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 4   الشامل قائمة الدخل
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 المالية األولية الموجزة المعلومات   عن  مراجع المستقل  ال تقرير فحص  
 

 

كة   ريت لجزيرة  ا الكي صندوق  إىل السادة/ م   ( كابيتال   الجزيرة )ٌمدار من قبل شر
 

 

(1 /1) 

 المقدمة 

كة  ريتالجزيرة  صندوق  المرفقة الخاصة ب المركز الماىلي األولية  قائمة    فحص لقد قمنا ب   الصندوق( )مدير  الجزيرة كابيتال    )الصندوق( والذي تديرة شر
ي  
ات  ،و دخل الشامل  لل وائم األوليةقال، و م  2022يونيو    30كما ف  ي  للتغيير

ي األصول ) ف 
التدفقات و ،   (المنسوبة اىلي مالكي الوحداتلكيةحقوق المصاف 

ة الستة أشهرالنقدية     لفير
 
ي ذلك التاري    خ، وملخصا

ية  واإليضاحاتالمهمة    المحاسبية  بالسياسات  المنتهية ف    المسؤولة   هي   األخرى. واإلدارة  التفسير
  وعرضها    األولية الموجزة  المالية  القوائم  هذه   إعداد   عن

 
) الدوىلي للمحاسبة  لمعيار  لوفقا ي  34المحاسبة الدوىلي

" المعتمد ف  ( "التقرير الماىلي األوىلي
ي إبداء استنتاج بشأن هذه

 إىل فحصنا  المعلومات  المملكة العربية السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 
 
 . المالية األولية الموجزة استنادا

 نطاق الفحص  

 للمعيار الدوىلي الرتباطات الفحص )   فحصلقد قمنا بال
 
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل  ( "فحص المعلومات المالية األولية الم  2410وفقا

ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص 
المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عىل األشخاص المسؤولير   المعلومات  المعتمد ف 

ها من إجراءات الفحص. وي    ةعن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي  ي يتم وغير
ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثير ف 
 للمعايير الدولية للمراجعة المعت 

 
 لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأكيد بأننا سنصبح القيام بها وفقا

 
ي المملكة العربية السعودية، وتبعا

مدة ف 
 
 
ي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة عىل دراية بجميع األمور ال

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة التر

 

 االستنتاج  

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن  
 
عدة، من جميع الجوانب  المالية األولية الموجزة المرفقة غير م  المعلومات    استنادا

 
 
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة  ) الدوىلي للمعيار  لالجوهرية، وفقا

 ( المعتمد ف 

 

كاؤه   عن البسام وشر

 

 

 

 
 

 عبدالمجيد مهندس أحمد 

 محاسب قانوني 

 477ترخيص رقم:  

 هـ1444محرم  26

 م 2022أغسطس  24

 المملكة العربية السعودية –الرياض 



 

 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

 األولية الموجزة المركز الماليائمة ق

 م2202 ويوني 30 كما في

 )لاير سعودي(

 إيضاح 

 

 

 م2022 ويوني  30كما في 

  )غير مراجعة( 

 م 1202ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة( 

      الموجودات 

      الموجودات المتداولة 

 585,480  1,516,476  ٦ النقدية لدى البنك

 287,661  126,234  ٧ إيجارات مدينة، صافي 

 40,137  286,456  8 مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى 

 -   123,882   مستحقة ايجار ايرادات 

 913,278  2,053,048   إجمالي الموجودات المتداولة 

      

      الموجودات غير المتداولة 

 84,310,513  84,796,825  9 االستثمارات العقارية، صافي 

 84,310,513  84,796,825   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 85,223,791  86,849,873   إجمالي الموجودات 
       

      المطلوبات 

       المتداولة المطلوبات

 386,184  188,810  11 المستحقة  أتعاب إدارة الصندوق 

 1,728,283  990,251   إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 125,556  150,695   أتعاب حفظ مستحقة 

 449,638  305,210   مستحقة   مصروفات

 2,689,661  1,634,966   المتداولة إجمالي المطلوبات 

 2,689,661  1,634,966   إجمالي المطلوبات  

      

