
 

 

  
 
 
 
 

  

 صندوق الجزيرة ريت 
 ( ريتالجزيرة موطن  ق و بصند)المعروف سابقا  

 صندوق استثمار عقاري متداول

 

  )مدار من قبل الجزيرة لألسواق المالية(    

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

 

  مع تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات  



 

 

 
 ريت الجزيرة صندوق 

 )غير المراجعة(  األولية الموجزة  القوائم المالية 
   م2020يونيو  30تة أشهر المنتهية في  لفترة الس

 

 صفحـة الفهـرس 

  

 1 المستقل عن القوائم المالية األولية الموجزة تقرير فحص المراجع 

  

 2 األولية   المركز الماليقائمة 

  

 3 األولية   الشامل قائمة الدخل 

  

 4 األولية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

  

 5 األولية  قائمة التدفقات النقدية 

  

 14-6 األولية  إيضاحات حول القوائم المالية 



  

 
 

 الموجزة المالية األولية القوائمعن مراجع المستقل التقرير فحص 
 

 

 الوحدات حاملي /السادة إلى

 ريتالجزيرة  صندوق

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 المقدمة

الجزيرة شركة  )"الصندوق"( المدار من قبل ريتالجزيرة  بصندوقالمرفقة الخاصة  المركز المالي األولية قائمة لقد قمنا بفحص

، والقائمة األولية للتغيرات في صافي لدخل الشاملل م، والقائمة األولية2020يونيو  30)مدير الصندوق( كما في  لألسواق المالية

المنتهية في ذلك التاريخ،  الوحدات والقائمة األولية للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر لحامليالملكية( العائدة حقوق الموجودات )

 األولية المالية القوائم هذه إعداد عن المسؤولة هي واإلدارة. األخرى التفسيرية واإليضاحات المهمة المحاسبية بالسياسات وملخصا  

 وتتمثل. السعودية العربية المملكة في المعتمد( "التقرير المالي األولي" 34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وعرضها الموجزة

 .فحصنا إلى استنادا   الموجزة األولية المالية القوائم هذه بشأن استنتاج إبداء في مسؤوليتنا

 نطاق الفحص

 من قبل مراجع المستقل األولية المنفذالمالية  المعلومات( "فحص 2410)لقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الرتباطات الفحص 

من طرح استفسارات، بشكل أساسي على المالية األولية  القوائمفحص ويتألف " المعتمد في المملكة العربية السعودية. للمنشأة

 الفحص أقل ويعد. وغيرها من إجراءات الفحص ةاألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي

، وتبعا  لذلك ة المعتمدة في المملكة العربية السعوديةلمراجعلالدولية  معاييرلل وفقا   القيام بها تميمن المراجعة التي في نطاقه  بكثير

دراية بجميع األمور المهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات على  سنصبح بأننا إلى تأكيد الوصولمكننا من فإنه ال ي

 رأي مراجعة. أي ال نبديفإننا ، وبناء  عليه .المراجعة

 االستنتاج

ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع استنادا  إلى فحصنا، فإنه لم 

 عربية السعودية.( المعتمد في المملكة ال34لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا   الجوانب الجوهرية،

 وشركاؤهالبسام  نع

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

 (337)ترخيص رقم  - محاسب قانوني
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 العربية السعودية المملكةالرياض، 
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 صندوق الجزيرة ريت

 األولية )غير مراجعة( المركز الماليقائمة 
 م2020يونيو  30كما في 

 )لاير سعودي(
 

 إيضاح 

 

 

 م 2020يونيو    30

  )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      الموجودات 

 1,436,360   682,482   9 النقدية لدى البنك

 3,411,477   846,842    ، صافي إيجارات مدينة

 962,697   971,759   6 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

 24,718  157,362   مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى 

 106,017,868  102,748,482  7 االستثمارات العقارية، صافي 

 111,853,120  105,406,927   إجمالي الموجودات 
       

      المطلوبات 

 237,739  227,439  9 أتعاب إدارة الصندوق مستحقة 

 1,618,192  398,138   إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 25,556  50,833  9 أتعاب حفظ مستحقة 

 304,365  348,415   المصروفات مستحقة  

 2,185,852  1,024,825   إجمالي المطلوبات  

      

