
  
 

 

 

 

 

 

 

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

 )ل�ستثمارا�نماء��شركة�بواسطة(ُمدار�

  ا�وجزة�(غ ��مراجعة)�ا�وليةالقوائم�ا�الية�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠.ي��ا�ن,+ية لستة�أشهرل

  ا�ستقلمراجع�للفحص�المع�تقرير�

 

  

 

 

 

 

  



   

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  �)ل�ستثمارا�نماء�شركة��بواسطةمدار�(
  

  �ا�وجزةولية�القوائم�ا�الية�ا� 
  

  صفحـة الفهرس
  

  ٢  ا'ستقلمراجع�للفحص�التقرير�

  ٣  ا'وجزة�قائمة�ا'ركز�ا'ا-ي�ا+ولية

  ٤  ا'وجزة�ا+وليةالشامل�قائمة�الدخل�

  ٥  �العائدة�لحام?ي�الوحدات�ا+ولية�ا'وجزة�صول ا> قائمة�التغ:9ات�6ي�صا6ي�

  ٦  �ا+ولية�ا'وجزةالتدفقات�النقدية�قائمة�

  ١٤ -��٧  ا'وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا'الية�ا+ولية
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 ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  )ل�ستثمارشركة�ا�نماء��بواسطة(ُمدار�

  �ا�وجزة�ا�ولية�قائمة�ا�ركز�ا�اRي

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�6ي�

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

 

  
 يونيو�٣٠

  م�٢٠٢٠
 ديسم�٣١�9

 م�٢٠١٩

 (مراجعة)  (غ ��مراجعة) إيضاح  

     ا�صول 
      ا�تداولة�ا�صول 

 ١٬٢٨١٬٦٧٥  ٢٬٧١٠٬٠٨٨ ٧ عاد>ت�النقد�ُم نقد�و 

  ٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦   ٦٧٬٣٩٨٬٩٦٧  ٨  �الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

  ١٥٠٬٤٤٠٬٩٠٦   -   ٩  استثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة

  ٥١١٬٨٦١٬٠١٤   ٧٠٢٬٨٢٤٬٥٤١  ١٠  الجزء�ا'تداول�من�صا6ي�ا>ستثمار�6ي�التأج:�9التموي?ي

  ٣٬١٨٨   ١٬٧٥٧٬٧٥٦    ذمم�مدينة�أخرى�

 ٨٦٩٬١١٤٬٢٥٩  ٧٧٤٬٦٩١٬٣٥٢  ا�تداولة�اFصول إجماRي�

     

غ ��ا�تداولة�ا�صول       

 ٥٬٢٩٧٬١٧٥٬٤٥٩  ٥٬٢٩٧٬١٧٥٬٤٥٩ ١٠ صا6ي�ا>ستثمار�6ي�التأج:�9التموي?ي

اFصول إجماRي�   ٦٬١٦٦٬٢٨٩٬٧١٨  ٦٬٠٧١٬٨٦٦٬٨١١ 

     

     ا>ل�dامات�

 ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١ ا'ستحق�عند�تحويل�صكوك�ا'لكية

 ٢٤٬٤٩١٬٥٢٨  ١٠٬١١١٬٣٣٠ ١٢ اخرى �ال�dاماتمصروفات�مستحقة�و 

Fي�اR̂اماتإجما  ٦٤٬٤٩١٬٥٢٨  ٤٠٬١١١٬٣٣٠  ل_

 ٦٬١٠١٬٧٩٨٬١٩٠  ٦٬٠٣١٬٧٥٥٬٤٨١  العائدة�لحام?ي�الوحدات�صول اF صا.ي�قيمة�

 ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

 F١٠٫٠١٩٤  ٩٫٩٠٤٤ ١٧  لوحدة�(ريال�سعودي)ل�– صول صا.ي�قيمة�ا  

̂امات�ا�حتملة�واFرتباطات�   -    -   ١٥  الرأسماليةاFل_

  

 

 

 

 

 

 

 

  .ا'وجزة�ا+ولية�>�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'اليةجزًءا��١٩إ-ى���9١ا�يضاحات�ا'رفقة�من�تعت�



 

   

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق��

  )ل�ستثمارشركة�ا�نماء��بواسطة(ُمدار�

  (غ ��مراجعة)�ا�وجزة�ا�ولية�الشامل�الدخلقائمة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ��

  

 

 

 إيضاح 

 يونيو�٣٠

  م٢٠٢٠

  يونيو�٣٠

 م٢٠١٩

     الدخل

 ٢٦٨٬٧١٠٬٩٦٨  ٢٦٨٬٧١٠٬٩٦٦  تمويل�من�ا�يجار�دخل

 ٤٬٢٠٣٬٥٠٢  ١٬٢٥٠٬٠٠٠  إيراد�عمو>ت�من�إيداعات�مرابحة

١- ٨  صا6ي�مكاسب�ا>ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�  ١٬٩٧٤٬٤٨٠   ١٬٨٧١٬٤٩١  

  ٢٧٤٬٨٨٨٬٩٥٠   ٢٧١٬٨٣٢٬٤٥٧   إجماRي�الدخل

     

     ا�صروفات

 ٥٩٨٬٩٧٢  )٧٧٬٦٦٩٬٥٢٧(  ١٠٫١  الخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعة�)�/�عكسمخصص(

  )٢٢٬٥٦١٬٧٢٤(   )١٩٬٢٤٤٬٧٩٣( ١٣  أتعاب�إدارة

 )٣٤٧٬١٣٦(  )٣٥٠٬٩٦٦(  أتعاب�حفظ

 )١٬٦٢٨٬٢٣١(  )١٬٠٠٩٬٨٨٠(  مصروفات�أخرى 

  )٢٣٬٩٣٨٬١١٩(  )٩٨٬٢٧٥٬١٦٦( 

 ٢٥٠٬٩٥٠٬٨٣١  ١٧٣٬٥٥٧٬٢٩١  للف_�ة�الربح

 -    -    الدخل�الشامل�ا�خر�للف9dة

 ٢٥٠٬٩٥٠٬٨٣١   ١٧٣٬٥٥٧٬٢٩١   الدخل�الشامل�للف_�ة�إجماRي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .ا'وجزة�ا+ولية�>�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'اليةجزًءا��١٩إ-ى���١تعت��9ا�يضاحات�ا'رفقة�من



