
 

 

  
 
 
 
 

  

  )تحت التصفية(  2للمشاريع السكنية الجزيرة صندوق  

 صندوق استثماري عقاري مغلق  
 الجزيرة لألسواق المالية( شركة المدار من قبل )

 

 )غير مراجعة( األولية الموجزة القوائم المالية 
 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 

   المستقل مراجع الحساباتمع تقرير  



 

 )تحت التصفية(  2للمشاريع السكنية الجزيرة صندوق 
 األولية الموجزة القوائم المالية 

 )غير مراجعة(   م2020يونيو  30تة أشهر المنتهية في لفترة الس
 المستقل مع تقرير مراجع الحسابات  

 

 صفحـة الفهـرس 

  

 1   المستقل الحسابات  الفحص المحدود من مراجع  تقرير

  

 2 األولية الموجزة المركز الماليقائمة 

  

 3 األولية الموجزة  الشامل قائمة الدخل 

  

 4 )حقوق الملكية(  األولية الموجزة ات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات قائمة التغير

  

 5 األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

  

 12-6 األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 



 

  
 

 
 

 عن القوائم المالية األولية الموجزةالمستقل  مراجعالتقرير فحص 
 

 

 المحترمين            حاملي الوحدات /إلى
 2 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 المقدمة

الماليقائمة    قمنا بفحصلقد   السكنية  لصندوق    المرفقةالموجزة    األولية  المركز  للمشاريع  المدار من    (" )"الصندوق  2الجزيرة 

الماليةشركة  قبل   لألسواق  الصندوق(    الجزيرة  في)مدير  األولية  ،  م2020  يونيو  30  كما  ،  الشامل للدخل  الموجزة  والقوائم 

و  ،  المنتهية في ذلك التاريخ  فترة الستة أشهر لالتدفقات النقدية  و )حقوق الملكية(    التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي

التفسيرية األخرى. المهمة واإليضاحات  المحاسبية  إدارة    ملخصا بالسياسات  المسؤولة عن إعداد    الصندوقإن   لقوائما هذه  هي 

المعتمد في المملكة العربية    "التقرير المالي األولي" (  34لمحاسبة رقم )الدولي لمعيار  للوفقاً  وعرضها  المالية األولية الموجزة  

 .استنادا إلى فحصناالمالية األولية الموجزة  ائموقالهذه  بشأن  استنتاجإبداء  وتتمثل مسؤوليتنا في .السعودية
 

 نطاق الفحص 

 المستقلمراجع  المن قبل  المنفذ    األوليةالمالية    المعلومات( "فحص  2410)  للمعيار الدولي الرتباطات الفحصوفقا    فحصناتم  

بشكل أساسي  من طرح استفسارات، المالية األولية الموجزةويتألف فحص القوائم للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

األشخاص   والمحاسبيةعلى  المالية  األمور  عن  تحليلية    ،المسؤولين  إجراءات  من  وتطبيق  الفحص.  وغيرها    ويعد إجراءات 

أقل  الف في  حص  التي    هنطاقبكثير  المراجعة  بها    تم  يمن  للمعايير  لوفقا  القيام  العربية  الدولية  المملكة  في  المعتمدة  لمراجعة 

لذلك    السعودية. دراية بجميع    تأكيدإلى    الوصولمكننا من  يفإنه ال  وتبعا  اكتشافها  لتي يمكن  المهمة  األمور  بأننا سنصبح على 

 رأي مراجعة.أي ال نبدي فإننا ، . وبناء عليهخالل أي من عمليات المراجعة

 

 االستنتاج

من جميع  المرفقة غير معدة،    المالية األولية الموجزة لقوائمابأن  االعتقادما يدعونا إلى فإنه لم ينم إلى علمنا  استنادا إلى فحصنا،

 .المملكة العربية السعوديةالمعتمد في  (34لمحاسبة )الدولي لمعيار لل وفقا   ،الجوهرية جوانبال
 
 

 
 شركاؤه عن البسام و 

 

 

 

 

 ابراهيم أحمد البسام

 محاسب قانوني 

 337ترخيص رقم 
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 األولية الموجزة المركز الماليائمة ق
 م2020يونيو  30كما في 