 109,667,268  104,382,102   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 

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

 9.29  8.85   للوحدة القيمة الدفترية للموجودات العائدة 

 8.52  8.08  10 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية الموجزة  من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءا  ( 17)إلى  ( 1)تشكل االيضاحات المرفقة من  
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 صندوق الجزيرة ريت

 قائمة الدخل الشامل األولية )غير مراجعة( 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعودي()لاير  
 

 

 

  إيضاح 
 م 2020يونيو   30 

  )غير مراجعة( 
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

      إيرادات 

 2,451,459   3,100,303    إيرادات إيجار 

 25,361   9,062   8 بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الربح من االستثمارات مدرجة 

 2,476,820   3,109,365    إجمالي االيرادات 

      مصروفات 

 (76,159)  ( 82,344)   مصاريف ادارة عقارات 

 ( 513,083)  ( 453,989)  9 أتعاب ادارة الصندوق 

 ( 181,291)  ( 556,771)   مصاريف اخرى 

 -  ( 4,032,041)   تمانية متوقعة  ئ خسائر إ  اتمصروف

 ( 770,533)  ( 5,125,145)   اجمالي المصروفات  

 1,706,287  ( 2,015,780)   الدخل الناتج من العمليات)الخسارة( /

      

 ( 4,076,650)  ( 2,807,478)  7 هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية 

 ( 463,177)  ( 461,908)  7 استهالك االستثمارات العقارية  

 (2,833,540)  ( 5,285,166)   للفترة   صافي الخسارة

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر  

 (2,833,540)  ( 5,285,166)   الشامل للفترة   صافي الخسارة

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
األولية الموجزة ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 17( إلى )1االيضاحات المرفقة من )تشكل 
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 صندوق الجزيرة ريت

 العائدة لحاملي الوحدات األولية )غير مراجعة()المكلية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 

 إيضاح 
 م 2020  يونيو 30 

  )غير مراجعة( 
 م2019يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

     التغيرات من معامالت الوحدات: 

العائدة لحاملي الوحدات في بداية  )الملكية( صافي قيمة الموجودات 

 115,803,683  109,667,268  الفترة 

 ( 5,900,000)  - 12 توزيعات أرباح خالل الفترة 

 (2,833,540)  ( 5,285,166)  )الخسارة( / الدخل الشامل للفترةصافي  

العائدة لحاملي الوحدات في نهاية   )الملكية( صافي قيمة الموجودات 

 107,070,143  104,382,102  الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   األولية الموجزة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( 17)( إلى 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 صندوق الجزيرة ريت

 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 
 م 2020يونيو   30  

 )غير مراجعة( 
 م2019يونيو  30  

 )مراجعة( 

    األنشطة التشغيلية 

 (2,833,540)  ( 5,285,166) للفترة  صافي الخسارة
    التعديالت لـ: 

 1,567  - مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل )الخسارة( / الربح المحقق من بيع االستثمارات 
 (26,928)   ( 9,062) مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الربح غير المحقق من إعادة تقييم االستثمارات 

 463,177  461,908 استهالك االستثمارات العقارية 

 4,076,650  2,807,478 هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية  

 -  4,032,041 تمانية متوقعة  ئ مصروفات خسائر إ

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 928,283)  ( 1,467,406) ايجارات مدينة 
 200,000  - متحصالت من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 

 (4,512)  ( 10,300) أتعاب ادارة الصندوق  
 ( 110,904)  ( 132,644) مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 42,906  44,050 مصروفات مستحقة 
 ( 322,897)  ( 1,220,054) ايرادات إيجار غير مكتسبة 

 (417)  25,277 أتعاب حفظ مستحقة 

 556,819  ( 753,878) األنشطة التشغيلية الناتج من  /صافي النقد )المستخدم في(  

    

    
 556,819  ( 753,878) التغير في النقدية لدى البنك خالل الفترة 

 4,566,679  1,436,360 النقدية لدى البنك في بداية الفترة 

 5,123,498  682,482 النقدية لدى البنك في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية الموجزة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ( 17)إلى  ( 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 الصندوق وانشطته  (1
 

 معايير مع متوافق متداول عقاري )"ريت"( هو صندوق استثماري موطن ريت المعروف مسبقاً بصندوق الجزيرة صندوق الجزيرة ريت 

 المتداولة العقارية االستثمار بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري االستثمار صناديق الصندوق وفقا لالئحة اإلسالمية. ويعمل الشريعة

