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    فحص المحدودال رمع تقري 



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

 

 المقدمة

المدار من قبل    (" )"الصندوق  شاريع السكنية  الجزيرة للملصندوق    المرفقةالموجزة    األولية  المركز الماليقائمة    قمنا بفحصلقد  

التغيرات ،  الشاملللدخل  الموجزة  والقوائم األولية  ،  م2020  يونيو  30  كما في)مدير الصندوق(    سواق الماليةالجزيرة لألشركة  

و ملخصا  ،  المنتهية في ذلك التاريخ  فترة الستة أشهرلالتدفقات النقدية  و)حقوق الملكية(    في صافي الموجودات العائدة لحاملي

األخرى. التفسيرية  واإليضاحات  المهمة  المحاسبية  إدارة    بالسياسات  إعداد    الصندوقإن  المسؤولة عن  المالية    لقوائماهذه  هي 

الموجزة   لمعيار  للوفقاً  وعرضها  األولية  )لمحاسبة  الدولي  "التق34رقم  المالي (  العربية    " األولي   رير  المملكة  في  المعتمد 

 .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 الموجزة القوائمويتألف فحص للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

األشخا والمحاسبيةص  على  المالية  األمور  عن  من  تحليلية  إجراءات  وتطبيق    ،المسؤولين  الفحصوغيرها    ويعد .  إجراءات 

أقل   في  الفحص  التي  من    هنطاقبكثير  بها    تم  يالمراجعة  للمعايير  لوفقا  القيام  العربية  لمراجعة  الدولية  المملكة  في  المعتمدة 

لذلك    السعودية. دراية بجميع    تأكيدإلى    الوصولمكننا من  يال    فإنهوتبعا  اكتشافها  لتي يمكن  مة  لمهااألمور  بأننا سنصبح على 

 .رأي مراجعةأي ال نبدي فإننا ، وبناء عليه  .خالل أي من عمليات المراجعة

 

 االستنتاج

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

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية (34) لمحاسبةالدولي لمعيار لل وفقا   ،الجوهرية جوانبال
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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

 )مراجعة( 

      الموجودات 

 3,190,604  5,414,586   لدى البنكالنقدية 

 674,500  144,500   ذمم مدينة  

 1,250  4,014   مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 

 13,050,000  10,937,000  7 ، صافي العقارات مخزون

 16,619,354  16,500,100   إجمالي الموجودات 

      

      المطلوبات 

 -  1,397,143   دفعات مقدمة من عمالء

 707,817  707,817   مصاريف مطور مستحقة  

 500,000  -   قرض من مدير الصندوق 

 219,481  217,968  8 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 22,032  25,113  8 أتعاب حفظ مستحقة 

 1,449,330  2,348,041   إجمالي المطلوبات  

      

 15,467,024  14,152,059   )حقوق الملكية(   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 174,964  174,964   وحدات مصدرة )بالعدد( 

 88,40  80,89   القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 األولية الموجزة.  من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءا  ( 13)إلى  ( 1)تشكل االيضاحات المرفقة من  



 

 الجزيرة للمشاريع السكنية  ندوقص
 (لألسواق الماليةمدار من قبل شركة الجزيرة )

3 

 

 األولية الموجزة  الدخل الشامل  قائمة

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 سعودي()لاير  

 

 

  إيضاح 
 م 2020يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م 2019يونيو  30

 ير مراجعة( غ)

      

 2,405,000  1,133,333   االيرادات من بيع مخزون العقارات 

 ( 2,360,000)  ( 1,503,824)   مخزون عقارات تكلفة بيع 

 45,000  ( 370,491)   الدخل من بيع مخزون العقارات )الخسارة( / 

      

 -  46,666   خرى أ إيرادات 

 (6,880)  ( 6,082)  8 أتعاب حفظ 

 ( 173,501)  ( 87,058)   مصاريف اخرى 

 ( 135,000)  ( 898,000)      7 نخفاض في قيمة مخزون العقارات خسارة اإل

 ( 270,381)  ( 1,314,965)   خسارة الفترة  صافي

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر  

 ( 270,381)  ( 1,314,965)   إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية الموجزة. ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 (حقوق الملكيةالتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات األولية الموجزة )قائمة 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( لاير سعودي )
 