 )لاير سعودي( 

 إيضاح  

يونيو   30كما في  
 م 2020

 )غير مراجعة( 

  ديسمبر  31كما في  
 م 2019

 )غير مراجعة( 

      الموجودات 

 26,373,804  9,387,979   لدى البنكالنقدية 

 3,918,135  11,665,249   ذمم مدينة

 4,418,100  4,102,521   مصاريف مدفوعة مقدماً للمطور  

 37,899,269  21,614,342  6 ، صافي مخزون العقارات

 ً     -                2,514  6 مصاريف مدفوعة مقدما

 72,609,308  46,772,605   إجمالي الموجودات 
      

      المطلوبات 

 5,865,000  4,330,000   دفعات مقدمة من عمالء

 329,524  553,096   ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 305,683  237,182  8 مستحقة أتعاب ادارة الصندوق 

 305  10,134  8 أتعاب حفظ مستحقة 

 225,301  248,433   أتعاب أخرى مستحقة  

 6,725,813  5,378,845   إجمالي المطلوبات  

      

 65,883,495  41,393,760   )الملكية(  الموجودات العائدة لحاملي الوحدات صافي 

 1,149,009  1,149,009   وحدات مصدرة )بالعدد( 

 57.34  36.03   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 األولية الموجزة  من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءا  ( 13)إلى  ( 1)تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(  الدخل الشامل قائمة

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 سعودي()لاير 

 

 

 

  إيضاح 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية 

  م 2020يونيو   30في 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية 

 م 2019يونيو   30في 

      

 16,502,357  17,875,238   من بيع مخزون عقارات إيرادات 

 (16,106,359)  ( 16,800,505)   تكلفة بيع مخزون عقارات 

 395,998  1,074,733   الدخل من بيع مخزون عقارات  

      

 92,554  -  7 مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الربح من االستثمارات 

 ( 708,704)  ( 488,584)    8 الصندوق أتعاب ادارة 

 (32,046)  ( 17,829)    8 أتعاب حفظ  

 ( 236,260)  ( 55,619)     مصاريف اخرى 

( 260,000)  -  6 خسارة االنخفاض في قيمة مخزون العقارات   

 ( 748,457)  512,701    فترة ال الدخل / )الخسارة(  صافي 

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر  

 ( 748,457)  512,701   للفترة    ةالشامل ( الخسارة)  الدحل /  صافي 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   األولية الموجزة ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 )غير مراجعة()حقوق الملكية( التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات األولية الموجزة قائمة 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( لاير سعودي )
 

 

 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية  

 م 2020يونيو   30في 

لفترة الستة أشهر   

 المنتهية  

 م 2019يونيو   30في 

     

 82,833,396  65,883,495  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة 

 ( 748,457)  512,701  للفترة الشامل / )الخسارة(   الدخل  صافي

 (22,383,000)  25,002,436  أرباح موزعة إلى مالكي الوحدات  

 59,701,939  41,393,760  الفترة صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية الموجزة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ( 13)( إلى 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (لاير سعودي)
لفترة الستة أشهر   

 المنتهية  
 م 2020يونيو   30في 

لفترة الستة أشهر   
 المنتهية 

 م2019يونيو  30في 

    األنشطة التشغيلية 

 ( 748,457)  512,701 للفترة  / )الخسارة(   الدخل صافي
    التعديالت لـ: 

 260,000  - ية العقارا االستثمارات النخفاض في قيمة مخزونا
 ( 221,763)  - مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل من إعادة تقييم االستثمارات  محقق غير  الربح

 129,209  - مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل المحقق من بيع االستثمارات  صافي الربح
 ( 395,998)  ( 1,074,733) الدخل من بيع مخزون عقارات 

 (562,032 )  (997,009 ) 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (1,085,332)  - مصاريف مطور مستحقة 
 (76,086)  (68,501) أتعاب إدارة  الصندوق المستحقة  

 10,043  9,829 أتعاب حفظ مستحقة 
 ( 105,323)  23,132 أتعاب مستحقة أخرى 

 -  (7,747,113) ذمم مدينة
 (3,550,279)  313,065 مصاريف مدفوعة مقدماً للمطور 

 5,965,000  (1,535,000) دفعات مقدمة من عمالء
 -  223,571 ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 14,043,668  17,359,660 المتحصل من بيع مخزون عقارات 

 14,224,682  8,016,611 األنشطة التشغيلية  من المحصل صافي النقد 

    

    

    : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 8,221,764  - االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شراء 

 8,221,764  - من األنشطة االستثمارية المحصل صافي النقد 

    
    التمويلية: التدفقات النقدية من األنشطة 
 (22,383,000)  ( 25,002,436) توزيعات إلى مالكي الوحدات 

