التقرير السنوي لعام 2021م
لصندوق اإلنماء مكة العقاري

صندوق اإلنماء مكة العقاري

 .1األصول التي يستثمر فيها الصندوق:
األسواق التجارية

الفنادق


فندق أجنحة هيلتون



سوق الخليل 1



فندق حياة ريجنسي



سوق الخليل 2



فندق كونراد

 .2األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها:
ال يوجد بالوقت الحالي أصول إضافية مستهدفة لالستثمار.

 .3توضيح نسبة قيمة العقارات المؤجرة ونسبة قيمة العقارات غير المؤجرة إلى
إجمالي قيمة العقارات المملوكة:
ً
أصول الصندوق مؤجرة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير بسعر أجرة سنوي ثابت .علما أن متوسط قيمة أصول الصندوق هي 6.716
مليار ريال سعودي لعام 2021م وذلك ً
بناء على متوسط آخر تقييم عقاري ألصول الصندوق من قبل مقيمين عقاريين مستقلين.

 .4نسبة اإليجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق:
جميع أصول الصندوق مؤجرة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير بعقد أجرة سنوي ثابت.

 .5وصف للمؤشر االسترشادي للصندوق – حيثما ينطبق ،-والموقع اإللكتروني لمزود
الخدمة (إن وجد):
ال يوجد مؤشر استرشادي للصندوق ،وذلك ألن الصندوق مغلق غير متداول
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 .6جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات المالية الثالث األخيرة (أو منذ
تأسيس الصندوق):
2019

2020

2021

6,101,798,190

6,019,899,117

6,425,511,380

10.0194

9.8849

10.5509

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية

10.0194

9.9044

10.5509

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية

10.0106

9.8849

10.1878

609,000,000

609,000,000

609,000,000

0.80

0.40

0.10

نسبة التكاليف التي تحملها الصندوق من إجمالي قيمة األصول

0.836%

0.542%

0.756%

نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية
صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة
مالية

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
توزيع الدخل لكل وحدة ( إن وجدت )

نسبة األصول المقترضة من إجمالي قيمة األصول ،ومدة
انكشافها ،وتاريخ استحقاقها

 .7سجل األداء:

أ .العائد اإلجمالي لسنة ،وثالثة سنوات ،وخمسة سنوات (أو منذ التأسيس):

سنة واحدة

ثالثة سنوات

منذ التأسيس

540,844,055

1,286,314,054

1,916,487,670

ب .العا ئد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس):

*2018

2019

2020

2021

630,173,617

550,972,650

194,497,348

540,844,055

*أرباح عام 2018م شاملة جزء من عام 2017م "بداية الصندوق"
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ج .جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق ألطراف خارجية على مدار العام:

المصروفات

القيمة

النسبة من

نسبة الحد األعلى حسب مذكرة

صافي األصول

الشروط واألحكام

أتعاب اإلدارة

47,642,453

%0.741

رسوم الحفظ

700,000

%0.011

المصاريف اإلدارية والتشغيلية األخرى

914,549

%0.0142

49,255,051

%0.7662

إجمالي المصروفات
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

بحد أعلى  100,000ريال سعودي سنويا

أتعاب المحاسب القانوني

 70,000ريال سعودي سنويا

 %0.75من صافي قيمة األصول
سنويا.

 %0.015من صافي قيمة األصول وبحد
أعلى  700,000ريال سعودي سنويا.
بحد أقصى  %0.05من صافي قيمة
األصول سنويا.

* لم يقم مدير الصندوق باإلعفاء عن أي رسوم أو تخفيضها خالل السنة

.8التغييرات األساسية أو الغير أساسية التي حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء
الصندوق:


ً
تم تحديث شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2021/09/09م والتي تتضمن التعديالت التالية; علما أن هذه التحديثات لم
تأثر أداء الصندوق.
-

تم تعديل شروط وأحكام الصندوق لغرض االلتزام بملحق رقم ( )1من الئحة صناديق االستثمار العقاري المعدلة
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442-7-12هـ الموافق 2021-2-24م

-

تم تعديل حقوق التصويت لغرض االلتزام بالئحة صناديق االستثمار العقاري المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442-7-12هـ الموافق 2021-2-24م.

