
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

هلي سدكو للتطوير السكنيألصندوق ا  

(هلي الماليةدار من قبل شركة األ)م  

  (غير مراجعة) المختصرة ولية الالقوائم المالية ا

م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 مع

لمالكي الوحدات مراجع الحسابات المستقل فحص  تقرير  
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 سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة  قائمة المركز المالي

 م 2022يونيو   30كما في 

 غير ذلك(ألف لاير سعودي )مالم يذكر 
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 إيضاحات

يونيو  30  

  2022م 
 )غير مراجعة(

ديسمبر  31   

 2021م 

 )مراجعة(

     

     

     الموجودات

 305  272 8 نقد ومافي حكمة  
ل الربح أو الخسارة ل بالقيمة العادلة من خ اتاستثمار  9 45,537  45,899 
اريع عقارية  في مش ات استثمار  10 234,606  231,304 
مدينة أخرى  ذمم    150  240 

 277,748  280,565  مجموع الموجودات
     

     المطلوبات 

ءلمن عم مبالغ مدفوعة مقدما    ً  5100  5,100 
أخرى دائنة ذمم    196  169 

 5,269  5,296  مجموع المطلوبات 
     

     

العائدة لحملة الوحدات حقوق الملكية   275,269  272,479 

     

)العدد باآلالف(الوحدات الصادرة    12 296,463  296,463 

     

(  السعودي ريال بالحقوق الملكية لكل وحدة )   0.9285  0.9191 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المختصرة  األولية ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 )غير مراجعة( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة 

 م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 يونيو 

 2021م  2022م    

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

من بيع الوحدات السكنية  محققةر خسائ   -- (1,229) 

ل الربح أو ل بالقيمة العادلة من خ اتمحققة من استثمار أرباح

بالصافي   الخسارة  

 4 -- 

ل الربح أو لبالقيمة العادلة من خ اتغير محققة من استثمار أرباح

بالصافي   الخسارة  

 134 38 

 102 150  إيرادات أخرى 

    

(  1,089) 288   )الخسارة(   /إجمالي الدخل    
    

    المصروفات 
قيمة المشاريع العقارية عكس االنخفاض في    3,302  1,153 

 ) 1,661( ( 700)  مصاريف صيانة وإدارة المرافق 
 (29)  (35)  أتعاب مهنية  

 (29) (16)  مصروفات التقييم  
 (5) (8)  مصروفات ضريبة القيمة المضافة 

 (4) (4)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق
 -  (4)  رسوم هيئة السوق المالية 

 (49) (33)  مصروفات اخرى
    

 (624)  2,501  إجمالي المصروفات التشغيلية 

 (1,713) 2,790   صافي ربح/ )خسارة( الفترة  

للفترة  خرآلالدخل الشامل ا   -- -- 

الشاملة للفترة  (الخسارة) ربح/ إجمالي   2,790 (1,713) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

.المختصرة  األولية ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 )غير مراجعة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات المختصرة 

 م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 

 2021م 2022م 

   

)مراجعة(  في بداية الفترةحقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات   272,479 270,888 

   

الشاملة للفترة (الخسارةالدخل / ) إجمالي  2,790 (1,713) 

   

   النقص في حقوق الملكية من وحدات المعامالت خالل الفترة  

   

 (393) -- قيمة الوحدات المستردة  

)غير مراجعة( في نهاية الفترةحقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات   275,269 268,782 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.المختصرة  األولية ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

النقدية المختصرة )غير مراجعة( قائمة التدفقات   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 

 2021م  2022م إيضاح 
مراجعة(غير )  )غير مراجعة(    

نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ      

 (1,713)  2,790  الربح / )الخسارة( للفترة  

     تعديلت على:

الربح أو  للمن خ بالقيمة العادلة اتغير محققة من استثمار أرباح

بالصافي   الخسارة  

    
 (134)  (38) 

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح  
 والخسارة بالصافي  

 (4)   -- 

 (1,153)  (3,302)  عكس االنخفاض في قيمة المشاريع العقارية
  (650)  (2,904) 