 82,534,130  85,214,907   العائدة لحاملي الوحدات صافي الموجودات 

 11,800,000  11,800,000   وحدات مصدرة )بالعدد( 

 6.99  7.22   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة 

 6,99  7.22  12 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولية الموجزة ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة( الدخل الشامل قائمة

 م2022 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

 سعودي()لاير 

 

 

  إيضاح

 المنتهية   فترةلل

 م 2022  يونيو 30في 

  ) غير مراجعة( 

 المنتهية  فترةلل

 2021 يونيو 30في 

 )غير مراجعة( 

      إيرادات 

 2,525,784  3,079,742  13 إيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية 

 4,540 4 -  10 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الالربح من االستثمارات 

 -   39,743   إيرادات اخري 

 2,530,324  3,119,485   جمالي االيرادات إ 

      مصروفات 

 ( 87,747)  ( 118,235)   دارة عقارات إ مصروفات

 ( 370,534)  ( 373,196)  11 أتعاب إدارة الصندوق 

 ( 183,307)  ( 408,450)   مصاريف اخرى 

 ( 25,139)  ( 25,139)   أتعاب حفظ 

 ( 666,727)  ( 925.020)     المصروفاتجمالي إ

 1,863,597  2,194,465   الربح التشغيلي  

      

 1,198,707  945,682  9 في قيمة االستثمارات العقارية  عكس

 ( 459,370)  ( 459,370)  9 استهالك االستثمارات العقارية  

 2,602,934  2.680.777   فترة للالربح   صافي

      

 -   -   الدخل الشامل اآلخر 

 2,602,934  2,680,777   فترة الشامل لل صافي الربح

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولية الموجزة ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 م2202 يونيو 30ي المنتهية ف فترة الستة أشهرل

 )لاير سعودي(  

 

 

  احضإي 

 المنتهية   فترةلل

 م 2022  يونيو 30في 

  )غير مراجعة( 

 ة المنتهية فترلل

 م 2021 يونيو 30في 

 )غير مراجعة( 

      

 82,231,123  82,534,130   فترة صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية ال

 2,602,934  2,680,777   فترة الشامل للصافي الربح 

 84,834,057  85,214,907   فترة صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   (18( إلى ) 1تشكل االيضاحات المرفقة من )      
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 

 م2202 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

 )لاير سعودي(

 

 يضاحإ  

 تهية نالم  فترةلل 

 م 2022يونيو   30في 

  )غير مراجعة( 

 ة ة المنتهي فترلل

 م 2021يونيو  30في  

 )غير مراجعة( 

      األنشطة التشغيلية 

   فترةلل الربح صافي
  

2,680,777  2,602,934 

      التعديالت لـ:

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   الربح المحقق من استثمارات

 10 أو الخسارة  

 

-   (174 ) 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح غير المحقق من استثمارات 

 10 الربح أو الخسارة 

 

-  (4,366 ) 

 459,370  459,370  9 استهالك االستثمارات العقارية

 ( 1,198,707)  ( 945,682)  9 في قيمة اإلستثمارات العقارية  عكس

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 -   ( 123,882)   يرادات ايجار مستحقة ا

 -   27161,4   ايجارات مدينة 

 ( 103,881)  ( 246,319)   مصروفات  مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى 

 370,868  ( 197,374)   أتعاب ادارة الصندوق المستحقة 

 ( 332,115)  ( 738,032)   ايرادات إيجار غير مكتسبة 

 25,139  25,139   أتعاب حفظ مستحقة 

 237,178  ( 144,428)   مصروفات مستحقة 

 2,056,246  930,996   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      

      األنشطة االستثمارية 

المتحصل من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   

  أو الخسارة 

 

-  120,000 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدفوعات لشراء 

  أول الخسارة 

 

-  (1,100,000 ) 

 ( 980,000)  -    األنشطة االستثمارية  المستخدم في صافي النقد 

      

      

 1,076,246  930,996   فترة التغير في النقدية لدى البنك خالل ال 

 231,276  585,480  ٦ فترةالنقدية لدى البنك في بداية ال

 1,307,522  1,516,476  ٦ فترة النقدية لدى البنك في نهاية ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولية الموجزة  ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية18( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية  