 

   

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  �)ل�ستثمارا�نماء��شركة�بواسطة(ُمدار�

  (غ ��مراجعة)��الوحدات�ا�ولية�ا�وجزة�لحام?يالعائدة��صول .ي�صا.ي�اF �قائمة�التغ �ات

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

    .ا'وجزة�جزًءا�>�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�ا+ولية�١٩إ-ى���١تعت��9ا�يضاحات�ا'رفقة�من

   

 م�٢٠٢٠
 

  

 م٢٠١٩

     

 F٦٬٠٨٩٬٠٨٤٬٥٥١   ٦٬١٠١٬٧٩٨٬١٩٠  يناير��١.ي��صول صا.ي�قيمة�ا  

        

 ٢٥٠٬٩٥٠٬٨٣١  ١٧٣٬٥٥٧٬٢٩١  إجما-ي�الدخل�الشامل�للف9dة

  )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(   )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(   )�١٤إيضاح(�لف9dةل�الوحدات�حام?يلتوزيعات�

 ٦٬٠٩٦٬١٣٥٬٣٨٢  ٦٬٠٣١٬٧٥٥٬٤٨١  يونيو��٣٠.ي��ا�صول صا.ي�قيمة�

  
  م٢٠١٩   م٢٠٢٠

  وحدات  

  ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  �يناير�١وحدات�.ي�ال

 ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠ يونيو�٣٠الوحدات�.ي�



 

   

  

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  )�ل�ستثمارا�نماء��شركة�بواسطة(ُمدار�

  (غ ��مراجعة)�قائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

  إيضاح 

 يونيو�٣٠

 م�٢٠٢٠
 

  يونيو�٣٠

 م٢٠١٩

     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

 ٢٥٠٬٩٥٠٬٨٣١  ١٧٣٬٥٥٧٬٢٩١   لف9dةلالربح�

     تسويات�لـ:

 )٥٩٨٬٩٧٨(  ٧٧٬٦٦٩٬٥٢٧  ١- ١٠  �الخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعة��(عكس)/�مخصص

 )١٬٥٧٧٬٩١٩(  )٧٨٦٬٥٥٦(  ١- ٨مكاسب�غ:�9محققة�ل�ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�

       

 Fات�.ي�ا�صول التغ �F̂اماتوا      التشغيلية:��ل_

 ١٬٢٨٩٬٠٣٢  )٢٦٨٬٧١٠٬٩٦٦(   صا6ي�ا>ستثمار�6ي�التأج:�9التموي?ي�

 )١٬١٠٠٬٢٧٠(  )١٬٧٥٤٬٥٦٨(    ذمم�مدينة�أخرى 

 ٩٥٧٬٠٢٦  )١٤٬٣٨٠٬١٩٨(   اخرى �ال�dاماتمصروفات�مستحقة�و 

 -   )١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(   ا'ستحق�عند�تحويل�صكوك�ا'لكية

  ٢٤٩٬٩١٩٬٧٢٢   )٤٤٬٤٠٥٬٤٧٠(    ا�نشطة�التشغيلية�)/�الناتج�منا�ستخدم�.ي(صا.ي�النقد�

     

     ا�نشطة�اFستثماريةالتدفقات�النقدية�من�

 ١٦٬٣٣٤٬٧٧٧  ١٣٨٬٩١٥٬٠٦٥  استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�ا'حصل�من�استبعاد�

 )٩٬٢٢٩٬٢٦٤(  ١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣   ستثمارات�بالتكلفة�ا'طفأة'حصل�من�استبعاد�اا

 ٧٬١٠٥٬٥١٣  ٢٨٩٬٤٣٥٬٨٩٨    ا�نشطة�اFستثمارية�صا.ي�النقد�الناتج�من

     

     التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(  )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(  ١٤ لحام?ي�الوحداتتوزيعات�

 )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(  )٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠(   صا.ي�النقد�(ا�ستخدم�.ي)�ا�نشطة�التمويلية

     

 ١٣٬٤٢٥٬٢٣٥  ١٬٤٣٠٬٤٢٨   ومعادFت�النقد�صا.ي�التغ ��.ي�النقد�

 ١٢٬١٧٣٬٧١٤  ١٬٢٨١٬٦٩٤   يناير��6١ي��وُمعاد>ت�النقدالنقد�

 ٢٥٬٥٩٨٬٩٤٩  ٢٬٧١٢٬١٢٢  ٧ يونيو��٣٠.ي��وُمعادFت�النقدالنقد�

      

  

  

  

 

    ا'وجزة.�ا+ولية�>�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا'الية�جزًءا�١٩إ-ى���9١ا�يضاحات�ا'رفقة�من�تعت�



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

 نبذة�عامة .١

�عام �صندوق �هو �("الصندوق") �العقاري �مكة �ا�نماء ��صندوق �("مدير�مغلق �ل�ستثمار �ا�نماء �شركة �ب:ن �اتفاقية �بموجب �تأسيسه تم

ومتوافق�مع�أحكام�الشريعة�ا�س�مية�من�("مالكي�الوحدات")��6ي�الصندوق �الصندوق")،�شركة�تابعة�'صرف�ا�نماء�("ا'صرف")�وا'ستثمرين

  .قبل�الهيئة�الشرعية�'دير�الصندوق 

والواقعة�ضمن�ا'رحلة�ا+و-ى�من�مشروع�جبل�عمر��للدخل،ع?ى�عدد�من�أصول�عقارية�مدرة��ذا>ستحوايتمثل�الهدف�الرئي¤£��للصندوق�6ي�

 ع?ى�أن�يقوم�الصندوق�بتوزيع�أرباح�نقدية�نصف�سنوية�>�الصندوق،دوري�للمستثمرين�6ي��لتوف:�9دخل�ا'كرمة،بجوار�ا'سجد�الحرام�بمكة�

ا'بالغ�النقدية�الصافية�ا'تبقية�من�استثمارات��ر ومن�ا'مكن�ان�يتم�إعادة�استثما��%�سنويا�من�صا6ي�ا+رباح�القابلة�للتوزيع.٩٠تقل�عن�

  توزيع�ا+رباح�وينعكس�ذلك�6ي�سعر�الوحدة.�عدالصندوق�ب

)� �رقم �بخطا�`ا �تأسيس�الصندوق �ع?ى �ا'الية �السوق �هيئة �٣/٥/٤٤٣٢/١٧وافقت (� �ھ �١٤٣٨ذو�القعدة�٣٠بتاريخ �أغسطس�٢٢(ا'وافق

  م).٢٠١٧نوفم�٩�9هـ�(ا'وافق��١٤٣٩صفر�٢٠م)،�وقد�بدأ�الصندوق�نشاطه�6ي�٢٠١٧

� �وبناء�ع?ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�عند�التعامل�مع�حام?ي�الوحدات، قوائم�يعت��9مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

  الصندوق.�أصول عت��9حام?ي�الوحدات�مالكي�ع�وة�ع?ى�ذلك،�ي�مالية�منفصلة�للصندوق.