     التغيرات في الموجودات / المطلوبات التشغيلية:
ل الربح أو الخسارة ل بالقيمة العادلة من خ اتاستثمار   500  (10,000) 

 19,957  --  عائدات الوحدات السكنية المباعة 

 56  90  ذمم مدينة أخرى

 (6)  --  مبالغ مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق

لء مبالغ مقدمة من عم   --  (1,100) 

 (241)  27  ذمم دائنة أخرى 

التشغيلية األنشطةمن الناتج  )المستخدم في( / صافي النقد   (33)  5,762 

     

ةالتمويلي ةنشطاألالتدفقات النقدية من       

 (393)  -- 10 قيمة الوحدات المستردة  

 (393)  --  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

في النقد وما في حكمه الزيادة)النقص( /    (33)  5,369 

     

 6,042  305  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

     

 11,411  272  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.المختصرة  األولية ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 الصندوق وأنشطته  .1
 

هو صــندوق اســتثماري عقاري مقفل متوافق مع أحكام الشــريعة تم  (الصــندوق"") هلي ســدكو للتطوير الســكنيألصــندوق ا

و ويدار من قبل ـشركة ا يـس لصـالح   الـسعودي )"البنك"(  هليألوهي ـشركة تابعة للبنك ا ("مدير الصـندوق")هلي المالية ألتأـس

أمين تعمل ـشركة البلد المالية بـصفتها     إدارة الـصندوقيـشر  على الـصندوق بـشكل رئيـسي مجلس الـصندوق   وحدات مالكي

 للصندوق الحفظ 

 

وتطويرها وبناء وحدات   يل اقتناء قطع أراضــ ليهد  اســتثمار الصــندوق إلى تحقيق أرباح رأســمالية لحملة الوحدات من خ

جل بما في  الالمـستثمرة في اـستثمارات قـصيرة ارـصدة النقدية غير ال  يمكن اـستثمار االمطورة الوحدات تلكـسكنية عليها وبيع  

  مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة ت مرابحة أو صناديقلحصر ـ معامالذلك ـ دون 

 

يناير  7الموافق (  هــــــ 1435ربيع أول   6بتاريخ   ("الهيئة")تم اعتماد أحكام وشـرو  الصـندوق من قبل هيئة السـوق المالية  

 (  "بتداءال"تاريخ ا)م 2014 أبريل  28 ي  بدأ الصندوق أنشطتو ف(م2014

 

كانت المدة األولية للصندوق ثلث سنوات   تبدأ من تاريخ التأسيس   مع وجود خيار لتمديد المدة   رهنا بموافقة مجلس إدارة  

لسنة   وافق مجلس إدارة الصندوق على تمديد فترة الصندوق    2022مارس    21  في  يةلسوق المالاالصندوق وإخطار هيئة  

  لدى مدير الصندوق النية والقدرة على  2023أبريل    28  مدد مدير الصندوق الفترة حتى  2023أبريل    28إضافية تنتهي في  

وخطط للقيام بذلك وفق ا للمتطلبات التنظيمية المذكورة أعله  وبناء  عليو   تم إعداد    2023أبريل    28تمديد الفترة إلى ما بعد  

 لمرحلية المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية هذه البيانات المالية ا

 

االستثمار للئحة صناديق  الصندوق  المالية  العقاري  يخضع  السوق  هيئة  الصادرة عن   19بتاريخ    )"الهيئة"(  )"اللئحة"( 

 (  م2021فبراير    24)الموافق    ـه1442رجب    12تم تعديلها الحقا  في    م(2006يوليو    15هـ )الموافق  1427جمادى اآلخرة  

من أصبحت اللئحة المعدلة نافذة ابتداء   في المملكة العربية السعودية     االستثمار العقاري  والتي تفّصل متطلبات جميع صناديق

 م(  2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان   19

 

ــعودية  ــركة الس ــد الش ــندوق برفع دعوى ض ــاد والتنميةللقام مدير الص )"المطور"( لمعالجة بعض  العقاريطويرو الت قتص