 األنظمة مع يتماشى بما وحداته في التداول وتم السعودي )"تداول"( المالية السوق في الصندوق مدرج إن  .المالية السوق هيئة من الصادرة

 سنة من بداية تشغيلة.   99ومدتة   سعودي، لاير مليون وثمانية عشر هو مائة حجم الصندوق إن .الصلة  ذات واللوائح

 

)"ش  المالية   لالسواق  الجزيرة  الصندوق"(،ركة  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

 
من  %90اإلستثمار في عقارات مطورة تطويراَ انشائيا تحقق دخالَ دورياَ وتوزع نسبة التقل عن  للصندوق الرئيسي االستثماري الهدف إن

صافي ارباح الصندوق نقداَ على المستثمرين خالل فترة عمل الصندوق مرة واحدة سنويا بحد ادنى خالل الربع الثالث من كل عام في حال  

مع امكانية تحقيق أرباح رأسمالية عند بيع أصول الصندوق، وسيستثمر الصندوق بشكل اساسي في مستودعات   االيجاراتاكتمال تحصيل  

 . ة جدةبمدين الخمرة 

 

 اللوائح النظامية  (2
  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( والتعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول )"التعليمات"( و

اولة في المملكة العربية السعودية  المنشورة من قبل هيئة السوق المالية والتي تبين المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية والمتد

 إتباعها. 

 

 أسس اإلعداد   (3
 
 بيان اإللتزام  1- 3
 

"التقرير المالي األولى" المعتمد في المملكة العربية  34 تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالسعودية واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

 
 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية حسب ترتيب السيولة. 

 
مع    ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قرأتها باالقتران

نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  القوائم   م 2020يونيو    30م. ال تكون 

 م.2020ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 
 أساس القياس    2- 3

 لى أساس مبدأ التكلفة التاريخية. تم إعداد هذه القوائم المالية ع
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 3

  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وهي عملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة

 باللاير السعودي إلى أقرب لاير، مالم يذكر خالف ذلك. 
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 
 أسس اإلعداد )تتمة(   (3

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة   4- 3
 

المصادر  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق و

 م ، باستثناء التقدير الموضح أدناه: 2019ديسمبر  31في   الرئيسية لتقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 

ذلك،   عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة، قامت اإلدارة بعمل بعض االفتراضات اإلضافية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. ومع

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

يقين تتطلب تعدياًل جوهرياً على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية. نظراً لتطور الموقف سريعاً مع عدم ال

 ييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تق 

 

 السياسات المحاسبية المهمة (4
 

لية المالية  السياسات المحاسبية المهمة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع المستخدمة والمفصح عنها في القوائم الما

 م.  2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 
 اتعاب ادارة الصندوق المستحقة وأخرى (5

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

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

ة المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير واالشعارات الى المستثمرين وطباعتها و مكافأة اعضاء مجلس االدارة والرسوم الرقابية  التكاليف الفعلي 

 % 0,25ومراجعي الحسابات الخارجيين واتعاب المثمنين واية اطراف اخرى تقدن خدمات للصندوق واية مصاريف استثنائية بحد اقصى  

سنويا من صافي القيمة العادلة لالصول تدفع على اساس ربع    %0,1ادلة لالصول ، واتعاب حفظ بحد اقصى  سنوياً من صافي القيمة الع

وذلك    %5سنويا من الدخل التأجيري المحصل. ويستحق مدير الصندوق اتعاب اداء بنسبة    %5سنوي ، و رسوم تشغيل وصيانة وتسويق  

 ندوق وسعر شراءه.  قيمة الفرق االيجابي بين سعر بيع اي عقار مملوك للص
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
   من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة بالقيمة العادلة  استثمارات  (6

 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 القيمة السوقية  التكلفة عدد الوحدات  مدير الصندوق 

  971,759  911,976 6,529.91 شركة الجزيرة لألسواق المالية   صندوق الجزيرة للمرابحه باللاير السعودي 

 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 القيمة السوقية  التكلفة الوحدات عدد  مدير الصندوق 

 962,697 925,316 6,259.91 شركة الجزيرة لألسواق المالية   صندوق الجزيرة للمرابحه باللاير السعودي 

 
 فيما يلي حركة االستثمارات خالل السنة: 