�ع?ى�أ¬`ا�جائحة�6ي�مارس��م٢٠١٩+ول�مرة�6ي�¬`اية�ديسم��9 )١٩- كوفيد(ا'ستجد��كورونا د�س�لة�جديدة�من�ف:9وستم�تحدي ا
ً
وأعلن�>حق

مما��،بما�6ي�ذلك�ا'ملكة�العربية�السعودية�العالم،�حول 6ي�جميع�ا'ناطق�الف:9وس�انتشار�ستمر�ا .العا'يةمن�قبل�منظمة�الصحة�م�٢٠٢٠

��ر أسف �السفر�وحظر�التجول�6ي �ع?ى �فرض�قيود �ا-ى�ا'دنإ-ى �أدى �ا>قتصادية وبالتا-ي �من�القطاعات�ع?ى��تباطؤ�ا+نشطة وإغ�ق�العديد

 ا'ستوي:ن�العالم��وا'ح?ي.

>�)�١٩-(كوفيد��كورونا ف:9وس'واجهة�انتشار�م�٢٠٢٠الحكومة�6ي�ا'ملكة�العربية�السعودية�خ�ل�مارس��قامت��`ا�ا>جراءات�ا>ح9dازية�ال��

ا'سافرون�من�خارج�ا'ملكة��وقدوم،��ع?ى�عدد�قليل�من�الزوار�ويقتصر �لعمرةمازال�مغلق�+داء�فريضة�ا�تزال�سارية.�ا'سجد�الحرام�6ي�مكة

 .�التأث:�9السل°��لهذا�الوضع�>�يزال�مستمرا�ع?ى�قطاع�الضيافة.مازال�قيد�التعليقالعربية�السعودية�

يقوم�حيث���م.�٢٠٢٠بسبب�عدم�تحصيل�إيرادات�التأج:�9التموي?ي�لشهري�مايو�ويونيو)�١٩- كوفيد(كورونا� ف:9وسالصندوق�بـ�اعمال�تأثرت

من�السابق�+وانه�تحديد�ا+ثر�الناجم�عن��حيث�يعت��9ف:9وس�كورونا.قد�تأثر�بسبب�مدير�الصندوق�بتقييم�ما�إذا�كان�الوضع�ا'ا-ي�للمستأجر�

واحتساب�ا+ثر�ا'ا-ي��سوف�تظهر�النتائج�من�قبل�مدير�الصندوق�فور�ا>نa`اء�من�دراسة�الوضع�وبالتا-ي�،التموي?يعدم�تحصيل�إيرادات�التأج:�9

بعد�ف9dة�إعداد�شهًرا���١٢لف9dة�>�تقل�عنبسبب�ما�ورد�أع�ه��مخاطر�حيال�مبدأ�ا>ستمرارية>�يتوقع�الصندوق�وجود��للجائحة�مع�ا'ستأجر.

 ا'الية.التقرير.�كما�سيستمر�الصندوق�6ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث:�9ع?ى�عملياته�ونتائجه�

 اللوائح�النظامية .٢

�بتاريخ��العقاري �يخضع�الصندوق�ل�ئحة�صناديق�ا>ستثمار  �السوق�ا'الية �الصادرة�عن�هيئة �(ا'وافق�١٤٢٧ذو�الحجة��٣("اللوائح") �٢٤هـ

  .م)٢٠١٦مايو��٢٣(ا'وافق�هـ�١٤٣٧شعبان��١٦بقرار�من�مجلس�هيئة�السوق�ا'الية�بتاريخ��ا'عدلةو م)�٢٠٠٦ديسم��9

 ا�عداد�أسس .٣

̂ام�بيان�١٬٣   اFل_

�اعداد ��تم �بيان �ا'الية �القوائم ��ا+وليةهذه �ا'وجزة �رقم �الدو-ي �'عيار�ا'حاسبة
ً
��٣٤وفقا �العربية�ا+و-ي"التقرير�ا'ا-ي �ا'ملكة �6ي �ا'عتمد "

  .�السعودية

�ب
ً
�الصندوق�أيضا �الصندوق السوق�ا'الية�و هيئة�صناديق�ا>ستثمار�الصادرة�عن��متطلبات�>ئحةيل�dم �يتعلق�بإعد�،شروط�وأحكام اد�فيما

  ا'وجزة.وعرض�القوائم�ا'الية�

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

̂ام   (تتمة) بيان�اFل_

�'عيار�ا'حاسبة�الدو-ي�رقم�(
ً
�وفقا �القوائم�ا'الية�ا+ولية�ا'وجزة�٣٤يتم�ا�فصاح�6ي�هذه�القوائم�ا'الية�ا+ولية�ا'وجزة كل�).�>تتضمن�هذه

� �ا'راجعة �السنوية �ا'الية �القوائم �مع �با>ق9dان �ويجب�قرائa`ا �السنوية �ا'الية �القوائم �6ي �ا'طلوبة �ا'علومات�وا�فصاحات للسنة�للصندوق

  )."القوائم�ا'الية�السنوية�ا+خ:9ة"م�(�٢٠١٩ديسم��٣١�9ا'نa`ية�6ي

  أساس�القياس���٢٬٣

ا�'بدأ�التكلفة�
ً
بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو��تقاس�ال���بإستثناء�ا>ستثمارات�التاريخية،تم�إعداد�هذه�القوائم�ا'الية�ا+ولية�ا'وجزة�وفق

  �.الخسارة

 .ا>ستمرارية�مبدأتستند�إ-ى�باستخدام�مبدأ�ا>ستحقاق�ا'حاس°��و ع?ى�ذلك،�يتم�إعداد�هذه�القوائم�ا'الية�ا+ولية��ةع�و 

  �عملة�العرض�و �الوظيفيةالعملة�����٣٬٣

�تم� �للصندوق. �النشاط�الرئيسية �بالريال�السعودي�والذي�يعت��9عملة �ا'وجزة �ا+ولية �ا'الية �القوائم �ا'علومات�عرض�هذه تم�تقريب�جميع

  ا'الية�إ-ى�أقرب�ريال�سعودي�مالم�ينص�ع?ى�خ�ف�ذلك.