 (22,383,000)  ( 25,002,436) التمويلية األنشطة  المستخدم في صافي النقد 

    
 63,446  ( 16,985,825) خالل الفترة  لدى البنكالنقدية في   التغير 

 4,544,100  26,373,804 الفترة بداية  في لدى البنكالنقدية 

 4,607,546  9,387,979 الفترة في نهاية  لدى البنك النقدية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ( 13)إلى  ( 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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مراجعة( األولية الموجزة )غير ايضاحات حول القوائم المالية   

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 لصندوق وانشطته ا ( 1
 

 أنشئ  اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافق  المدة محدد عقاري تطوير صندوق ھو )"الصندوق"(  2 السكنية للمشاريع الجزيرة  صندوق 

 يتم لم أراضي تطوير في للصندوق االستثماري الھدف يتمثل.    الوحدات مالكي  الصندوق مدير كابيتال الجزيرة شركة بين اتفاق  بموجب

 .بيعھا وثم بعد عليھا البناء
 

 عدد الصندوق  في  يوجد  .المالية السوق  ھيئة  موافقة  بموجب  2013 أكتوبر  9 الموافق ھ  1434 الحجة  ذو  4 بتاريخ الصندوق  تأسيس  تم

 .واحدة  سنة تتجاوز ال لمدة  للتمديد قابل اإلغالق تاريخ من اعتبارا   سنوات  ثالث ولمدة  الوحدات  مالكي من ثابت
 

 االستثمار في الراغبين للمستثمرين مصمم الصندوق.   2014 مارس 23 الموافق ھ 1435 األول جمادي 22 بتاريخعملياته   الصندوق بدأ

 .اإلسالمية الشريعة  ألحكام وفقا   السعودية العربية  المملكة في العقارات في

 

 استحقاق الصندوق  ( 2
 

 وأحكامشروط   بھا في المسموح سنة لمدة التمديد سنة ذلك في بما ، م2018 مارس 23 بتاريخ الصندوق تصفية المفترض من كان

 23 حتى  الصندوق مدة بتمديد  طلبا   الصندوق مدير وقدم ، 2018 مارس 23 بحلول الصندوق عمليات  تصفية يتم لمإال انه   .الصندوق

 أبريل  4 الموافق)  ھ 1439 رجب 18 بتاريخ خطابھافي   المالية السوق ھيئة قبل من الطلب على الموافقة  تمت والتي 2019 سبتمبر

 سبتمبر 30 حتى  الصندوق  مدة بتمديد طلبا   الصندوق مدير وقدمم  2019سبتمبر    23، الى أنه لم يتم تصفية الصندوق بتاريخ  (2018

 .(2019 سبتمبر 11 الموافق)  ھ 1441 محرم 12 بتاريخ خطابھافي   المالية السوق ھيئة قبل من الطلب على الموافقة تمت والتي 2020

 من سنة   خالل  الصندوق  تصفية يتم بأن المتوقع من فإنه المتبقي، العقاري  المخزون  لكافة الناجح البيع وشريطة  أعاله،  ذكر ما على بناء

 بالتكلفة الصندوق  موجودات  إظھار تم .االستمرارية مبدأ  أساس على المالية  القوائم  ھذه إعداد  يتم لم وبالتالي، .المالية القوائم إعداد تاريخ

 .سدادھا يتوقع التي بالمبالغ المطلوبات اظھار تم بينما أقل، أيھما البيعية، القيمة صافي أو

 

 اللوائح النظامية  ( 3

 ھـ1427   الثاني جمادي  19 بتاريخ المالية  السوق ھيئة قبل من المنشورة  )الالئحة(  العقاري  االستثمار صناديق لالئحة  الصندوق يخضع

 .اتباعھا المملكة   في العاملة العقاري االستثمار صناديق جميع على يتعين التي األمور على تنص والتي م(  2006يوليو    15لموافق  ا(

 

   والتغيرات في السياسات المحاسبية   أسس اإلعداد ( 4

 

 لتزامبيان اإل  4-1
المعتمد في المملكة العربية    "التقرير المالي األولي"(  34تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 السعودية. 

 

المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم  ال تتضمن ھذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع 

م ال تشكل بالضرورة  2020يونيو    30م. إن نتائج فترة الستة أشھر المنتھية في  2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتھية في  

 م.2020ديسمبر   31مؤشرا على البيانات المالية في 

 

 القوائم المالية األولية الموجزة تم إعدادھا على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلھا. باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. 