-

ت م تحديد تاريخ التشغيل الفعلي للصندوق ،حيث أن الشروط واالحكام السابقة حددت الحد األعلى لتاريخ
التشغيل.

-

تم تحديث مادة تفاصيل األصول العقارية.

-

تم التحديث فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.

-

تم تحديث قائمة الصناديق االستثمارية التي يشرف عليها بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

-

تم تحديث معلومات رئيس مجلس إدارة الصندوق.

-

تم تحديث معلومات عضو مجلس إدارة الصندوق.

-

تم تحديث عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق
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في عام 2020م قدم مستأجر أصول الصندوق (شركة جبل عمر للتطوير) طلب إعفاء من دفع األجرة استنادا إلى تأثر
منفعة األصول المستأجرة بسبب اآلثار التي أحدثتها جائحة فايروس كورونا .وبعد دراسة مدير الصندوق للمستندات
المقدمة من المستأجر وتقييم الضرر الواقع على منفعة أصول الصندوق في ظل اإلجراءات االحترازية الصادرة من
الجهات المختصة لمواجهة انتشار فايروس كورونا كوفيد 19-والتي من ضمنها :تعليق مناسك العمرة وتخفيض أعداد
الحجاج لموسم  1441هـ وغيرها من اإلجراءات ،فقد وافق مجلس إدارة الصندوق على إعفاء مستأجر أصول الصندوق من
دفع األجرة المستحقة للفترة من  10مارس 2020م إلى  01نوفمبر 2020م .وبموجب هذا القرار تم إعادة تخصيص اإليجار
ً
دائن على
كرصيد
المدفوع مقدما من قبل المستأجر للفترة الممتدة من  10مارس 2020م إلى  08مايو 2020م ،ليكون
ٍ
ٍ
ُ
ً
بناء على دراسة
الصندوق لصالح المستأجر على أن يستخدم لسداد األجرة للفترة المستقبلية .كما أن قرار اإلعفاء تم
ُ
المستندات المالية التي تثبت وجود ضر ر مؤقت على أصول الصندوق المؤجرة وذلك بسبب الظروف االستثنائية الطارئة.
خالل عام 2021م لم تلتزم شركة جبل عمر للتطوير (مستأجر أصول الصندوق) بدفعها لألجرة ،حيث طلبت من مدير
الصندوق اإلعفاء من الدفعة اإليجارية المستحقة وذلك الستمرار تضرر المنفعة بسبب مواصلة العمل باإلجراءات
االحترازية الصادرة من الجهات المختصة ،وعليه وضح مدير الصندوق أن فترة االستحقاق الحالية اختلفت معطياتها بشكل
كبير عن عام 2020م وذلك بسبب تخفيف اإلجراءات االحترازية ذات الصلة بالسفر والعمرة والزيارة عما كان عليه في فترة
الحظر المطلق .وقد طلب مدير الصندوق من مستأجر أصول الصندوق تزويده بإثباتات الضرر الواقعة على منفعة أصول
الصندوق ،وسيقوم مدير الصندوق بعد استالمه للمستندات المقدمة من المستأجر وتقييم الضرر الواقع على منفعة
أصول الصندوق بتقدير الضرر الواقع والنظر بالتوصية بإعفاء المستأجر من دفع األجرة عن الفترة ذات الصلة بشكل كلي
أو جزئي ،أو مخاطبة مستأجر أصول الصندوق بخصوص دفع األجرة والتوجه للمسار القانوني للمطالبة بسداد األجرة
الغير مدفوعة عن عام 2021م.
ً
ونباء على عدم التزام شركة جبل عمر للتطوير بدفع األجرة فقد قامت شركة جبل عمر للتطوير بتاريخ  12سبتمبر 2021م
بتقديم عرض غير ملزم للصندوق و المتضمن رغبة شركة جبل عمر للتطوير باالستحواذ على أصول صندوق اإلنماء مكة
العقاري و تسوية االلتزامات الثابتة في ذمة الشركة المستحقة والمستقبلية الناتجة عن العقود المبرمة بين الصندوق