 والتقديرات�استخدام�ا�حكام���٤٬٣

��هذه�إعداد�عند �ا'الية �ا'وجزةالقوائم �قامتا+ولية ،�� �السياسات�ا+حكام�استخدامبا�دارة �تطبيق �تؤثر�6ي �والتقديرات�وا>ف9dاضات�ال��

 وا�يرادات�وا'صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�ل�dاماتوا>�صول ع?ى�ا'بالغ�ا'بينة�ل� �ا'حاسبية

�ا+حكام�والتقديرات�وا�ف9dاضات�الهامة�بشكل�مستمر�و  �6ي�iيكانت�يتم�مراجعة� �تلك�ا'ذكورة ومع��القوائم�ا'الية�السنوية�ا+خ:9ة.�نفسها

6ي��التأكداستعرض�الصندوق�ا'صادر�الرئيسية�لعدم��،)١٩- (كوفيد�ف:9وس�كورونانظًرا�لتأث:��9،أع�ه�)١رقم�(�إيضاحكما�هو�موضح�6ي��،ذلك

�تم� تعتقد�ا�دارة�أن�جميع�مصادر�عدم� .كورونا�ف:9وسجائحة�ا'الية�السنوية�ا+خ:9ة�ع?ى�خلفية��القوائمع¹`ا�6ي��ا�فصاحالتقديرات�ال��

�تم��التأكد ��ا�فصاحمن�التقديرات�>�تزال�مماثلة�لتلك�ال�� �6ي �سيستمر�الصندوق�6ي�مراقبة�الوضع�القوائمع¹`ا �ا+خ:9ة. �،ا'الية�السنوية

 وستنعكس�أي�تغي:9ات�مطلوبة�6ي�ف9dات�إعداد�التقارير�ا'ستقبلية.

 ع?ى�ا�عاي ��والتفس �ات ا�عاي ��الجديدة�والتعدي|ت .٤

�6ي��م٢٠٢٠يناير����١تسري�اعتباًرا�من�هناك�عدد�من�التعدي�ت�ع?ى�ا'عاي:�9ال��،ومع�ذلك�؛لم�تصدر�معاي:�9جديدة �القوائموقد�تم�شرحها

  ا'وجزة.�ا+وليةا'الية��القوائمولكن�ليس�لها�تأث:�9جوهري�ع?ى�هذه��،ا'الية�السنوية�ا+خ:9ة
  

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة� .٥

� �إعداد�هذه �ا+ولية� ا'الية�القوائمإن�السياسات�ا'حاسبية�ا'طبقة�6ي �إعداد �ا'طبقة�6ي �نفسها �iي �ا+خ:9ة��القوائما'وجزة �السنوية ا'الية

  .م�٢٠١٩ديسم�٣١��9للسنة�ا'نa`ية�6ي�

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

  ا�خرى �وأتعاب�الحفظ�وا�صروفاتأتعاب�ا�دارة� .٦
  

.�والحفظ�وغ:�9ذلك�من�أتعاب�ومصاريف�أخرى،�ويتم�إثبات�هذه�ا'صاريف�ع?ى�أساس�ا>ستحقاقتشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�

�6ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�التفصيلية�iي�كما�ي?ي:�
ً
  وتستند�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�ع?ى�أسعار�محددة�مسبقا

  أتعاب�ا�دارة

من�صا6ي��%)�٠٫٧٥م:�٢٠١٩يونيو�٣٠(٪�٠٫٧٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�عن�كل�يوم�تعامل�بأتعاب�إدارة�بمعدل�سنوي�مقداره�

� %�من�اتعاب�ا>دارة�٥٠قام�مدير�الصندوق�بخصم�نسبة��ذه�ا+تعاب�بتاريخ�كل�تعامل.هيتم�احتساب�واستحقاق�قيمة�أصول�الصندوق.

  ا'الية�ا>ولية�ا'وجزة.6ى�هذة�القوائم��٢٠٢٠يونيو��٣٠ا-ى��٢٠٢٠مايو��٩الخاصة�بالف9dة�من�

  أتعاب�الحفظ

من�صا6ي�قيمة�ا+صول�وبحد�أع?ى�%)��٠٫٠١٥م:٢٠١٩يونيو��٣٠(٪�٠٫٠١٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي�قدره�

  ريال�سعودي�يتم�دفعها�ع?ى�أساس�نصف�سنوي.��٧٠٠٫٠٠٠

  مصاريف�أخرى 

� �مقداره �أق¼£� �الصندوق�بحد �عن �بالنيابة �تكبدها �يتم �أي�مصاريف�أخرى �باس9dداد �مدير�الصندوق �قيمة�٠٫٠٥يقوم �من�صا6ي
ً
�سنويا ٪

  ية�والقانونية�والوساطة�وا>ستشارات�وغ:�9ذلك�من�ا'صاريف�ا'ماثلة.��ا+صول،�مثل�أتعاب�مراجعة�الحسابات�والخدمات�التنظيم
 

  ومعادFت�النقد��النقد� .٧

  
 يونيــــو�٣٠

  م�٢٠٢٠
 ديسم�٣١�9
  م�٢٠١٩

  (مراجعة)  (غ ��مراجعة)  
  ١٬٢٨١٬٦٩٤    ٢٬٧١٢٬١٢٢  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنوك�

  )١٩(    )٢٬٠٣٤(  مخصص�الخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعة
  ١٬٢٨١٬٦٧٥    ٢٬٧١٠٬٠٨٨  

  نيابة�عن�الصندوق�بدون�قيود.�أم:ن�الحفظمن�قبل��ومعاد>ت�النقديتم�حفظ�النقد�

  