 

 أساس القياس و العملة الوظيفية وعملة العرض  4-2
دام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي، وتم عرض ھذه القوائم  تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية بإستخ

 لصندوق. ل وظيفيةالمالية باللاير السعودي وھي العملة ال
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األولية الموجزة )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية   

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 )تتمة( السياسات المحاسبيةوالتغيرات في أسس اإلعداد   (4
 
 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  4-3

السـياسـات المحاسـبية المسـتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المسـتخدمة والمفصـح عنها في في القوائم 

عديالت وتفســيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام م. هناك معايير وت 2019ديســمبر  31المالية الســنوية للصــندوق للســنة المنتهية في  

 م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2020

 هناك العديد من التعديالت والتفـسيرات األخرى الـصادرة وغير ـسارية بعد بتاريص إـصدار القوائم المالية األولية الموجزة للـصندوق. يعتقد 

ــندوق. يعتزم مجلس إدارة   ــيرات أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للصــ ــندوق، أن  لن يكون لهذه التعديالت والتفســ الصــ

 الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إن وجدت.

 
 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى  ( 5
   

في المائة ســـنوياً من صـــافي قيمة موجودات    2في كل يوم من أيام التقييم يتقاضـــى مدير الصـــندوق من الصـــندوق أتعاب إدارة بنســـبة 

الصـندوق. يسـترد مدير الصـندوق من الصـندوق أي مصـاريف يتكبدها نيابة عن الصـندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب 

في المائة ســـنوياً من صـــافي قيمة  0.5مصـــروفات المماثلة. وال يتوقع أن تتجاوز هذه األتعاب عن إجمالي  مجلس اإلدارة وغيرها من ال

 موجودات الصندوق.
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 ، صافي  مخزون العقارات ( 6
 

  م 2020يونيو   30
 في بداية التكلفة

  السنة  /الفترة 
 التطوير  مصاريف

  السنة  /الفترةخالل  المتكبدة
 العقارات  مخزون

  السنة/الفترة خالل المباعة
في   التكلفة إجمالي

  السنة  /الفترة نهاية
القيمة   صافي

  القابلة للتحقق 

 صافي  أو  التكلفة

القابلة   القيمة
 أيهما اقل  للتحقق

 -  -  -  (13,195,405)  200,000  12,995,405  عرقة  مشروع أرض
 21,614,342  22,797,303  21,614,342  (3,605,100)  315,578  24,903,864  مكة  مشروع أرض

  37,899,269  515,578  (16,800,505)  21,614,342  22,797,303  21,614,342 

 م 2019ديسمبر    31
 

 -  -  -  (5,665,000)  397,500  5,267,500  أرض مشروع سحاب 
 12,995,405  14,550,000  12,995,405  (22,141,511)  1,489,562  33,647,355  عرقة  مشروع أرض
 -  -  -  (6,644,884)  628,865  6,016,019  الشفا  مشروع أرض
 24,903,864  24,903,864  25,912,796  (14,432,204)  2,060,000  38,285,000  مكة  مشروع أرض

  83,215,873  4,575,927  (48,883,599)  38,908,201  39,453,864  37,899,269 

 

  م 2020يونيو   30
في   التكلفة إجمالي

  السنة  /الفترة نهاية
 صافي  أو  التكلفة

  أيهما اقل  القابلة للتحقق القيمة
خسائر االنخفاض في  

 القيمة 

 مكة  مشروع أرض
 

21,614,342  21,614,342  - 

 
 

21,614,342  21,614,342  - 

  م 2019ديسمبر    31

 مكة  مشروع أرض
 

 25,912,796    24,903,864    (1,008,933) 

 

 

 25,912,796    24,903,864    (1,008,933) 

 
 مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الربح من اإلستثمارات  ( 7

 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية

  م 2020يونيو   30في 
 لفترة الستة أشهر المنتهية

 م 2019يونيو   30في 

 92,554  - بالقيمة العادلة في قائمة الدخل من إعادة تقييم االستثمارات  محقق غير ال الربح

 -  92,554 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(يضاحات حول القوائم المالية إ
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة  ( 8
 

 الجزيرة في  مساهم ( "الجزيرة  بنك"لالسواق المالية "مدير الصندوق" و "مدير الحفظ"   تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق، شركة الجزيرة 