 

 

 
 م 2020يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م 2019يونيو  30

 مراجعة( )غير 

     

 17,382,686  15,467,024  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة 

 ( 270,381)  ( 1,314,965)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  

     

 17,112,305  14,152,059  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (لاير سعودي)
 
 

 إيضاح 

  
 م 2020يونيو  30

  مراجعة( )غير 
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

      األنشطة التشغيلية 

 ( 270,381)  ( 1,314,965)   للفترة الدخل  )الخسارة(/   صافي

      التعديالت لـ: 

 135,000  898,000   خسارة اإلنخفاض في قيمة مخزون العقارات 

 (45,000)  370,491   خسائر/)أرباح( بيع مخزون العقارات 

      

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (1,671)  ( 2,764)   مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى 

 ( 740,250)  530,000   ذمم مدينة

 -  1,397,143   دفعات مقدمة من عمالء

 4,880  3,081   أتعاب حفظ مستحقة 

 5,779  ( 1,513)   ومطلوبات أخرى   مستحقة  مصاريف

 -  ( 288,824)  7 مصاريف تطوير مخزون العقارات 

 2,405,000  1,133,333  7 مخزون العقارات  المتحصل من بيع 

 1,493,357  2,723,982   األنشطة التشغيلية  من المحصل صافي النقد 

      

      

      

      التمويلية: التدفقات النقدية من األنشطة 

 -  ( 500,000)  8 مدير الصندوق سداد قرض من 

 -  ( 500,000)   التمويليةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد 

      

 1,493,357  2,223,982   التغير في النقدية لدى البنك خالل الفترة 

 195  3,190,604   النقدية لدى البنك في بداية الفترة  

 1,493,552  5,414,586   النقدية لدى البنك في نهاية الفترة 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 األولية الموجزة. ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
 



 

 الجزيرة للمشاريع السكنية  ندوقص
 (لألسواق الماليةمدار من قبل شركة الجزيرة )

6 

 

األولية الموجزة )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية   

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 لصندوق وانشطته ا (1
 

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

  للصندوق  االستثماري  الهدف  يتمثل.  ( "الوحدات   مالكي ")  فيه  والمستثمرين(  "الصندوق   مدير ")  لألسواق المالية  الجزيرة   شركة  بين  اتفاق

  بموجب   (  2011  سبتمبر  25  الموافق)  ـه1432  شوال  27  بتاريخ  الصندوق   تأسيس  تم  بيعها.  وثم  بعد  عليها  البناء  يتم  لم  أراضي   تطوير  في

 للتمديد   قابل  اإلغالق  تاريخ  من  اعتبارا  سنوات  ثالث  ولمدة  الوحدات  مالكي  من  ثابت  عدد  الصندوق  في  يوجد.  المالية  السوق  هيئة  موافقة

  ألحكام   وفقا  السعودية  العربية   المملكة  في  العقارات  في   االستثمار  في  الراغبين  للمستثمرين  مصمم  الصندوق   .واحدة   سنة  تتجاوز  ال  لمدة

 (.2012 يناير 24 الموافق) ه  1433 األول ربيع 1 بتاريخ عملياته  الصندوق بدأ .اإلسالمية الشريعة

 

 الصندوق استحقاق  (2
 

 الصندوق،  وأحكام  شروط في بها المسموح سنة لمدة التمديد فترة ذلك في بما ، م2016 يناير 23 بتاريخ الصندوق تصفية المفترض من كان

 م2016يوليو   24حتى الصندوق  مدة  بتمديد طلبا الصندوق  مدير وقدم ،م2016 يناير 23 بحلول  الصندوق  عمليات  تصفية يتم لم  أنه  إال

 خطاب  في  (  م2016مايو    21)الموافق   هـ    1437شعبان 14 بتاريخ خطابها في المالية السوق  هيئة قبل من الطلب رفض  تم انه إال ،