 م2022 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرل

 )لاير سعودي( 

 

 الصندوق وانشطته  (1

 

 الصندوق وفقا لالئحة اإلسالمية. ويعمل الشريعة  معايير مع متوافق  متداول  عقاري  )"ريت"( هو صندوق استثماري   صندوق الجزيرة ريت

 الصندوق مدرج إن .المالية السوق هيئة من الصادرة المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق

 هو مائة حجم الصندوق إن  .الصلة ذات واللوائح األنظمة مع يتماشى بما وحداته في التداول وتم السعودي )"تداول"( المالية السوق في

 .سنة من بداية تشغيلة 99 ومدته سعودي، لاير مليون وثمانية عشر

 

لل ش  الجزيرة  المالية ركة  الصندوق"(،)"  سواق  مقفلة  شركة مدير  سعودية   رقم  التجاري سجل بموجب مسجلة  مساهمة 

 ، يدير ريت. 07076- 37   رقم بترخيص المالية  السوق هيئة قبل من له مرخص شخص وهي ،1010351313

 

ً إإلستثمار في عقارات مطورة تطويرا  ا للصندوق  الرئيسي  االستثماري الهدف إن من    ٪90تحقق دخالَ دورياَ وتوزع نسبة التقل عن    نشائيا

ً   رباح الصندوق نقداأصافي   دنى خالل الربع الثالث من كل عام في حال  أبحد    على المستثمرين خالل فترة عمل الصندوق مرة واحدة سنويا

بيع أصول  مع امكانية تحقيق أرباح رأ اكتمال تحصيل االيجارات ساسي في مستودعات  أالصندوق، ويستثمر الصندوق بشكل  سمالية عند 

 العقاري.ريت الخمرة بمدينة جدة وهذه مملوكة بالكامل لصندوق الجزيرة  

 
 

 اللوائح النظامية  (2

 

المالية   السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  )"الالئحة"(  العقاري  االستثمار  لالئحة صندوق  الصندوق  الموافق    19/ 1427/6بتاريخ  يخضع 

  19/ 1442/9م تسري من  24/2/2021هـ الموافق  1442/7/12المعدلة من قبل مجلس إدارة سوق رأس المال. الهيئة بتاريخ  15/7/2006

(  1/3/2021ق  هـ )المواف   19/ 1442/7( الالئحة الجديدة )"اللوائح المعدلة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  5/1/ 2021هـ )الموافق  

 .تفاصيل المتطلبات لجميع أنواع الصناديق العقارية والصناديق العقارية المتداولة داخل المملكة العربية السعودية

 

 أسس اإلعداد   (3

 

 لتزام بيان اإل  3-1

 

 ( التقارير المالية34المحاسبة الدولي رقم )تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً لمعيار 

 والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ويجب األولية

 م. 2021ديسمبر  31المنتهية في أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية األخيرة للصندوق للسنة 

 السياساتال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ؛ ومع ذلك ، يتم تضمين  

في المركز المالي للصندوق وأدائه    المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر مهمة لفهم التغيرات

 م. 2021ديسمبر   31منذ

 السياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة وفترة التقرير االولية المقابلة. 

 

 أساس القياس و العملة الوظيفية وعملة العرض   3-2

الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ، باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات التي يتم   القوائم المالية األولية م إعداد هذه  ت 

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

تقريب جميع المعلومات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم 

 .المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب لاير ، ما لم يذكر خالف ذلك المالية
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

  األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي( 

 

 أسس اإلعداد   (3

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3-3

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

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

إن عدم التأكد من   والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

تاريخ في  للتقدير  األخرى  الرئيسية  والمصادر  بالمستقبل  المتعلقة  الرئيسية  تعديل    االفتراضات  إحداث  في  کبير  لها خطر  والتي  التقرير، 

لى جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته و تقديراته ع

لة للتطوير مستقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات  المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية . كما إن الحاالت و اإلفتراضات الحالية قاب 

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

 

 مبدأ االستمرارية 

اإلستمرارية، وهو على قناعة  بأن الصندوق لديه  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ  

الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى مدير الصندوق علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد  

على    ة األولية الموجزةإعداد القوائم المالي   تثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، تم

 أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية 

فاض  تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر النخ

 .هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده للصل  قيمة األصول، في حالة وجود مثل

القيمة القابل لالسترداد. وتتمثل  المبلغ  للنقد  الوحدة المولدة  الدفترية للصل أو  القيمة  القيمة إذا تجاوزت  إثبات خسارة انخفاض  القابلة    يتم 

ولتقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم  ه أوالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع.لالسترداد أو الوحدة المولدة للنقد بأنها القيمة األكبر من قيمة استخدام

الزمنية  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  

قصاً تكلفة البيع تعتمد على أسعار السوق القابلة للمالحظة أما إذا لم تكن هناك أسعار للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. إن القيمة العادلة نا

اثلة  في السوق قابلة للمالحظة، فيتم االعتماد على األسعار المقدرة للموجودات المماثلة. أما إذا لم تكن هناك أسعار تقديرية للموجودات المم

 دية المستقبلية المخصومة.متاحة، فيتم االعتماد على حسابات التدفقات النق

 

 القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لإلستثمارات العقارية 

القيمة المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية لإلستثمارات العقارية لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ  الصندوق تحدد إدارة

للموجودات أو التقادم الفعلي. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا وسيتم تعديل في عين اإلعتبار االستخدام المتوقع  

 .مصروف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

 
 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة        

ائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة  إن قياس مخصص الخس

 حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
 

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:  

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛  •

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ •

 اريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط بها من خسائر ائتمانية متوقعة؛ وإنشاء عدد ووزن نسبي للسين  •

 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.  •
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

  ةاألولية الموجز إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022يونيو  30في المنتهية الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي( 

 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  (3

 

 تقييم االستثمارات العقارية  
 

لقيمة األعلى  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل ا

متوفرة  من معامالت البيع  للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات ال

ستبعاد الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهة أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً  التكاليف العرضية  أل

موازنة األعمار اإلنتاجية الخاصة   األصل. يتم احتساب القيمة الحلية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من

لوحدة  بالمشاريع وال تشمل على عمليات إعادة الهيكلة  التي لم يلتزم بها الصندوق أو االستثمارات المستقبلية  الهامة التي ستعزز من أداء ا

م بشأن التدفقات النقدية المخصومة والتدفقات النقدية  المدرة للنقدية التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل الخصم المستخد

 الواردة المستقبلية المخصومة ومعدل النمو المستخدم ألغراض توقعات التدفقات النقدية.  

 

 السياسات المحاسبية المهمة  (4

 

وق للسنة  المحاسبية المهمة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية للصند  السياسات

 م. 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 اتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى (5
 

سنوياً من صافي القيمة العادلة ألصول الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على  ٪0,9يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم ادارة بواقع 

ف  أساس ربع سنوي. كما يقوم الصندوق بالدفع لمدير الصندوق رسوم ادارية لتغطية المصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال الصندوق مثل التكالي 

دارة والرسوم الرقابية ومراجعي  لى المستثمرين وطباعتها و مكافأة اعضاء مجلس اإلإالفعلية المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واالشعارات  

سنوياً من صافي   ٪0,25استثنائية بحد اقصى    مصروفاتية  أخدمات للصندوق و  مخرى تقدأطراف  أية  أتعاب المثمنين وأالحسابات الخارجيين و

صول تدفع على اساس ربع سنوي، و رسوم تشغيل سنويا من صافي القيمة العادلة لل  ٪0,1تعاب حفظ بحد اقصى  أصول، والقيمة العادلة لل

وذلك قيمة الفرق االيجابي بين    ٪5اتعاب اداء بنسبة  أيضآ    % سنويا من الدخل التأجيري المحصل. ويستحق مدير الصندوق5وصيانة وتسويق  

 ي عقار مملوك للصندوق وسعر شراءه.  أسعر بيع 

 

 ك نلدى الب النقدية (6

 

 
 إيضاح

  

 

 م 2202 يونيو 30

  )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 1,516,476    11  البنكأرصدة لدى 
 

585,480 
 

    1,516,476 
 

585,480 

 

