالي المعتمد في المملكة معدة وفقاً ق ، تمثل ھذه القوائم المالیة أول قوائم مالیة للصندو٤اإلیضاح 

العربیة السعودیة.
للسنةعلیھ، قام الصندوق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة إلعداد القوائم المالیة 

١، وعرض بیانات فترة المقارنة ذات الصلة. وللوفاء بمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ في 
٢٠١٧ینایر ١فإن األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي للصندوق تم إعدادھا في المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، 

الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة من بعد دمج التعدیالت المطلوبة لتعكس التحول إلى المعاییر
بتحلیل الصندوقمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا والصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المطبق سابقاً. قام 

٣١ة المنتھیة في نلسلئم المالیة وكذلك القوا٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٧ینایر ١األثر على قائمة المركز المالي كما في
في التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا والصادرة عن ال یوجد تعدیالت جوھریة تم تحدیدھا، ٢٠١٧دیسمبر 

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.
م وجود أثر، لم یتم عمل تسویة مستقلة لتسویة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وفقًا لمعاییر المحاسبة نظرًا لعد

المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة ووفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعمدة في المملكة العربیة السعودیة.

خر یوم للتقویم آ-١٤
). ٢٠١٧دیسمبر٣١: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنةكان آخر یوم تقویم 

اعتماد القوائم المالیة -١٥
).٢٠١٩فبرایر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٤٠جمادى الثاني١٩تم اعتماد القوائم المالیة من مجلس إدارة الصندوق في 