  يتخذ مدير الصـندوق الخطوات اللممة إلجراء اإلصـلحات اسـتلم عدد من الشـكاويتم تحديدها بعد  التي   نشـائيةالعيوب اال

  تفصيلي لتحديد العمل المطلوب  قييمالمطلوبة ويتم حالي ا إجراء ت

 

 األساس المحاسبي .2

 
"( المعتمد في المملكة 34المالية األولية المختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )"التقرير المالي األولي  تم إعداد هذه القوائم  

العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشرو  وأحكام  

  الصندوق

 

المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم    واإلفصاحاتولية المختصرة كافة المعلومات  ال تتضمن هذه القوائم المالية األ

 م   2021ديسمبر  31في  كماقراءتها جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للصندوق 

 

 

 

 

 

 

 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 أساس القياس  .3

المالية القوائم  هذه  إعداد  المختصرة  تم  التا األولية  التكلفة  أساس  ومبدأ   االستحقاق مبدأ    باستخدامريخية  على  المحاسبي 

واالستثمارات في المشاريع العقارية     باستثناء االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلل الربح أو الخسارةاالستمرارية

  وصافي القيمة الممكن تحقيقها على التوالي بالقيمة العادلةمسجلة وال

ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة  

المالي المركز  قائمة  المختصرة  بشكل منفصل في  لترتيب  األولية  الموجودات والمطلوبات وفقا     بدال من ذلك  يتم عرض 

 السيولة   

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض .4

العملة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق   باستخدام  األولية المختصرةقياس البنود المدرجة في القوائم المالية    تمي

 وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق  بالريال السعوديالمالية )"العملة الوظيفية"(  يتم عرض هذه القوائم 

  وقد تم تقريبها إلى أقرب ألف ما لم يذكر خل  ذلك 

 

 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق  .5

وتمديد مدة الصندوق قام مدير الصندوق بتحديث شرو  وأحكام الصندوق خلل الفترة  تشمل التغييرات تغيير في أمين الحفظ  

  كما هو مذكور أعله

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .6

 
في تطبيق   تؤثر  التي  والتقديرات واالفتراضات  األحكام  استخدام  اإلدارة  المختصرة من  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

واالتقديرات    األسس  تلك تتوافق  مع  المطبقة  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  في  المستخدمة  لطرق 

  م2021ديسمبر  31المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المنتهية في 

 السياسات المحاسبية الهامة  .7

ه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم  تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذ

   م 2021ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 

   التفسييرات والتعديلت سارية المفعول خلل السنة المعايير (أ

 

يناير   1  أو بعد  لفترات التقارير السنوية التي تبدأ فيأصبحت التعديلت على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق  

 للصندوق   األولية المختصرة   قدر مدير الصندوق أن التعديلت ليس لها تأثير جوهري على القوائم الماليةم2022

 

يونيو   30بعد  -  19 -متعلق بامتيامات االيجار المتعلقة بكوفيد -16تعديلت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2021

 تكلفة إتمام العقد  -"العقود المتوقع خسارتها  37التعديلت على معيار المحاسبة الدولي 

 م 2020-م2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

 التعديلت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 - "الَمراجع حول إ ار المفاهيم"

 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 ( يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ) .7
 

 سارية المفعول بعد  غير التفسيرات والتعديلت الصادرة ولكنها  المعايير ( ب

 
المعايير       يلي  التعديالت  ،  فيما  و  األولية  التفسيرات  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  المفعول  سارية  غير  الصادرة 

 المختصرة للصندوق. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 

 

 

 البيان 

اعتباراً   مفعولها  يسري 
في   تبدأ  التي  الفترات  من 

 التالي أو بعد التاريخ 

والمعيار  1تعديلت على معيار المحاسبة الدولي 

 2الدولي للتقرير المالي 
االفصاح عن السياسات 

 المحاسبية 
 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8تعديلت على معيار المحاسبة الدولي 