 صافي  مدينة، إيجارات (7

 

 
  إيضاح 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021مبر ديس 31 

 )مراجعة( 

 5,514,453  5,353,026   إيجارات مدينة 

 ( 5,226,792)  ( 5,226,792)  7.1 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   126,234  287,661 
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

  ةاألولية الموجز إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي(

 

 )تتمة(   صافي مدينة، إيجارات (7

 فيما يلي:  السنة/فترةخسائر إئتمانية متوقعة خالل الحركة مخصص  1- ٧

   

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021يسمبر د 31 

 )مراجعة 

 5,226,792  5,226,792   السنة /فترة ال الرصيد في بداية

 -   -   السنة /فترة المكون خالل ال

 5,226,792  5,226,792   السنة /ةفترالنهاية الرصيد في 

 

فترة/السنة ال يوما   90 إلى 1 اإلجمالي    

 القيمة  ومنخفضة السداد متأخرة

 - 91 من

 يوما   180
 - 181 من

 يوما   270

 – 271 من

 يوما   365
 365 من أكثر

 يومآ

 5,226,792 - - - 126,234 5,353,026 م 2022يونيو  30

 5,226,792 -  -  -  287,661 5,514,453 م 2021ديسمبر  31
 

 

 

 مصروفات مدفوعة مقدمآ و أرصدة مدينة أخري  (8

 

 

 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021مبر ديس 31 

 )مراجعة( 

 40,137  39,610  رسوم ادارة عقارات 

 -   110,904  رسوم تسجيل  

 -   135,942  ضريبة قيمة مضافة ُمستردة 

  286,456  40,137 

 االستثمارات العقارية، صافي  (9

 

 

10 

 

 

 المباني  األراضي  

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

     التكلفة

 118,000,000 118,000,000 27,790,599 90,209,401 السنة /فترة الرصيد في بداية ال

 118,000,000 118,000,000 27,790,599 90,209,401 السنة /فترةالرصيد في نهاية ال 

     

     اإلستهالك المتراكم 

 (3,394,315) ( 4,320,668) ( 4,320,668) - السنة /ة فترالرصيد في بداية ال

 (926,353) ( 459,370) ( 459,370) - السنة/ة فتر االستهالك المحمل لل

 ( 4,320,668) ( 4,780,038) ( 4,780,038) - السنة /ةفتر الرصيد في نهاية ال 

     

     الهبوط في القيمة 

 ( 31,247,522) ( 29,368,819) ( 2,033,914) ( 27,334,905) السنة /الرصيد في بداية الفترة 

خالل الفترة/السنة  عكس في القيمة 

(4-9 ) - 945,682 945,682 1,878,703 

 ( 29,368,819) ( 28,423,137) ( 1,088,232) ( 27,334,905) السنة /الرصيد في نهاية الفترة

     

     الدفترية : القيمة 

  84,796,825 21,922,329 62,874,496 م 2022يونيو   30الرصيد في 

 84,310,513   21,436,017    62,874,496  م  2021ديسمبر   31الرصيد في 



 

 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

زةاألولية الموج  إيضاحات حول القوائم المالية   

 

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي(
 

 )تتمة(  االستثمارات العقارية، صافي (9
 

ــمالي و بلوك جنوبي  يقع في طريق الملك   1- 9 ــتودعات قائمة على أرضــين بلوك ش ــتودعات الخمرة: يمثل مس ــتثمارات العقارية في مس تتمثل اإلس

 فيصل بحي الوادي، مدينة جدة.

ــتثمار)"الشــركة"(.جميع العقارات مســجلة باســم اإلنماء   2- 9 تحتفظ الشــركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصــندوق وال تملك أي حصــص    لالس

 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.