 بالتالي:   الصندوق  المالية السوق  هيئة ألزمت الرفض

 ، الصندوق تصفية  تأخير سبب  ذكر مع الصندوق بوضع الوحدات مالكي بإبالغ  -1

 . المالية السوق بهيئة المختص  القسم إلى الصندوق  لحالة شهرية تقارير تقديم -2

 قدرة  عدم فيها وضح وقد ، م2016 مايو 31 بتاريخ الوحدات لمالكي الموجه  الخطاب خالل من الوحدات مالكي الصندوق  مدير أبلغ بذلك

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

، عقد اجتماع مالكي وحدات الصندوق وتمت الموافقة  م2020أبريل    1بتاريخ  .الصندوق يمتلكها التي العقارية االستثمارات تصريف   /بيع

  االستمرار على قادرا  يكون لن الصندوق  بأن الصندوق مدير يعتقد. وبناء عليه،  م2021مارس    31على تمديد مدة الصندوق لتنتهي في  

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

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

 
 اللوائح النظامية  (3

 هـ 1427 الثاني جمادي 19 بتاريخ المالية السوق هيئة قبل من المنشورة )الالئحة( العقاري االستثمار صناديق لالئحة الصندوق يخضع

 .اتباعها المملكة في  العاملة العقاري االستثمار صناديق جميع على  يتعين التي األمور على تنص والتي  ( م2006يوليو  15لموافق ا(

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  (4

 
 لتزام بيان اإل  4-1

 السعودية.المعتمد في المملكة العربية    ألولي" التقرير المالي ا " (  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 
المالية   القوائم مع  يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  و   السنوية،  المالية   القوائم   في الموجزة جميع المعلومات المطلوبة    األولية المالية    القوائمال تتضمن هذه  

م ال تشكل بالضرورة مؤشرا على  2020يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2019ديسمبر    31السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 م.2020ديسمبر   31البيانات المالية في  

المالية   الموجزة  القوائم  علاألولية  إعدادها  التاريخي تم  التكلفة  مبدأ  أساس  تعديلها.  ة،ى  تم  باستثناء   كما  المحاسبي  االستحقاق  أساس  باستخدام 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. المدرجة االستثمارات 

 
   العملة الوظيفية وعملة العرض  4-2

المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه يتم قياس البنود المدرجة في القوائم  

  ق. وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندو  القوائم المالية بالريال السعودي 
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األولية الموجزة )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية   

 م2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 
 )لاير سعودي(

 

 )تتمة(  والتغيرات في السياسات المحاسبية   أسس اإلعداد (4
 

 )تتمة( العملة الوظيفية وعملة العرض  4-3
 

 المعامالت واألرصدة  

إلی  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  السعودي  يتم  تاريخ   الريال  في  السائدة  الصرف  أسعار  الموجودات  باستخدام  تحويل  يتم  المعامالت. 

   . والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف 

 سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل.   وخسائر الناتجة من تحويل   أرباح يتم إدراج   المركز المالي في تاريخ قائمة    كما 

 

 معايير و تفسيرات وتتعديالت جديدة   4-4

المالية السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم  
م ولكن ليس 2020هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  . م2019ديسمبر   31السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. 

لس مج  الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. يعتقدهناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى  
تطبيق هذه الموجزة للصندوق. يعتزم الصندوق    األولية المالية    القوائمعلى    ذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري أنه لن يكون له  الصندوق،إدارة  

 إن وجدت.  التعديالت والتفسيرات،

 
 
 حكام وتقديرات محاسبية مؤثرة أ (5

 
الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر    األوليةعند إعداد هذه البيانات المالية  

 ، باستثناء التقدير الموضح أدناه: م2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمهي نفسها المطبقة على  لتقديراتالرئيسية 

 المتوقعة قياس مخصص خسائر االئتمان 
االئتمانية المتوقعة. ومع ذلك، في    الخسائر ، قامت اإلدارة بعمل بعض االفتراضات اإلضافية في قياس  القوائم المالية األولية الموجزةعند إعداد  

ائج قد تتطلب  ، يمكن أن يؤدي أي تغيير في المستقبل في االفتراضات والتقديرات الرئيسية إلى نت 19  - كوفيد    ضوء عدم اليقين الحالي بسبب

 ً ً  على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية. نظراً  تعدياًل جوهريا مع عدم اليقين في المستقبل،  لتطور الموقف سريعا

 ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.