 12تعديلت على المعيار المحاسبة الدولي 
الضرائب المؤجلة المتعلقة 

بالموجودات والمطلوبات الناشئة 
 عن معاملة واحدة  

 م 2023يناير  1

 1تعديلت على معيار المحاسبة الدولي 
تصنيف المطلوبات كمتداولة  

 وغير متداولة
 م 2024يناير  1

  10تعديلت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

   28معيار المحاسبة الدولي 
بيع أو مساهمة الموجودات بين  
 المستثمر أو المشروع المشترك 

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ السريان مؤجل إلى  

 أجل غير مسمى

 

  األولية المختصرة   يكون لها تأثيرا  هاما  على القوائم الماليةال يُتوقع أن    المعايير والتفسيرات والتعديلت المذكورة أعلهإن  

 للصندوق 

 

 النقد وما في حكمه  .8
 

 .يتمثل في األرصدة المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني جيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 الربح أو الخسارة لبالقيمة العادلة من خال  ةالُمقاس -ات االستثمار .9
  

 م  2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة  التكلفة  

     

السعودي بالريال  للمتاجرة  األهلي   –  صندوق 

 45,899 45,668  45,537 45,172  ر  ذو علقة  

 

 ية عقار مشاريعفي    اتاالستثمار .10

 

  

 يونيو  30

 م 2022

 مراجعة()غير 

 ديسمبر 31  

 م 2021

 )مراجعة(

 231,304  234,606  المشاريع المطورة

     

بتأسيس منشأة ألغراض خاصة وهي شركة األهلي المالية للستثمار العقاري   هلي المالية مدير الصندوققامت شركة األ (أ

التجاري رقم   السجل  القعدة    2بتاريخ    1010387593بموجب  م(  والهد  2013سبتمبر    8)الموافق  هـ  1434ذي 

هلي المالية للستثمار العقاري هو تسجيل الموجودات العقارية المتعلقة بالصناديق العقارية باسمها  األساسي من شركة األ

 واالحتفاظ بها  

ا ألن الـصندوق هو المالك المـستفتم تـسجيل ـسندات الملكية لضرض باـسم المنـشأة ذات األغراض الخاـصة    ( ب يد من هذه نظر 

 األرض  فقد تم تسجيل األرض في هذه القوائم المالية األولية المختصرة 

كما في وقد جرى التقييم   .بلغت القيمة العادلة للـستثمار في مـشروع عقاري بناء  على متوـسط تقييم اثنين مقيمين مـستقلين (د

ـــناد للتقييم العـقاري و  2022يونيو   30 ـــطة اســ ــعودـية للمقيمين    وهـما مقيمين معتمـ أوالتبواســ دين من قـبل الهيـئة الســ

 .المعتمدين )"تقييم"(  وقد استخدم المقيمون منهجية المقارنة المباشرة لتقييم قيمة المشروع العقاري

وحدة   20  تم بيع    م2021ديسـمبر    31خلل الفترة ال توجد وحدات مباعة  ومع ذلك   خلل السـنة السـابقة المنتهية في  (ذ

مليون   0.7مليون لاير ـسعودي   مما أدى إلى خـسارة   19.3يون لاير ـسعودي   بقيمة مبيعات بلغت  مل  20ـسكنية بتكلفة 

مليون لاير   2.3مليون لاير ســـعودي عيني ا مقابل    2.5وحدات ســـكنية بقيمة    3لاير ســـعودي  علوة على ذلك   تم بيع  

 مليون لاير سعودي  0.2سعودي نتج عنها خسارة 

 

 

 

 

 

 

 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع(  ةعقاري اريعفي مش  اتاالستثمار .10
 

 :الحركة في القيمة الدفترية للستثمار في المشروع العقاري هي كما يلي ( و

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 245,449  231,304 / السنة   الرصيد في بداية الفترة

 ( 22,496)  -- ناقص: تكلفة الوحدات السكنية المباعة

تم  عكس   التي  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  في  التغير 

  3,302 تخفيضها من المشروعات العقارية

 

8,351 

 231,304  234,606 السنة  /الرصيد نهاية الفترة 

 