  
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 

 م2019ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 2,125,316  962,697  الرصيد في بداية السنة  

 ( 1,244,642)   -  المباع خالل السنة 

 37,381   9,062   األرباح غير المحققة 

 44,642  -  األرباح المحققة 

 962,697   971,759    الرصيد في نهاية السنة

 
 االستثمارات العقارية، صافي   (7

  

 المباني  األراضي  
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

     التكلفة

 111,681,511 108,724,269 23,591,885 85,132,384 الرصيد في بداية الفترة 

 ( 2,957,242) ( 2,807,478) ( 609,190) ( 2,198,288) هبوط في القيمة  

 108,724,269 105,916,791 22,982,695 82,934,096 الرصيد في نهاية الفترة 

     
     اإلستهالك المتراكم 

 ( 1,753,726) (2,706,401) (2,706,401) - الرصيد في بداية الفترة 

 (952,675) ( 461,908) ( 461,908) - االستهالك المحمل للفترة 

 (2,706,401) ( 3,168,309) ( 3,168,309) - الرصيد في نهاية الفترة 

     

     القيمة الدفترية : 
 م  2020يونيو  30الرصيد في  

  102,748,482 19,814,386 82,934,096 )غير مراجعة( 

 م  2019ديسمبر  31الرصيد في 
 106,017,868  20,885,484 85,132,384 )مراجعة( 

 
 

جنوبي  يقع في طريق الملك تتمثل اإلسـتثمارات العقارية في مسـتودعات الخمرة: يمثل مسـتودعات قائمة على أرضـين بلوك شـمالي و بلوك      7-1

 فيصل بحي الوادي، مدينة جدة.

 جميع العقارات مســجلة باســم اإلنماء لالســتثمار)"الشــركة"(. تحتفظ الشــركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصــندوق وال تملك أي حصــص      7-2

 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.

يقوم مدير الصــندوق بشــكل دوري بمراجعة عقاراته االســتثمارية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشــر النخفاض في قيمة األصــول. يتم اعتبار     7-3

ــتثماري قيمتها القابل ــارة االنخفاض في القيمة بالمبلل الذي تتجاوز القيمة الدفترية لكل عقار اسـ ــترداد، وهي األعلى من القيمة العادلة خسـ ة لإلسـ

للموجودات ناقًصا تكلفة البيع و قيمة استخدامه. ووفقا لتقارير التقييم الدورية التي قدمها خبراء التقييم المستقلون عن الصندوق.
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 م2020نيو يو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 
 )تتمة(  االستثمارات العقارية، صافي (7

 
 :هبوط في قيمة اإلستثمارات العقاريةفيما يلي حركة مجمع حركة  7-4
 

 

 م 2020يونيو   30 

  )غير مراجعة( 

 م2019 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 6,318,489  9,275,731 في بداية الفترة/ السنة    هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية

 2,957,242  2,807,478 خالل الفترة/ السنة     هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية

 9,275,731  12,083,209 في نهاية الفترة/ السنة    هبوط في قيمة اإلستثمارات العقارية

 
 
 قائمة الدخل مدرجة بالقيمة العادلة في الربح من اإلستثمارات  (8
 

 

 م 2020يونيو   30 

  )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

االستثمارات   بيع  من  المحقق  قائمة  )الخسارة(  في  العادلة  بالقيمة  مدرجة 

 الدخل 

-  (1,567) 

مدرجة بالقيمة العادلة في  الربح غير المحقق من إعادة تقييم االستثمارات  

 26,928  9,062 قائمة الدخل 

  9,062  25,361 

 
 
 األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة  (9

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

 .   المالية( والصناديق األخرى  المدارة من قبل مدير الصندوق

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

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

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

 
 . تحت بند المصروفات المستحقة الموجودات والمطلوبات*بدالت حضور مجلس اإلدارة تم ادراجها في قائمة 

 
 
 
 

 الرصيد المدين/ )الدائن(   مبلغ المعاملة   

 الطرف ذو العالقة 

طبيعة  
المعام 

 لة

يونيو   30
 م 2020

 )غير مراجعة( 
 م 2019يونيو  30

 ( مراجعة)غير 

يونيو   30 
 م 2020

 )غير مراجعة( 

ديسمبر  31
 م 2019

 )مراجعة( 

 الجزيرة لالسواق المالية شركة 
أتعاب إدارة  

 ( 513,083) ( 453,989) الصندوق 
 

(227,439 )  (237,739) 
 1,436,360  682,482   - - حساب جاري   بنك الجزيرة 

 (25,556) ( 50,833)  (25,139) ( 25,277) أتعاب حفظ  اإلنماء لالستثمار
صندوق الجزيرة للمرابحه  