 . وأمين الحفظ والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق  المالية  لالسواق 

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

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

 .الصندوق موجودات  قيمة  صافي  من  احتسابها يتم  سنويا   %0.08 بواقع  حفظ  وأتعاب  سنويا    % 2 بواقع إدارة  أتعاب  الصندوق  لمدير  الصندوق  يدفع

 تم الحفظ، أتعاب  احتساب  تكلفة مخزون العقارات. وألغراض  أساس  على الموجودات قيمة  صافي تحديد  تم اإلدارة، اتعاب  تساب اح ألغراض

 (. 6مخزون العقارات )االيضاح  تكلفة أساس  على  الموجودات قيمة  صافي  تحديد

 ديسمبر   31)  لاير سعودي    9,387,979ويحتفظ الصندوق بمبلغ    2020يونيو    30المصرفية للصندوق كما في     الخدمات   بنك الجزيرة    دمقي 
   البنك.( في ,حساب  الجاري لدي  لاير سعودي   26,373,804 : 2019

 

 
 واألرصدة الناتجة عنها: السنة فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قام بها الصندوق خالل 

 

 

 التالي  النحو على  عالقة ذو طرف يملكها وحدات على الوحدة  حامل حساب  مليش

 

 
 م 2019ديسمبر  31  م 2020يونيو   30

 150,000  150,000 الجزيرة لألسواق المالية شركة 

 
 

   بالقيمة العادلة مخزون العقارات أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس  ( 9
 

الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق    من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة   22وفقاً للمادة  

بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بواسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن  

أو    بالتكلفة  مخزون العقارات ، يتم إدراج  للسياسة المحاسبية للصندوقوفقاً   صافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أن  

أقل  أيهما  البيعية  القيمة  المالية  صافي  القوائم  الموجزة  في هذه  أدناه لغرض الحصول على  األولية  العادلة  القيمة  يتم اإلفصاح عن  . وعلي  

 المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.  

 
.  نجوم السالم للتقييم العقاريوشركة    السعودية   21سنشري  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين معينين هما شركة  

 :يونيو  30 . فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية كما في لهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين()مقيمين معتمدين من ا

 م 2020يونيو   30
 شركة سنشري  

  السعودية  21
شركة نجوم السالم  

 المتوسط   ي للتقييم العقار

 22,797,303  23,537,606  22,057,000 العقارية االستثمارات مخزون 

 22,797,303  23,537,606  22,057,000 اإلجمالي 

      م 1920ديسمبر    31

 39,453,864  40,341,727  38,566,000 العقارية االستثمارات مخزون 

 39,453,864  40,341,727  38,566,000 اإلجمالي 

 
 

 ( الدائن)  المدين/ الرصيد  مبلغ المعاملة   

 م 2019  ديسمبر  31 2020 يونيو   30 2019 يونيو   30 2020 يونيو   30 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة 

 ( 305,683) (  )237,182 708,704 488,584 أتعاب إدارة الصندوق   المالية  الجزيرة لالسواق

 (305)  (10,134) 32,046 17,829  أتعاب حفظ   الجزيرة لالسواق المالية 



 

 )تحت التصفية( 2للمشاريع السكنية الجزيرة    ندوقص
 (مدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال)

10 

 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )لاير سعودي(
 

 
 )تتمة(   بالقيمة العادلة مخزون العقارات أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس  ( 9

 

   

 :   القيمة الدفترة مقابل  العقارات لمخزونفيما يلي تحليل القيمة العادلة 
 

 م2019ديسمبر  31  م 2020يونيو  30 

 39,453,864  22,797,303 القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناء على متوسط التقيمين المستخدمين 

 37,899,269  21,614,342 المخزون العقاري يخصم: القيمة الدفترية 

 1,554,595  1,182,961 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية   االرتفاع

 1,149,009  1,149,009 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

 1,35  1.03 مقدار اإلنخفاض للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات : 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو   30 

صافي قيمة الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل  
 لعادلة اتعديل القيمة 

 41,393,760   
65,883,496 

 1,554,595 1,182,961 في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية  الزيادة

العادلة  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة 
 67,438,091 42,576,721 لإلستثمارت العقارية 

 
 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة: 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو   30 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل  
 تعديل القيمة العادلة 

 36.03   57.34 

 1.35 1.03 للوحدة من القيمة العادلة المقدرة   الزيادةمقدار 

 58.69 37.06 صافي قيمة الموجودات للوحدة على أساس القيمة العادلة 

الشركة بھذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال تملك أي حصص مسيطرة    )"الشركة"(.تحتفظ  الجزيرة الماليةباسم  مسجلة  جميع العقارات    *
   والتسبب أي مخاطر على العقارات.