 :القيمة الدفترية للستثمار في المشروع العقاري هي كما يليهـ(   

 

 يونيو  30

 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31  

 م 2021

 )مراجعة(

 237,877  237,877 استثمار في مشروع عقاري بالتكلفة 

 (6,573)  (3,271) قيمة المشروع العقاري  انخفاض خسارة 

 231,304  234,606 لمشروع العقاري لالستثمار في ا القيمة العادلة

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  .11
 

والصناديق األخرى المدارة مجلس إدارة الصندوق   تشتمل األ را  ذات العلقة بالصندوق على مدير الصندوق   

 بواسطة مدير الصندوق والبنك األهلي السعودي بصفتو الشركة األم لمدير الصندوق 

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى  

 

كم هو موضح في شرو  وأحكام الصندوق أن الصندوق تمت إدارتو بواسطة مدير الصندوق  بالنسبة لهذه الخدمات 

سنويا   على التوالي   بناء  على  %0.04و  %1يستحق الصندوق على كل يوم تقييم أتعاب إدارة وأتعاب إدارية بمعدل 

على أن يتم دفع متأخرات نصف   ندوق  معدلة لتعكس القيمة السوقية للستثمار في العقاراتصافي قيمة أصول الص

اإلدارة  وبالتالي  لم يتم احتساب   األتعاب السداد متطلب  تنامل مدير الصندوق عن م2019أبريل  28سنوية في 

 في الفترة الحالية  اإلدارية اإلتعاب

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 معامالت الوحدات .12

 
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 

 م 2022 

"الوحدات  

 باآلال " 

 م  2021 

"الوحدات  

 باآلال " 

    

 299,507  296,463  الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(

    

 174  -- الوحدات المباعة 

    

 (609)  -- الوحدات المستردة

    

 (435)  -- خالل الفترة   في الوحدات النقصصافي 

       

 299,072  296,463 الوحدات في نهاية الفترة )غير مراجعة(

 

 ةتقدير القيمة العادل .13
 

لقيمة العادلة هي القيمة التي ـسيتم اـستلمها مقابل بيع أـصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ـضمن معاملة منتظمة بين ا

ــوق بتاريخ   ــاركين في الس ــل أو تحويل المش ــية أن المعاملة لبيع األص ــتند إلى افتراض القياس  إن قياس القيمة العادلة يس

 االلتزام يتم في:

 

   أو المطلوباتأو  للموجوداتالسوق الرئيسية  ➢

   والمطلوباتفي حال عدم وجود سوق رئيسية  في السوق األكثر فائدة للموجودات  ➢
 

ــتثمارات في ــتثمار المفتوحة غير المدرجة والمقاســة بالقيمة العادلة من  حدد الصــندوق القيمة العادلة للس صــناديق االس

حسـب التسـلسـل الهرمي  2خلل الربح أو الخسـارة باسـتخدام صـافي قيمة األصـول غير المعدلة وصـنفها في المسـتوى 

ــبة ل ــل الهرمي للقيمة العادلة  بالنسـ ــلسـ لموجودات والمطلوبات للقيمة العادلة  خلل الفترة  لم يكن هناك تحويل في التسـ

المالية األخرى مثل النقد والنقد المعادل والذمم المدينة األخرى والسـلف من العملء والذمم الدائنة األخرى  يتم تقييم القيم 

ــتوى  ــنيف النقد وما يعادلو على أنو المسـ ــندوق بتصـ بينما يتم   1الدفترية على أنها تقريب معقول للقيمة العادلة  قام الصـ

 وفق ا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3لموجودات والمطلوبات المالية المتبقية على المستوى تصنيف ا

 

 

 

 

 



سدكو للتطوير السكني صندوق األهلي   

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية   

م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(
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 آخر يوم تقييم   .14

ديسمبر   30:  م2021م )2022يونيو    30آخر يوم لتقييم الصندوق لغرض إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة هو   

 م(  2021

 ختصرة االولية الماعتماد القوائم المالية  .15
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