 

 

 اإلدارة والمصروفات األخرى أتعاب  (6
ً   تتراكمتحسب و  سنوياً  في المائة    2في كل يوم من أيام التقييم يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة     موجوداتقيمة    صافي من    ،يوميا

يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس  و    الصندوق

ً   0.5لي  إجماوال يتوقع أن تتجاوز هذه األتعاب عن   دارة وغيرها من المصروفات المماثلة.اإل  من صافي قيمة موجودات الصندوق.  في المائة سنويا
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(

   

 صافي  ،مخزون العقارات (7
 

  م 2020يونيو  30
 في بداية التكلفة

   السنة /الفترة

مصاريف التطوير  
المتكبدة خالل  

 الفترة/السنة 

 العقارات  مخزون 

 خالل المباعة

  السنة /الفترة
في   التكلفة إجمالي
  صافي القيمة البيعية   السنة  /الفترة  نهاية

 صافي  أو التكلفة

 أيهما اقل  البيعية القيمة

 أرض في شمال الخبر 
 

13,050,000   288,824 
 

(1,503,824 )  11,835,000  10,937,000  10,937,000 

 
 

13,050,000   288,824 

 

(1,503,824 )  11,835,000  10,937,000  10,937,000 

 م2019ديسمبر  31

   

   18,935,000  أرض في شمال الخبر 
-  

(4,840,000 )  14,095,000  13,050,000  13,050,000 

  18,935,000   

-  

(4,840,000 )  14,095,000  13,050,000  13,050,000 

 

  م 2020يونيو  30
في   التكلفة إجمالي
  صافي القيمة البيعية   السنة  /الفترة  نهاية

خسائر االنخفاض في  
  القيمة 

  ( 898,000)  10,937,000  11,835,000  أرض في شمال الخبر 

  11,835,000  10,937,000  (898,000 )  

 

 م 2019ديسمبر  31
 

 أرض في شمال الخبر 
 14,095,000 

 
13,050,000 

 (1,045,000)  

  14,095,000 
 

13,050,000 
 (1,045,000)  
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة  (8
 

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

 . وأمين الحفظ والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق 

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

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

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

 أتعاب احتساب عن  الصندوق توقف(.  7حمخزون العقارات )االيضا   تكلفة أساس على الموجودات قيمة صافي تحديد تم الحفظ، أتعاب
 (.2)االيضاح   الصندوق لتصفية المفترض التاريخ  2016 يناير 23 بعد اإلدارة

 
  31)   لاير سعودي  5,414,586ويحتفظ الصندوق بمبلغ    م2020يونيو    30الخدمات المصرفية للصندوق كما في     بنك الجزيرة    يقدم

  البنك.في ,حسابه الجاري لدي (    لاير سعودي   3,190,604:    2019 ديسمبر 
 

 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
 

 
 م2019ديسمبر  31  م 2020يونيو  30

 76,359  76,359 الجزيرة لألسواق المالية 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدائن   الرصيد مبلغ المعاملة   

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

 م2019ديسمبر  31 م 2020

 الجزيرة لالسواق المالية 
مستحق لمدير  قرض 

 500,000 - - ( 500,000) الصندوق 

 22,032 25,113 6,880 6,082 أتعاب حفظ   الجزيرة لالسواق المالية 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 :بالقيمة العادلة مخزون العقاراتثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس أ (9

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

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

  يمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال أنه وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، يتم صافي ق

  . وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة األولية الموجزة   في هذه القوائم المالية  أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل   بالتكلفة  مخزون العقارات إدراج  

 العادلة أدناه لغرض الحصول على المعلومات ولم يتم احتسابها في دفاتر الصندوق.  
 