 يقوم مدير الصـندوق بشـكل دوري بمراجعة عقاراته االسـتثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشـر النخفاض في قيمة األصـول. يتم اعتبار     3- 9

قيمتها القابلة لإلســترداد، وهي األعلى من القيمة العادلة   لكل عقار اســتثماريخســارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز القيمة الدفترية  

 .للموجودات ناقًصا تكلفة البيع و قيمة استخدامه. وفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق

 
 

 - حركة الهبوط في قيمة األصول على النحو التالي : 4- 9
 

 
 31 ديسمبر 2021م   

 )مراجعة(  

 30 يونيو 2022م 

  )غير مراجعة( 

 اإلجمالي   المباني   األراضي  اإلجمالي   المباني   األراضي  

 29,368,819 2,033,914 27,334,905 31,247,522 803,158 30,444,364 لفترة/السنة الرصيد في بداية ا

 - - - 1,230,756 1,230,756 -  فترة/السنة المحمل خالل ال

 ( 945,682) ( 945,682) - ( 3,109,459) -  ( 3,109,459) فترة/السنة الرد خالل ال

 28,423,137 1,088,232 27,334,905 29,368,819 2,033,914 27,334,905 لفترة/السنة الرصيد في نهاية ا

 

 

 من خالل الربح او الخسارة  بالقيمة العادلة   المدرجةالربح من اإلستثمارات  (10
 

 

 ة المنتهية فترلل

 م 2022يونيو   30في 

 )غير مراجعة( 

 في  المنتهية فترةلل 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 174  - مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الربح المحقق من بيع استثمارات 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح الربح غير المحقق من إعادة تقييم استثمارات 

 - أو الخسارة 
 

4,366 

 -  4,540 

  

 األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة  (11
 

المالية "مدير الصندوق"، "بن لل تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق، شركة الجزيرة   سواق  )مساهم في الجزيرة للك الجزيرة"  سواق 

 . مجلس إدارة الصندوق  المالية( والصناديق األخرى المدارة األخرى المدارة من قبل

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة معتمدة من مجلس إدارة الصندوق. هيئة السوق المالية. كافة 

 

 واألرصدة الناتجة عنها:  فترة/السنةالفيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل 
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية   

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي(

 

 )تتمة(  األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة (11
 

 

 . تحت بند المصروفات المستحقة المركز المالي *بدالت حضور مجلس اإلدارة تم ادراجها في قائمة 

 
 

 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة   (12

 

يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق،  

االستثمارات  ، يتم إدراج  للسياسة المحاسبية للصندوقة المتاحة. إال أنه وفقاً  يتم اإلفصاح عن صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقي 

بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض الجوهري إن وجد في هذه القوائم المالية. وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه    العقارية

 اتر الصندوق.  لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دف
 

. فيما يلي تقييم االستثمارات للتقييم العقاري  أماموشركة    باركودمعينين هما شركة  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين  

 : العقارية كما في 

 )غير مراجعة(  م2022يونيو  30
  باركود  شركة 

أمام للتقييم   شركة

 المتوسط   العقاري 

 84,796,825  85,801,455  83,792,195 االستثمارات العقارية 

 84,796,825  85,801,455  83,792,195 اإلجمالي 

  باركود شركة  )مراجعة(  م2021ديسمير  31

أمام للتقييم شركة 

 المتوسط   العقاري

 84,310,513  84,828,830  83,792,195 االستثمارات العقارية 

 84,310,513  84,828,830  83,792,195 اإلجمالي 

 

ت تم تقييم االستثمارات العقارية مع األخذ بالحسبان مجموعة من العوامل بما في ذلك مساحة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخال

 غير ملحوظة بما فيها التدفقات النقدية المخصومة وطريقة الدخل.   
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 الرصيد المدين/ )الدائن(  مبلغ المعاملة   

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 (386,184) ( 188,810) ( 370,534) ( 373,196) أتعاب إدارة الصندوق   الجزيرة لالسواق المالية 

 585,480 1,516,476 -  - حساب جاري   بنك الجزيرة 

صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال  

 السعودي 

ات بالقيمة العادلة  إستثمار

من خالل الربح و  

 - - 4,540 - الخسارة 

 (66,000) ( 76,910) ( 10,910) ( 10,910) بدل حضور*  إلدارة  ااعضاء مجلس 



 

 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية   

 م2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  ةفترل

 )لاير سعودي(

 

 )تتمة(   ثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلةا (12

 

 

 م 2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 84,310,513  84,796,825 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 