 25,361 9,062 إستثمار  باللاير السعودي 
 

 971,759  962,697 

 اعضاء مجلس إلدارة  
بدل  * 

 (54,910) ( 10,970) حضور 
 

(32,970 ) (22,000) 
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 أثر صافي قيمة الموجودات في حال تم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة   ( 10
 

من لوائح الصناديق العقارية االستثمارىة الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يقوم مدير الصندوق   22وفقاً للمادة 
اسطة مقيمين مستقلين. كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق، يتم اإلفصاح عن  بتقييم موجودات الصندوق بمتوسط تقييمين أثنين بو

بالتكلفة  اإلستثمارات العقارية  ، يتم إدراج  للسياسة المحاسبية للصندوق  أنةصافي قيمة الموجودات على أساس القيمة السوقية المتاحة. إال  
. وعليه يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة أدناه لغرض  االولية الموجزة  المالية  ناقص اإلستهالك المتراكم و اإلنخفاض إن وجد في هذه القوائم
 الحصول على 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  

دوق متوسط تقيمين لغرض الكشف عن  صهذا المقيمان مرخصان من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )"تقييم"(. استخدم مدير ال 

 :يونيو  30 فيما يلي تقييم االستثمارات العقارية كما في   .عادلة للعقارت القيمة ال

 م 2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 

 شركة سنشري  
  السعودية  21

شركة نجوم السالم  
 المتوسط   للتقييم العقاري 

 93,614,741  102,748,482  84,481,000 االستثمارات العقارية 

 93,614,741  102,748,482  84,481,000 اإلجمالي 

 م1920ديسمبر  31
      ( مراجعة )

 96,959,934  106,017,868  87,902,000 االستثمارات العقارية 

 96,959,934  106,017,868  87,902,000 اإلجمالي 
 

 

 
 م 2020يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية بناء على متوسط التقيمين 
 96,959,934  93,614,741 المستخدمين 

    يخصم: القيمة الدفترية  
 (106,017,868)  ( 102,748,482) االستثمارات العقارية  -

 ( 9,057,934)  ( 9,133,741) نقص القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية * 

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

 (0.77)  ( 0.77) الحصة الناقصة للوحدة من القيمة العادلة المقدرة  

 صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات : 

 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

الموجوادات العائدة لحاملي الوحدات كما في القوائم المالية قبل  صافي قيمة 
 104,382,102 تعديل القيمة العادلة 

 
109,667,268 

 ( 9,057,934)  ( 9,133,741) النقص في القيمة العادلة المقدرة عن القيمة الدفترية 

العادلة  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات على أساس القيمة 
 95,248,361 لإلستثمارت العقارية 

 
100,609,334 

 
 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة: 

 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

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

 

9.29 
 (0.77)  ( 0.77) الناقصة للوحدة على أساس القيمة العادلة القيمة 

 8.52  8.08 القيمة العادلة للموجودات العائدة للوحدة 

جميع العقارات مسجلة باسم اإلنماء لالستثمار  )"الشركة"(.تحتفظ الشركة بهذه العقارات لملكية االنتفاع بالصندوق وال تملك أي حصص    *
 مسيطرة والتسبب أي مخاطر على العقارات.  
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 مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إدارة المخاطر   ( 11
 إدارة المخاطر المالية  11-1

ويركز البرنامج الشامل   .إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الصندوق  تتعرض أنشطة 
 .الصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوقإلدارة المخاطر في 

إيجار مدينة والم النقدية وشبة النقدية وذمم  الموجزة بشكل أساسي من  المالية األولية  القوائم  المدرجة في هذه  المالية  ستحقات  تتضمن األدوات 
سوم اإلدارة المستحقة والمصروفات المستحقة وإلتزامات أخرى. يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبالل األخرى ور

حق قانوني قابل للتنفيذ في مقاصة المبالل المعترف بها وينوي إما التسوية   الصندوق  المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة، عندما يكون لدى
 .أساس صاٍف، أو لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت  على