 
 القيمة العادلة  (10

 
المالية.  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھاية التداول في تاريخ التقارير  

 يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتھا في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. 
السوق النشط ھو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.  

ا   انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمھا العادلة. يفترض أن القيمة الدفترية ناقص 
 يحتوي التسلسل الھرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

• مدخالت المستوى األول ھي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول  
 ليھا في تاريخ القياس؛ إ

والتي يمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، سواء    1ھي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  
 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و 

 ھي مدخالت ال يمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.  3• مدخالت المستوى 
، وتشمل  2د قيمتھا إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفھا ضمن المستوى  تشتمل االستثمارات التي تستن 

 أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لھذه األدوات. 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لفترة ال

 )لاير سعودي(
 

 )تتمة(   القيمة العادلة (10
 

ً األدوات المالية األخرى، مثل النقدية وشبة النقدية  . وتلك األدوات هي موجودات مالية قصيرة األجل  ، ذمم مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما

لطبيعتها قصيرة األجل واحتوائها على الجودة االئتمانية ألطراف أخرى. بالنسبة لكافة  التي تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة لها، نظرا  

 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة. 

 
 إدارة المخاطر   (11

 

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

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

 .للصندوق 

العادلة    تتضمن األدوات المالية المدرجة في هذه القوائم المالية بشكل أساسي النقدية وشب  النقدية وإيجارات مدينة وقياس االستثمارات بالقيمة 

يتم اإلفصاح عن   من خالل الربح والخسارة,مستحقات من أطراف أخرى، مصاريف ادارية مستحقة، مستحقات ألطراف أخرى وقروض. 

االعتر المالية  الطرق  والمطلوبات  الموجودات  التعويض عن  يتم  بكل عنصر.  المرتبطة  الفردية  السياسة  بيانات  في  اعتمادها  تم  التي  اف 

حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما   الصندوق  وصافي المبالغ المدرجة في البيانات المالية، عندما يكون لدى

 .في، أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقتالتسوية على أساس الصا

 
 مخاطر السوق  

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

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

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

 االقتصادية العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق. 

 

 ئتمان مخاطر اال

يتعرض الصندوق إلى مخاطر إئتمان وهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامات  مما يتسبب في خسائر مالية  

 للطرف اآلخر.يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشب  النقدية و إيجارات مدينة و مستحق من أطراف ذات عالقة.  

م عقود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر االئتمانية من خالل مراقبة  سياسة الصندوق بإبرا

  التعرض المخاطر، والحد من المعامالت مع أطراف محددة، والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. يتم إيداع أرصدة البنوك 

 في بنك ذو تصنيف مالي جيد. 

 

 مخاطر السيولة 

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

 

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

 الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. 

 

 مخاطر العملة 

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

 ل  ومطلوبات  النقدية مقومة باللاير السعودي. كبير لمخاطر العمالت حيث أن جميع أصو
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 األرباح  توزيعات  (10
 

إلى شهر    2017عن النصف الثاني من عام    أرباح نقدية على حاملي الوحدات وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع    2019  مايو  29كما في  
   . لاير سعودي  19.48وحدة تستحق كل منها    1,149,009ليصبح إجمالي عدد الوحدات المستحقة    لاير سعودي   22,383,000لغ  مب   2019مايو  

 
 31  وحتى  2019الفترة من شهر مايو  أرباح نقدية على حاملي الوحدات عن  الصندوق على توزيع    وافق مجلس إدارة  2020يناير    13كما في  
المستحقة    لاير سعودي  25,002,436  لغمب   2019ديسمبر   الوحدات  إجمالي عدد  منها    1,149,009ليصبح  تستحق كل  لاير    21,76وحدة 
   .سعودي 

 
 

 آخر يوم تقييم  (11
 

 م2020 يونيو 30كان يوم التقييم األخير للفترة هو 
   

 األلية الموجزة  اعتماد القوائم المالية  (12
 

 (. م2020 أغسطس  9 هـ )الموافق1440 والحجةذ 19 إدارة الصندوق في من قبل األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 
 
 
 
 