 الخسارة�وأبالقيمة�العادلة�من�خ|ل�الربح��استثمارات .٨

  
 يونيــــو�٣٠

  م�٢٠٢٠
 ديسم�٣١�9
  م�٢٠١٩

  (مراجعة)  (غ ��مراجعة)  
        صندوق�عام

  ٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦    ٦٧٬٣٩٨٬٩٦٧      بالريال�السعوديصندوق�ا�نماء�للسيولة�

  

� �للسيولة�يمثل�ا>ستثمار�6ي�وحدات�صندوق�ا�نماء �ل�ستثمار. �مدار�من�قبل�شركة�ا�نماء النشاط��إنبالريال�السعودي�(صندوق�مفتوح)

  ا>ستثمار�6ي�عقود�ا'رابحة�ا'توافقة�مع�احكام�الشريعة�ا>س�مية.��فيها>سا¾£��للصندوق�ا'ستثمر�

  

 العادلة�من�خ|ل�الربح�أو�الخسارة�اFستثمار�بالقيمة�.ي�التغ �اتصا.ي���١٫٨

 
 يونيو�٣٠

 م�٢٠٢٠
 

 يونيو��٣٠

 م ٢٠١٩
  
  
  (مراجعة)   (غ ��مراجعة) 

  ٣٩٦٬٦٥١   ١٬٠٨٤٬٩٣٥  مكاسب�محققة�

  ١٬٥٧٧٬٩١٩   ٧٨٦٬٥٥٦  مكاسب�غ:�9محققة�

  ١٬٩٧٤٬٤٨٠   ١٬٨٧١٬٤٩١  



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

 ستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأةا .٩
 يونيــــو�٣٠  

  م�٢٠٢٠
 ديسم�٣١�9
  م�٢٠١٩

  (مراجعة)    (غ ��مراجعة)  
  ١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣    -   ث�ث�اشهر��ك�9Àمن+�ستحقاقآجال�ا�–ايداعات�مرابحة

  )٧٩٬٩٢٧(    -   مخصص�الخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعة
   -    ١٥٠٬٤٤٠٬٩٠٦  

 

 صا.ي�اFستثمار�.ي�التأج ��التموي?ي .١٠

وتشمل�فنادق�ومجمعات�تجارية�من�شركة�جبل�عمر��ا'كرمة،استحوذ�الصندوق�ع?ى�بعض�ا'متلكات�ا'وجودة�6ي�مكة��،عند�بدء�العمليات

�إ-ى�شركة�جبل�عمر�للتطوير�بقيمة�.�تم�تأج:�9العقار�إصدار�وحدات�الصندوق وذلك�مقابل��مليار�ريال�سعودي�٦للتطوير�بإجما-ي�مبلغ�
ً
>حقا

�'دة��٥٤٠
ً
  تستحق�دفعات�ا�يجار�ع?ى�أساس�نصف�سنوي..�سنوات�١٠مليون�ريال�سعودي�سنويا

�
ً
مليار�ريال�سعودي�6ي�خ�ل��٦إما�بمبلغ��ا'متلكاتمنح�بموجÃ`ا�لشركة�جبل�عمر�للتطوير�خيار�شراء�ت�وال��شروط�اتفاقية�البيع�والشراء�لوفقا

مليار�ريال��٦ويستحق�أي�زيادة�عن�سعر�الشراء�بقيمة��محل�ا>تفاقية�هذه�ا'متلكاتسنوات�ا�يجار�أو�التصرف�كوكيل�حصري�لبيع��٥¬`اية�

�بقا �حال �6ي �العاشرة، �السنة �¬`اية �ا�يجار�6ي �عقد �انa`اء �عند �علÄ`ا. �متفق �بنسبة �عمولة
ً
�زائدا �سعودي �ا'متلكاتء �يحق�هغ:�9مباع�هذه ،

  جبل�عمر�للتطوير�ا+ولوية�6ي�الحصول�ع?ى�هذا�العرض.شركة�للصندوق�بيع�ا'متلكات�+ي�طرف�ثالث.�سيكون�ل

�من�القيمة�السوقية�الحالية�للممتلكات�ومع�ا+خذ�6ي�ا>عتبار�موقع�وطبيعة�ا'متلكاتيعت��9خيار�شراء�
ً
  �.هذه�ا'متلكات�أقل�جوهريا

�هصنفو أع�ه.�وقرر�أن�اتفاقية�عقد�ا�يجار�تحتوي�ع?ى�عقد�إيجار��ةالوارد�التفاصيلقام�مدير�الصندوق�بإجراء�تقييم�للمعاملة�ع?ى�أساس�

  عقد�ا�يجار.�نشأة�عند�عقد�إيجار�تموي?ي�ع?ى�أنه�

  :لتقريرا�يجار�غ:�9ا'خصومة�ال���يتع:ن�است�مها�بعد�تاريخ�ا�اتمدفوع�،ا�يجارمستحقات��لتحلي�التا-يفيما�ي?ي�يوضح�الجدول�

ــو�٣٠    يونيــ
  م٢٠٢٠

 ديسم�٣١�9  
 م�٢٠١٩

 

 (غ ��مراجعة)

 

 (مراجعة)

    

    مستحقات�ا�يجار�

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠    ٠٠٠,٠٠٠,٨١٠  اقل�من�سنة��- 

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠    ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠  من�سنة�ا-ى�سنت:ن� - 

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠    ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠  من�سنت:ن�ا-ى�ث�ث�سنوات� - 

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠    ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠  من�ث�ث�ا-ى�اربع�سنوات� - 

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠    ٠٠٠,٠٠٠,٥٤٠  من�اربع�ا-ى�خمس�سنوات - 

  ٧٬٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٠٠٠,٠٠٠,٦٢٠,٧  سنوات��٥اك�9Àمن� - 

 ٠٠٠,٠٠٠,٥٩٠,١٠    ٠٠٠,٠٠٠,٥٩٠,١٠  مجموع�مستحقات�مدفوعات�ا�يجار�غ:�9ا'خصومة

 )٢٢٧,٩٣٩,٧٨٠,٤(    )٢٦١,٢٢٨,٥١٢,٤(  ا�يجار�التموي?ي�غ:�9ا'كتسب�دخل

  ٧٧٣,٠٦٠,٨٠٩,٥    ٧٣٩,٧٧١,٠٧٧,٦  

 )٣٠٠,٢٤(    )٧٣٩,٧٧١,٧٧(  )�١- �١٠(ايضاح�رقم  لخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعةمخصص�ا