 مخاطر السوق   ( أ

مثال ال  يخضع الصندوق لألحكام العامة لقطاع االستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يتأثر بدوره بعدد من العوامل على سبيل ال
معدالت العموالت ومخاطر العرض والطلب ومخاطر وفرة التمويل ومخاطر رأي  الحصر مخاطر النمو االقتصادي الكلي  في المملكة ومخاطر  

دية العامة  المستثمر ومخاطر السيولة ومخاطر  المتطلبات التنظيمية والقانونية. تراقب اإلدارة بشكل منتظم التقلبات والتغيرات في البيئة االقتصا
 وتعتقد أن تأثير هذه التغييرات ليس مهًما للصندوق. 

 ر العملة مخاط

للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. األدوات المالية للصندوق أي؛ األ رصدة  المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األداة المالية نظراً 
المستحقة، ومصروفات  البنكية، و الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و ذمم إيجار مدينة، ورسوم اإلدارة 

 مستحقة ومطلوبات أخرى القائمة باللاير السعودي. وبالتالي، اليتعرض الصندوق ألي مخاطر في العملة. 
 

 مخاطر السعر 
ى  مخاطر السعر هي المخاطر المتمثلة في أن تتقلب قيمة األدوات المالية للصندوق كنتيجة للتغيرات في أسعار السوق التي تسببها عوامل أخر 

  غير حركة العمالت األجنبية ومعدل العموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية 

 ي يحتفظ بها الصندوق. يراقب الصندوق حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية.  الت 

 

 

 مخاطر االئتمان  ( ب
بالوفاء   مقدرته  بسبب عدم  ذلك  ويكون  الثاني  للطرف  مالية  بخسائر  ما  تسبب طرف  في  تتمثل  والتي  االئتمان  لمخاطر  الصندوق  يتعرض 

 االئتمان في ذمم إيجار مدينة  والمستحقات األخرى والرصيد لدى البنك.بالتزاماته. يتعرض الصندوق لمخاطر 

 

ان من سياسة الصندوق عند الدخول في عقود األدوات المالية بأن تكون مع أطراف ذات سمعة طيبة. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر  

أطر المعامالت مع  والحد من  االئتمانية،  التعرضات  المقابلة  االئتمان من خالل مراقبة  االئتمانية لألطراف  الجدارة  وتقييم  مقابلة معينة  اف 

 باستمرار. يتم وضع النقدية لدى مؤسسة مالية ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني. 

 

 يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمحتوى قائمة المركز المالي األولية: 

 
 إيضاح 

 م 2020يونيو    30 

 )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

      

 1,436,360   682,482   9 النقدية لدى البنك

 3,411,477   846,842    إيجارات مدينة 
 

وبناًء على التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة إلى أي خسائر    9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
مخصص خسائر    باألعتراف انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية للنقدية وشبه النقدية اما فيما يخص ذمم اإليجارات المدينة فقد قام الصندوق  

 . لاير سعودي  4,032,041ائتمانية متوقعة بقيمة 
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إدارة المخاطر  )تتمة(   ( 11
 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 11-1

 ج(  مخاطر السيولة 
 

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصــندوق لصــعوبات في الحصــول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب  

 التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية 
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها من كل يوم عمل، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة  

لذمم الدائنة التي من المتوقع تسويتها خالل  باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من ا

 شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي األولية. 
 

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

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

 يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة في للصندوق بناًء على آجال االستحقاق المتوقعة: 

 

 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

  682,482  -  682,482  البنكالنقدية لدى 

  846,842  -  846,842  ، صافي إيجارات مدينة

  971,759  -  971,759  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

 157,362 - 157,362 مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى  

 102,748,482 102,748,482 - االستثمارات العقارية، صافي 

    

 105,406,927 102,748,482 2,658,445 إجمالي الموجودات 

    

 227,439 - 227,439 أتعاب إدارة الصندوق مستحقة 

 398,138 - 398,138 إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 50,833 - 50,833 أتعاب حفظ مستحقة 

 348,415 - 348,415 المصروفات مستحقة  

    

 1,024,825 - 1,024,825 إجمالي المطلوبات 
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 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إدارة المخاطر  )تتمة(   ( 11
 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 11-1

 )تتمة(  ج(  مخاطر السيولة

 