  نجوم السالم للتقييم العقاري وشركة    السعودية  21سنشري  من قبل مقيمين معينين هما شركة    لمخزون العقاراتيتم تحديد القيمة العادلة  

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

 م 2020يونيو  30
 شركة سنشري  

  السعودية  21
شركة نجوم السالم  

 المتوسط   ي للتقييم العقار

 10,937,000  10,850,000  11,024,000 العقارية االستثمارات مخزون 

 10,937,000  10,850,000  11,024,000 اإلجمالي 

      
      م1920ديسمبر   31

 13,050,000  12,730,000  13,370,000 العقارية االستثمارات مخزون 

 13,050,000  12,730,000  13,370,000 اإلجمالي 
 

 

 :  القيمة الدفترةفيما يلي تحليل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقابل 

 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 يونيو 30 

    

بناًء على متوسط التقييمين  للمخزون العقاريالقيمة العادلة المقدرة 

 13,050,000  10,937,000 المستخدمين 
 13,050,000  10,937,000 المخزون العقاري يخصم: القيمة الدفترية 

 -  - اإلنخفاض في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 

 174,964  174,964 الوحدات المصدرة )بالعدد(

 -  - مقدار اإلنخفاض للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  

 

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات : 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020يونيو  30 

    

صافي الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل تعديل 

 15,467,024  14,152,059 القيمة العادلة 

 -   -  النقص في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 

للمخزون  صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة العادلة  

 15,467,024  14,152,059   العقاري

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة: 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020يونيو  30 

القيمة الدفترية للموجودات العائدة للوحدة كما في القوائم المالية قبل 

 تعديل القيمة العادلة 
80,89  88,40 

 -  - مقدار اإلنخفاض للوحدة على أساس القيمة العادلة المقدرة

 88,40  80,89 صافي قيمة الموجودات للوحدة على أساس القيمة العادلة 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 عادلة ال القيمة  ( 10

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

 األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

 السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض 

 نخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. أن القيمة الدفترية ناقًصا ا

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

يها • مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إل

 القياس؛في تاريخ 

سواء بشكل    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  

 و مباشر؛مباشر أو غير 

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

وتشمل أدوات    ،2وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى    النشطة، تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق  

 حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

 . 1 بالقيمة العادلة المستوى المطفأة،صول المدرجة بالتكلفة يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األ

بين التسلسل الهرمي لمستويات    التحويالتبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد  

التي تحدث    الت، وتقدير التحوي (الهامة لقياس القيمة العادلة ككل  ألدنىاالمستوى    التعلى أساس مدخ)القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  

، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات  الفترة  خاللالتغيرات. و  خاللهافي نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت  

 .لخسارةالربح أو ا خاللبالقيمة العادلة من  المدرجة المالية 

التي    األجل هي موجودات مالية قصيرة  األدوات  . وتلك  واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةمثل النقدية وشبة النقدية    األدوات المالية األخرى،
بالنسبة لكافة الموجودات    أخرى. ألطراف    االئتمانيةعلى الجودة    حتوائهاجل وا األ لطبيعتها قصيرة  نظرا  تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة لها،  

 .، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلةاألخرىوالمطلوبات المالية 

 إدارة المخاطر  ( 11

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

 .في الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوقإلدارة المخاطر 

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

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

الغ االعتراف التي تم اعتمادها في بيانات السياسة الفردية المرتبطة بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المب 

حق قانوني قابل للتنفيذ في صرف المبالغ المعترف بها وينوي إما التسوية على أساس   الصندوق انات المالية، عندما يكون لدىالمدرجة في البي 

 .الصافي، أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت

 مخاطر السوق  

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

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

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

 االقتصادية العامة وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس كبيرا بالنسبة للصندوق. 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 )تتمة(  إدارة المخاطر   ( 11
 

 مخاطر االئتمان 

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

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

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

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

 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. 

 

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

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

 

 مخاطر العملة 

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

 كبير لمخاطر العمالت حيث أن جميع أصوله ومطلوباته النقدية مقومة باللاير السعودي. 

 

 
 آخر يوم تقييم  ( 12

 
 .م2020 يونيو 30كان يوم التقييم األخير للفترة هو 

   
 األولية الموجزة  اعتماد القوائم المالية  ( 13

 
 (. م2020 يوليو 27 هـ )الموافق 1441 ذو الحجة 6 من قبل مجلس إدارة الصندوق في األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 

 
 
 
 