 (84,310,513)  ( 84,796,825) لالستثمارات العقارية : القيمة الدفترية منه  يخصم

 -   - القيمة العادلة المقدرة التي تزيد عن القيمة الدفترية 

 11,800,000  11,800,000 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

القيمة لكل وحدة المتعلقة بالزيادة المقدرة للقيمة العادلة علي القيمة الدفترية 

 لالستثمارات العقارية 
-   - 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات: 

 

 م 2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 84,310,513  84,796,825   األولية الموجزة القوائم الماليةصافي قيمة الموجوادات كما في 

 -   - في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية الزيادة 

 83,310,513  84,796,825 صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة لإلستثمارت العقارية 

 

 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة: 

 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

األولية   موجودات العائدة للوحدة كما في القوائم الماليةلصافي قيمة ا

   الموجزة
7.22  6.99 

 -  - في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية الزيادة 

 6.99  7.22 صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة العادلة لإلستثمارت العقارية  

العقار  * اإلنماء لالستثمارجميع  باسم  تملك أي حصص   )"الشركة"(.  ات مسجلة  بالصندوق وال  االنتفاع  لملكية  العقارات  بهذه  تحتفظ الشركة 

 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.  

 
 

 دخل اإليجارات  (13
 

 

  

 

 م 2022يونيو   30 

    (غير مراجعة)

 م 2021يونيو  30 

   (غير مراجعة )

 2,525,784  3,079,742    إيرادات إيجار اإلستثمارات العقارية 

    3,079,742  2,525,784 
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

 ة األولية الموجز إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022يونيو  30 المنتهية في فترة الستة أشهرل

 )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية و إدارة المخاطر   (14

 

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

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

 .للصندوق
 

بالقيمة  المدرجة  مدينة وقياس االستثمارات    اتيجاراو  لدى البنكدية  تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي النق

يتم اإلفصاح عن الطرق االعتراف التي  مستحقة.ال  اإلدارية  مصروفاتأطراف أخرى،  إلى ومن  مستحقات  ،  والخسارةأالعادلة من خالل الربح  

  تم اعتمادها في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالغ المدرجة في 

إما التسوية على أساس الصافي، أو    حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي الصندوق  المالية، عندما يكون لدى   القوائم

 .لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت
 

 مخاطر السوق  

مثال يخضع الصندوق للحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل ال

االقتصادي  في المملكة ومخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي  ال الحصر مخاطر النمو  

تراقب إدارة الصندوق على أساس منتظم التقلبات والتغيرات في االقتصادية   المستثمر ومخاطر السيولة والمخاطر النظامية والمخاطر التنظيمية.

 ييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق. العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغ 

 
 االئتمان مخاطر 

األطراف   أحد  يتسبب  أن  االئتمان، وهي مخاطر  لمخاطر  الصندوق  اآلخر من خالل عدم    خسارة ب المالية    وات لد ليتعرض  الوفاء  للطرف 

والمستحّق من األطراف     المدينةاإليجار  . يتعّرض الصندوق لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بمبالغ إيرادات  العالقة األطراف ذات    بااللتزام من

 .والنقد المودّع بأرصدة لدى البنوك عالقةذات ال
 

ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان من خالل   أخرى في عقود أدوات مالية مع أطراف    بالدخولصندوق  السياسة  تتمثل  

بشكل مستمر. يتم   األخرىمحددة وتقييم الجدارة االئتمانية للطراف    أخرىمراقبة التعرضات االئتمانية ، والحد من المعامالت مع أطراف  

 إيداع النقد لدى مؤسسة مالية مرموقة. 

 

 : المركز المالي قائمة لعناصرعرض لمخاطر االئتمان يوضح الجدول التالي الحد األقصى للت 
 

 
 إيضاح

 م 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 585,480  1,516,476  6 النقدية لدى البنك

 287,661  126,234  7 إيجارات مدينة 
 

 

 .االئتمانتمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر 

 

 :مخاطر االئتمان على الدخل المستحق واألرصدة المصرفية محدودة على النحو التالي 

 .وما فوق +BBB أرصدة نقدية ، متضمنة ودائع قصيرة األجل محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة من - 

 . اإليجارات المدينة - 

 