 ٥٬٨٠٩٬٠٣٦٬٤٧٣    ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٦  6ي�التأج:�9التموي?ي��ر ا>ستثماصا6ي�

    

  ٥٬٨٠٩٬٠٣٦٬٤٧٣  ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٦ 6ي�التأج:�9التموي?ي�ر صا6ي�ا>ستثما

 )٤٥٩,١٧٥,٢٩٧,٥(  )٤٥٩,١٧٥,٢٩٧,٥(  يخصم�:�الجزء�غ:�9ا'تداول  

 ٠١٤,٨٦١,٥١١    ٧٠٢٬٨٢٤٬٥٤١   الجزء المتداول 

  



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

    لخسائر�ا>ئتمانية�ا'توقعةمخصص�احركة������١- ١٠
 يونيــــو�٣٠  

  م�٢٠٢٠
 ديسم�٣١�9
  م�٢٠١٩

  (مراجعة)    (غ ��مراجعة)  

  -     ٣٠٠,٢٤  الرصيد�ا>فتتاÇي
  ٣٠٠,٢٤    ٧٣٩,٧٤٧,٧٧  خ�ل�الف9dة�/�السنة ا'حمل

  ٣٠٠,٢٤    ٧٣٩,٧٧١,٧٧  الرصيد�الختامي
  

يجار�6ي�ضوء�اس9dداد�مستحقات�ا� مكانية�إمن�هذه�القوائم�ا'الية�ا+ولية�ا'وجزة،�يقوم�الصندوق�بتقييم��)١(يضاح�رقم�إكما�هو�موضح�6ي�

،�تم�تسجيل�خسارة�مليون�ريال�سعودي.�وبالتا-ي�٧٧٫٧ذلك�من�غ:�9ا'توقع�اس9dداد�مبلغ��وخ�صة)�١٩- كورونا�(كوفيدالتأث:9ات�الناتجة�من�

  م.٢٠٢٠يونيو��٣٠انخفاض�للقيمة�نفسها�6ي�قائمة�الدخل�الشامل�خ�ل�الف9dة�ا'نa`ية�6ي�
  

�ا'لكيةتحمل��ام:ن�الحفظالخاص�ال���أنشأها��لغرضا'نشأة�ذات�ا نإ�حيث�العقارية.�لÈصول يحتفظ�الصندوق�با'لكية�القانونية��������١٠٫٢

خص:ن�(ومر �مستقل:نمتوسط�تقييم�معد�من�مثمن:ن�اثن:ن�العقارية�مبنية�ع?ى�لÈصول�القيمة�العادلة�نيابة�عن�الصندوق.��لÈصول �ةالقانوني

�٣١(سعودي�مليار�ريال���٦٫٩٦٢م:�٢٠٢٠يونيـو��٣٠لÈصول�العقارية�6يبلغت�القيمة�العادلة�ا'قدرة�.�قيم:ن�ا'عتمدين)الهيئة�السعودية�للممن�

  ريال�سعودي).�مليار �٨٫٠٢٨م:�٢٠١٩ديسم�9
 

 ند�تحويل�صكوك�ا�لكيةا�ستحق�ع .١١

ا�>تفاقية�البيع�
ً
رصيد�الشراء�ا'تبقي��فانه�يحق�للشركة�الحصول�ع?ى�،ا'وقعة�ب:ن�الصندوق�وشركة�جبل�عمر�للتطويروملحقاÊ`ا�الشراء�و وفق

جميع�واستيفاء��الصندوق إ-ى�صكوك�ا'لكية�تحويل�،�عند�مليون�ريال�سعودي)��٤٠م:٢٠١٩ديسم�٣١��9(كما�6ي��مليون�ريال�سعودي��٣٠البالغ

�٧١:�م٢٠١٩ديسم�٣١��9(كما�6ي�عقار��٧٣من�أصل��٧٢تم�تحويل��م،٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�6ي��.وم�حقاÊ`االشراء�و بموجب�اتفاقية�البيع��الشروط

  .م٢٠٢٠عام��6ي�¬`ايةتحت�اسم�الصندوق.�من�ا'توقع�أن�يتم�نقل�ا'متلكات�ا'تبقية�)�عقارا�٧٣من�أصل�

  

̂اماتمصروفات�مستحقة�و � .١٢  أخرى �ال_

 
 يونيو�٣٠

  م�٢٠٢٠
 

 ديسم�٣١�9
  م�٢٠١٩

 (مراجعة)  )غ ��مراجعة( 
  ٩٠٥،٩٥٧،٢٢   ٧٬٧٦٥٬٨٤١  دارةإمستحقات�أتعاب�

  ١٧٤٬٥٢١   ١٧٤٬٥٢١  مستحقات�أتعاب�حفظ
  ١٠٢،٣٥٩،١   ٩٦٨،١٧٠،٢  أخرى �ال�dامات

 ٥٢٨،٤٩١،٢٤  ١٠٬١١١٬٣٣٠ 

 

 ا�عام|ت�وا�رصدة�مع�أطراف�ذات�ع|قة�.١٣

ع�قة.�تتوافق�معام�ت�ا+طراف�ذات�الع�قة�مع�شروط�وأحكام�الصندوق.�ال6ي�سياق�أنشطته�العادية،�يتعامل�الصندوق�مع�أطراف�ذات�

�تشمل� ا+طراف�ذات�الع�قة�مدير�الصندوق،�بنك�تتم�ا'وافقة�ع?ى�جميع�معام�ت�ا+طراف�ذات�الع�قة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.

  ا�نماء�(الشركة�ا+م�'دير�الصندوق)�وا'نشآت�ا'تعلقة�بالبنك�ومدير�الصندوق.