والشركة ،والمتمثلة بشكل رئيسي في االلتزامات المالية الناشئة عن العقود المبرمة لحين انتهاء مدة عقد التأجير أو
ً
حلول فترة ممارسة حق الشراء ،وفقا للتفاصيل الواردة في شروط وأحكام ا لصندوق .العرض المستلم يتضمن بشكل
رئيسي قبول عوض عيني (يتمثل في أسهم ملكية بشركة جبل عمر للتطوير) مقابل التخارج من أصول الصندوق لصالح
شركة جبل عمر للتطوير ،وفق معامل مبادلة محددة ، ،وبعد دراسة العرض من قبل مدير الصندوق والمستشار المالي
للصندوق (شركة جي آي بي كابيتال) ،وبعد استعراض نتائج التقييم العقاري ألصول الصندوق وأصول شركة جبل عمر
للتطوير المعد من قبل مقيم عقاري مستقل ،وبناء على المفاوضات بين الطرفين ومستشاريهم؛ وبناء على طلب مدير
الصندوق فقد قامت شركة جبل عمر للتطوير بتعديل العرض وقيامها بإصدار  225,134,162سهم جديد عادي لصالح
مالكي وحدات الصندوق باستثناء شركة جبل عمر للتطوير ،وتغيير معامل المبادلة ليصبح  0.4423سهم جديد مقابل كل
ً
وحدة من وحدات الصندوق بدال عن العرض األساسي والمتمثل في إصدار  0.3793سهم جديد مقابل كل وحدة من
وحدات الصندوق.
وبناء على توصية مدير الصندوق بخصوص عرض شركة جبل عمر للتطوير ،فقد صدر قرار مجلس إدارة الصندوق
بالموافقة على التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا
للعرض المعدل المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير .كما أن هذه التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق
ً
ال تعد نافذة إال بعد الموافقة عليها من قبل مالكي وحدات الصندوق وهيئة السوق المالية ،وفقا لإلجراءات النظامية
ً
وبناء على قرار مجلس اإلدارة فقد قام مدير الصندوق باإلعالن عن اجتماع مالكي وحدات الصندوق للسادة
ذات العالقة.
مالكي الوحدات للتصويت على إجراء تغييرات أساسية لشروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني( .وقد تم
الحقا في بداية عام 2022م عقد اجتماع مالكي الوحدات وكانت نتيجة تصويت مالكي وحدات الصندوق بالموافقة على
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إجراء التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني ،كما تم الحصول على موافقة هيئة
ً
وبناء عليه فإن مدير الصندوق يقوم حاليا باستكمال اإلجراءات المتعلقة بالعقود
السوق المالية على هذه التغييرات،
ذات العالقة للتوقيع على اتفاقية الصفقة).

 .9تقرير مجلس إدارة الصندوق متضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات
الصادرة بشأنها ،وبما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه ألهدافه:
قام مدير الصندوق باالجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق أربع مرات خالل عام 2021م ،لمناقشة التالي:
o

الخطابات المرسلة من وإلى مدير الصندوق وذلك بخصوص الدفعات اإليجارية غير المستلمة من قبل المستأجر
(شركة جبل عمر للتطوير).

o

إخطارات مدير الصندوق لمستأجر األصول بخصوص الدفعات اإليجارية ومناقشة مخالفات المستأجر ومنها عدم
إكمال تحويل الصكوك وعدم الوفاء بالشروط الالحقة.

o

مطالبات مدير الصندوق للمستأجر بتقديم المستندات واإلثباتات الخاصة بتضرر أصول الصندوق من الجائحة.