لقياس   9. يطبق الصندوق النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية  خسائر ائتمانية متوقعةبالصافي بعد مخصص    اإليجارات المدينةتظهر  

 . لجميع اإليجارات المدينةخسائر االئتمان المتوقعة والذي يستخدم مخصص خسارة متوقعة مدى الحياة 

 
 

 مخاطر السيولة 

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

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

 قصيرة األجل من مدير الصندوق.   الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية  

 م2022يونيو  30 المنتهية في فترة الستة أشهرل

 )لاير سعودي( 

 

 )تتمة(األدوات المالية و إدارة المخاطر   (14

 
 

 تواريخ استحقاق  
 

 :الهامة للصندوق بناًء على آجال االستحقاق المتوقعة  المالية يوضح الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات

 )غير مراجعة(  م2022يونيو  30 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

 1,516,476 - 1,516,476 النقدية لدى البنك

 126,234 - 126,234 إيجارات مدينة، صافي 

 286,456 - 286,456  مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى 

 123,882 - 123,882 ايرادات ايجار مستحقة 

    

 2,053,048 - 2,053,048 إجمالي الموجودات 

    

 188,810 - 188,810 مستحقة الأتعاب إدارة الصندوق 

 990,251 - 990,251 ايرادات ايجار غير مكتسبة 

 150,695 - 150,695 أتعاب حفظ مستحقة 

 305,210 - 305,210 مصروفات مستحقة  

    

 1,634,966 - 1,634,966 إجمالي المطلوبات 
 

 

 

 )مراجعة(  م2021ديسمبر  31 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

 585,480 - 585,480 النقدية لدى البنك

 287,661 - 287,661 إيجارات مدينة، صافي 

 40,137 -  40,137 مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى  

 - - - ايرادات ايجار مستحقة 

    

 913,278 - 913,278 جمالي الموجودات إ

    

 386,184 - 386,184 مستحقة الأتعاب إدارة الصندوق 

 1,728,283 - 1,728,283 ايرادات ايجار غير مكتسبة 

 125,556 - 125,556 أتعاب حفظ مستحقة 

 449,638 - 449,638 مصروفات مستحقة  

    

 2,689,661 - 2,689,661 جمالي المطلوبات إ
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 صندوق الجزيرة ريت
 صندوق استثمار عقاري متداول 

 شركة الجزيرة لألسواق الماليةالمدار من قبل 

 

األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية  

 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

 )لاير سعودي( 

 

 ()تتمةاألدوات المالية و إدارة المخاطر   (14

 

 مخاطر العملة 

 مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يوجد لدى الصندوق أي تعرض كبير

 السعودي. لمخاطر العمالت حيث أن جميع أصوله ومطلوباته النقدية مقومة بالريال 

 

 المخاطر التشغيلية 

  والتقنية المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات    غير  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو 

ن والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتما

 والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

 

ة من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلي 

 تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 

 القيمة العادلة  اتتقدير 

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

 يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:

 • في السوق الرئيسي للصل أو اإللتزام ، أو

 • في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة للصل أو اإللتزام.

 الموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، بناًء على يتم تصنيف  

 أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل ، على النحو التالي:

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة للصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول    1دخالت المستوى  م •

 إليها في تاريخ القياس؛ 

والتي يمكن مالحظتها للصل أو االلتزام، سواء    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة مدرجة في المستوى    2مدخالت المستوى   •

 ر؛ و بشكل مباشر أو غير مباش

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

 

 االحداث االحقة   (15

 
 لم تكن هناك أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية.  األولية الموجزة في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية

 
 المعلومات القطاعية   (16

اك يستثمر الصندوق في عقارين استثماريين في المملكة العربية السعودية. بما أن الصندوق يستثمر في قطاع واحد وفي دولة واحدة، لم يكن هن 

 القطاعية. عرض للمعلومات 

 

 آخر يوم تقييم  (17

 

 . م2022 يونيو 30هو فترةللآخر يوم للتقييم 

 

 اعتماد القوائم المالية  (18

 هــ.1444محرم  24  الموافق م2022   أغسطس 22 خدارة الصندوق بتاري إن قبل مجلس تم اعتماد القوائم المالية م
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