 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 المجموع  أكثر من سنة  أقل من سنة  
    

 1,436,360 - 1,436,360 النقدية لدى البنك

 3,411,477 - 3,411,477 إيجارات مدينة 

 962,697 - 962,697 الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو 

 24,718 - 24,718 مصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى  

 106,017,868 106,017,868 - االستثمارات العقارية، صافي 

    

 111,853,120 106,017,868 5,835,252 إجمالي الموجودات 

    

 237,739 - 237,739 أتعاب إدارة الصندوق مستحقة 

 1,618,192 - 1,618,192 إيرادات إيجار غير مكتسبة 

 25,556 - 25,556 أتعاب حفظ مستحقة 

 304,365 - 304,365 المصروفات مستحقة  

    

 2,185,852 - 2,185,852 إجمالي المطلوبات 

 
 د(  المخاطر التشغيلية 

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

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

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

 

قيق  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تح

 هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 

 تقدير القيمة العادلة  11-2
عر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  القيمة العادلة هي الس

 يستخدم الصندوق التسلسل التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية: 
 

للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في  أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة  – 1المستوى  -
 تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو   1هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  – 2المستوى  -
 غير مباشر. 

 ام. هي مدخالت يمكن مالحظتها لألصل أو االلتز – 3المستوى  -
 

م، تشتمل األدوات المالية للصندوق على النقدية وشبة النقدية، وذمم إيجار مدينة، ورسوم اإلدارة المستحقة ومصاريف  2020يونيو    30في  

 مستحقة ومطلوبات أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية بالتكلفة المطفأة، وتعتبر وقيمتها الدفترية كتقريب معقول للقيمة العادلة. 

 

 

 

 



 

 ريتالجزيرة    ندوقص

14 

 
 

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

 )لاير سعودي(
 

 توزيعات أرباح   ( 12
 

أرباح  وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع  م  2019يونيو    23كما في  ، و م  2020يونيو    30المنتهية في    لم يتم توزيع أي أرباح خالل الفترة 
ليصبح إجمالي    لاير سعودي  5,900,000لغ  مب م  2019م والنصف األول من عام  2018نقدية على حاملي الوحدات عن النصف الثاني من عام  

 .  لاير سعودي 0.5وحدة تستحق كل منها  11,800,000عدد الوحدات المستحقة 
 

 الفئة األدوات المالية حسب  ( 13
 م.2019ديسمبر   31م و2020يونيو  30يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية ضمن التكلفة المطفأة كما في 

 

 التكلفة المطفأة  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

القيمة العادلة من خالل  

 الربح أوالخسارة 

 باللاير السعودي باللاير السعودي 

   المركز المالي الموجودات كما في قائمة 

 -   682,482  النقدية لدى البنك

 -   846,842  إيجارات مدينة، صافي 

  971,759  - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  971,759  1,529,324 اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة  )مراجعة(  م2019 ديسمبر 31

القيمة العادلة من خالل  

 الربح أوالخسارة 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 

 -  1,436,360 النقدية لدى البنك

 -  3,411,477 إيجارات مدينة، صافي 

 962,697 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 962,697 4,847,837 اإلجمالي 

 
 

 المعلومات القطاعية   ( 14
اك يستثمر الصندوق في عقارين استثماريين في المملكة العربية السعودية. بما أن الصندوق يستثمر في قطاع واحد وفي دولة واحدة، لم يكن هن 

 عرض للمعلومات القطاعية. 
 

 معايير هامة جديدة صادرة و غير مطبقة ( 15
الجديدة والتفسيرات ولكنها غير مطبقة. يعتزم الصندوق اعتماد جميع المعايير والتفسيرات القابلة للتطبيق عند  تم اصدار عدد من المعايير  

المالية  سريان مفعولها. يقوم مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة والتفسيرات ويعتقد أنه لن يكون ألي منها أي تأثير على القوائم  
 المستقبلية للصندوق 

 
 آخر يوم تقييم  ( 16

 

 .م2020يونيو  30كان يوم التقييم األخير للفترة هو 
   

 اعتماد القوائم المالية  ( 17
 

 (. م2020  أغسطس  19  )الموافق  هـ1441  ذو الحجة  29  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في
 
 

 عن مجلس إدارة الصندوق 

 

 
 

 بالتوقيع المفوض 

 