  

  ويتضمن�حساب�الوحدات�ال���تحتفظ��`ا�ا+طراف�ذات�الع�قة�كما�ي?ي:
  م٢٠١٩ديسم�٣١�9   م٢٠٢٠يونيو��٣٠ 
 (مراجعة)  (غ ��مراجعة)� 

  عدد�الوحدات  
  ١٧٬١١٨٬٢٧٦   ١٧٬١١٨٬٢٧٦  ستثمار�نماء�ل� اشركة�

  ١١١٬٠٥٧٬٨٨١   ١١١٬٠٥٧٬٨٨١  ��نماء�امصرف�

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة�جبل�عمر�للتطوير



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

  (تتمة)�ا�عام|ت�وا�رصدة�مع�أطراف�ذات�ع|قة�  .١٣

  صندوق�ا'وضحة�6ي�القوائم�ا'الية�ا+ولية�ا'وجزة�:�العادية�للا+عمال�6ي�سياق�مع�ا+طراف�ذات�الع�قة��الهامة�ا'عام�تملخص�فيما�ي?ي�

  طبيعة�ا�عام|ت  طبيعة�الع|قة  ذات�ع|قة�أطرف

 يونيو�٣٠
  م٢٠٢٠

  (غ ��مراجعة)

  يونيو�٣٠

  م٢٠١٩

  مراجعة)غ:�9(

  ٢٢٬٥٦١٬٧٢٤  ١٩٬٢٤٤٬٧٩٣  �دارةإ�أتعاب�  مدير�الصندوق   ستثمار�نماء�ل� اشركة�

 ٢٦٨٬٧١٠٬٩٦٨  ٩٦٦،٧١٠،٢٦٨  ايجار�تموي?ي�دخل  مالك�الوحدات�  شركة�جبل�عمر�للتطوير

  مجلس�ادارة�الصندوق 

أعضاء�مجلس�ادارة�

  لصندوق 

أتعاب�مجلس�ادارة�

  ٢٥٬٠٠٠  ٠٠٠،١٥٠  الصندوق 

  ا+رصدة�مع�ا+طراف�ذات�الع�قة�6ي�قائمة�ا'ركز�ا'ا-ي�ا+ولية�ا'وجزة�كما�ي?ي:

  طبيعة�ا�عام|ت  طبيعة�الع|قة  ذات�ع|قة�أطرف

 يونيو�٣٠

  م٢٠٢٠
  (غ ��مراجعة)

 ديسم�٣١�9

  م٢٠١٩

  (مراجعة)

  ٢٢٬٩٥٧٬٩٠٥  ٧٬٧٦٥٬٨٤١  مستحقة��دارةإأتعاب�  مدير�الصندوق�  ستثمار�نماء�ل� اشركة�

         

  ٨٣٣،٥٢٠،١٥٠  -   ايداعات�مرابحة�  الوحداتمالك�  �نماءامصرف�

  ٦٩٤،٢٨١،١  ١٢٢،٧١٢،٢  النقد�لدى�البنك    

        

صا6ي�ا>ستثمارات�6ي�العقود�  مالك�الوحدات�  شركة�جبل�عمر�للتطوير

  التمويلية

٧٧٣،٠٦٠،٨٠٩،٥  ٧٣٩،٧٧١،٠٧٧،٦  

ا'ستحق�عند�تحويل�صكوك�  مالك�الوحدات  

  ا'لكية

٠٠٠،٠٠٠،٤٠  ٠٠٠،٠٠٠،٣٠  

 توزيعات�حام?ي�الوحدات .١٤

� �التوزيع �الصندوق�ع?ى �وافق�مجلس�إدارة �للشروط�وا+حكام�'خ�ل�الف9dة، ا
ً
مايو��6ي�سعودي�ريالمليون���٢٤٣٫٦بمبلغالكي�الوحدات�وفق

  مليون�ريال�سعودي).��٢٤٣٫٦م:٢٠١٩يونيو��٣٠(م�٢٠٢٠

 

̂امات�ا�حتملة�واFرتباطات�الرأسمالية .١٥   �اFل_

̂امات�ا�حتملة   اFل_

� �6ي �هو�موضح �إكما �للصندوق�من�قبل�شركة�جبل�عمر�للتطوير��من�هذه�١يضاح�رقم �است�م�مطالبة �تم �ا'وجزة، القوائم�ا'الية�ا+ولية

�للف9dة�من�لÈقساط�ا�  �مقدما �تم�دفعها �٢٠٢٠مايو���٨-ىإم��٢٠٢٠مارس��١٠يجارات�ال�� �ويرجع�ذلك� كورونا�-ى�التأث:9ات�ا'باشرة�من�إم.

��قطاعع?ى��)١٩-(كوفيد �6ي�منطقت:ن�مكة�ا'كرمة�وا'دينة�ا'نورة�با'ملكة�العربية�السعودية. >يزال�الصندوق�الضيافة�بشكل�أك�9Àوتحديدا

�القوائم�همخصص�6ى�هذ�يأو>�يمكن�قياس�مبلغ�ا>ل�dام�ا'حتمل�بدقة�وبالتا-ى،�لم�يتم�تسجيل��-ى�تقييم�نتيجة�لتلك�ا'طالباتإبحاجة�

�أن�ا'بالغ�ا�يجارية��.ا>ولية�ا'وجزة�ا'الية
ً
 �ا'ستلمةعلما

ً
  .مليون�ريال�٨٨للف9dة�ا'ذكورة�iي��مقدما

  اFرتباطات�الرأسمالية

  .٢٠١٩ديسم�٣١��9و��٢٠٢٠يونيو��6٣٠ي��محتملةارتباطات�لم�تكن�هناك�

 



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل�ستثمار)�

  (غ ��مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا'نa`ية�6ي�ل

  ذلك.)�غ:9 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا'بالغ�

 

   

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٦

  معاملة�تجارية.�القيمة�العادلة�iي�القيمة�ال���يتم�بموجÃ`ا�تبادل�أصل�أو�سداد�ال�dام�ب:ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب:ن�6ي�

ال�ـــ��تـــم�قياســـها�بالقيمــة�العادلـــة�6ـــي�قائمـــة�ا'ركـــز�ا'ـــا-ي�ا+وليـــة�ا'ــوجزة�6ـــي�ث�ثـــة�مســـتويات�مـــن�التسلســـل�الهرمـــي��ل�dامـــاتوا>�صـــول يــتم�تجميـــع�ا> 

  تا-ي:للقيمة�العادلة.�يتم�تحديد�هذه�ا'جموعات�بناء�ع?ى�أدنى�مستوى�من�ا'دخ�ت�الهامة�ا'ستخدمة�6ي�قياس�القيمة�العادلة،�ع?ى�النحو�ال

 ؛مماثلة�ال�dاماتأو��صول ا+سعار�ا'تداولة�6ي�ا+سواق�ا+نشطة�(غ:�9ا'عدلة)�> -ا+ول ا'ستوى� •

إمــا�مباشــر�(كا+ســعار)�أو��،ل�dامــاتأو�ا>�صــول مــدخ�ت�غ:ــ�9ا+ســعار�ا'درجــة�ضــمن�ا'ســتوى�ا+ول�وال�ــ��يمكــن�م�حظa`ــا�ل� �-�ا'ســتوى�الثــاني •

 ؛�و(كا'شتقة�من�ا+سعار)�بطريقة�غ:�9مباشرة

 ال���>�تستند�إ-ى�بيانات�السوق�القابلة�للم�حظة�(غ:�9قابلة�للم�حظة).�ل�dاماتأو�ا>�صول مدخ�ت�ا> -ا'ستوى�الثالث •

ـــتند�قيمa`ـــــا�مـــــن�اســـــعار�ا+ســـــواق�تتضـــــمن�ا�  ـــا-ي�يـــــتم�تصـــــنيفها�ضـــــمن�ا'ســـــتوى�ا+ول�لـــــÈدوات�ا+ســـــهم�ا'درجـــــة��النشـــــطة،ســـــتثمارات�ال�ـــــ��تســ وبالتــ

  النشطة.�

  السعر�ا'عروض�لهذه�ا+دوات.�بتعديليقوم�الصندوق��>

 لم�تكن�هناك�تحوي�ت�ب:ن�ا'ستويات�خ�ل�الف9dة.

و�٢٠٢٠يونيـو��٣٠الصـندوق�(حسـب�الفئـة)�ا'قاسـة�بالقيمـة�العادلـة�6ـي��ال�dامـاتو �اصـول الجدول�التا-ي�التسلسل�الهرمـي�للقيمـة�العادلـة،�يوضح�

 .٢٠١٩ديسم�٣١�9

 Fا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ|ل�الربح�أو�الخسارة�صول ا  ا�ستوى�الثالث ا�ستوى�الثاني ا�ستوى�ا�ول  
    

 -  ٦٧،٣٩٨،٩٧٦ -   غ ��مراجعة) (م�٢٠٢٠يونيو�٣٠.ي�

م�٢٠١٩ديسم�6٣١��9ي� (مراجعة)    - ٢٠٥،٥٢٧،٤٧٦  - 

  

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

 
 يونيو�٣٠

 م�٢٠٢٠
 

 ديسم�٣١��9
 م٢٠١٩

  (مراجعة)   (غ ��مراجعة) 

      ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�ا�صول 

  ١٬٢٨١٬٦٧٥  ٢٬٧١٠٬٠٨٨  ومعاد>ت�النقد�النقد�

  ٧٧٣,٠٦٠,٨٠٩,٥   ٧٣٩,٧٧١,٠٧٧,٦  صا6ي�ا>ستثمار�6ي�التأج:�9التموي?ي

  ١٥٠٬٤٤٠٬٩٠٦  -   ث�ث�أشهر��+ك�9Àمناستحقاق�ا>صل��–ايداعات�مرابحة�لدى�البنوك�ا'حلية�

      بالقيمة�العادلة�من�خ|ل�الربح�أو�الخسارة�ا�الية�ا�صول 

  ٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦  ٦٧٬٣٩٨٬٩٦٧  استثمار�6ي�صندوق�عام

       

̂امات        بالتكلفة�ا�طفأة�ا�الية�اFل_

  ٠٠٠،٠٠٠،٤٠   ٠٠٠،٠٠٠،٣٠  ا'ستحق�عند�تحويل�صكوك�ا'لكية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�انماء�ل	ستثمار)�

  (غ)'�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠لستة�أشهر�ا!ن��ية��ي�ل

  ذلك.)�غ78 �يذكرالريال�السعودي�ما�لم�ب(جميع�ا!بالغ�

 

١٤ 
 

 الوحدةسعر�تسوية� .١٧

�لتعميم�هيئة�السوق�ا!الية�رقم� �(ا!وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا )،�قرر�مجلس�إدارة�هيئة�م٢٠١٧ديسم٣١��7Qهـ

�(ا!وافق�١٤٣٩ربيع�الثاني��١٠�ي��السوق�ا!الية �الدوXي�للتقرير�م٢٠١٧ديسم٢٨��7Qهـ
ً
)�تقييد�تسجيل�خسائر�ا[ئتمان�ا!توقعة�ا!حسوبة�وفقا

  فقط�لغرض�القوائم�ا!الية�لصندوق�ا[ستثمار.��)٩(ا!اXي�

طار�التقارير�ا!الية�ا!طبق�جنًبا�إXى�جنب�مع�سيتم��
ً
عر�الوحدة�ا!حسوب�لغرض�معامnت�الوحدة�هو�كما�تعديل�سعر�الوحدة�ا!حسوب�وفقا

  ي:ـــــيل

 

 يونيو�٣٠
م�٢٠٢٠  

 (غ)'�مراجعة)
 

٣١��7Qديسم 
م٢٠١٩  

 (مراجعة)
 ١٠٫٠١٩٤  ٩٫٩٠٤٤ سعر�الوحدة�ا!حتسب�وفقا�للقوائم�ا!الية�اqولية�ا!وجزة

 ٠٫٠٠١٠  ٠٫١٢٧٦  (أ)تأث�78الخسائر�ا[ئتمانية�ا!توقعة�عsى�سعر�الوحدة�

 ١٠٫٠٢٠٤  ١٠٫٠٣٢٠ سعر�الوحدة�ا!حتسب�qغراض�ا!تاجرة

بالتكلفة��ا!درجةا!تعلقة�باqدوات�ا!الية��)٩(�الخسارة�ا[ئتمانية�ا!توقعة�ا!حسوبة�وفقا�للمعيار�الدوXي�للتقرير�ا!اXي��ي�آثريمثل�التعديل� . أ

  ا!طفأة.

  

  يوم�التقييم�ا�خ)' .١٨

  .)م�٢٠١٩ديسم٣١��7Qم�(٢٠٢٠يونيو���٣٠هويوم�التقييم�اqخ�78لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا!الية�اqولية�ا!وجزة�

  

 القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�اعتماد .١٩

 م.�٢٠٢٠أغسطس�١٦ا!وافق��هـ��١٤٤١الحجةذو��٢٦هذه�القوائم�ا!الية�اqولية�ا!وجزة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق��ي��اعتمادتم�

 