o

كما قام مجلس إدارة الصندوق بتوجيه مدير الصندوق بتجهيز ما يلزم من أوراق ثبوتية للتوجه إلى المسار
القانوني إذا لم تلتزم شركة جبل عمر للتطوير بدفع األجرة وذلك بناء على إشارة مدير الصندوق بعدم التزام
ً
مستأجر أصول الصندوق دفع األجرة مستندا على معطياته بخصوص تأثر أصول الصندوق باإلجراءات االحترازية
لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد " 19مما أثر على أداء الصندوق والتزاماته اتجاه تحقيقه ألهدافه خالل عام
2021م.

o

استعرض مدير الصندوق العرض غير الملزم من قبل شركة جبل عمر للتطوير وذلك بخصوص إصدار شركة جبل
ً
عمر للتطوير أسهما جديدة إلى مالكي الوحدات باستثناء الوحدات الخاصة بشركة جبل عمر للتطوير .وذلك
مقابل:


تسوية جميع التزامات الدفع وأي مطلوبات أخرى مستحقة على شركة جبل عمر للصندوق و/أو أي
كيانات أخرى مرتبطة بالصندوق.



التنازل من قبل الصندوق والكيانات المرتبطة بالصندوق عن جميع حقوقهم المتعلقة باألصول ،بما
في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى.

o

كما استعرض مدير الصندوق ملخص شروط وأحكام العرض ووضح أبرز الخطوات المتعلقة بالعرض المقدم من
قبل شركة جبل عمر للتطوير وهي أن يقوم مدير الصندوق بدارسة العرض عبر االستعانة بمستشارين مختصين
وتقديم تقرير بملخص الدراسة لمالكي الوحدات يلي ذلك قبول أو رفض مدير الصندوق العرض المقدم .وقد
تم التعاقد مع مستشارين مختصين مستقلين لتقديم رأي مستقل وعادل بشأن الصفقة وسيقوم مدير
الصندوق بعرض التقرير المقدم من المستشارين لمالكي الوحدات خالل اجتماع مالكي الوحدات ليتسنى
لمالكي الوحدات اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على تعديل شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني
في حال قبول العرض.

o

استعرض مدير الصندوق للسادة األعضاء كامل العروض المقدمة من قبل المستشارين الماليين لمدير الصندوق
ومنها :نطاق العمل وطريقة إجراء التقييم والجدول الزمني ورسوم التقييم وذلك لمشاركة رأي المستشار
المالي العادل حول العرض المقدم من شركة جبل عمر للتطوير وذلك لكل مستشار مالي على حدة .وبعد
االطالع على العروض المقدمة من قبل المستشارين الماليين المختصين من الجانب الفني والمالي ،فقد أوصى
مدير الصندوق بالتعاقد مع جي آي بي كابيتال.

o

قام المستشار المالي للصندوق (جي آي بي كابيتال) باستعراض نتائج أعماله وذلك بخصوص مسودة العرض
المعدل غير الملزم المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير .حيث عرض المستشار المالي ألعضاء مجلس اإلدارة
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طريقة التقييم المختارة والرأي العادل وذلك في نطاق أعمال الدراسة المطلوبة .كما وضح المستشار المالي
للصندوق في البداية أن عملية التقييم الشاملة تطلبت جمع معلومات من مصادر مختلفة مثل المقيمين
العقاريين ومدير الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير والمستشارين القانونين باإلضافة الى معلومات السوق،
ً
ً
ً
ً
ونظرا لطبيعة الصندوق كونه صندوقا عقاريا مغلقا ،فقد اعتمدت الدراسة على ثالثة مناهج أساسية في
تقييم القيمة العادلة للصندوق:
 .1معدل الرسملة.
 .2التدفق النقدي المخصوم.
 .3تقارير التقييم المستقلة.
ً
كما تم استخدام أيضا مقاييس التقييم الثانوية للتحقق من سالمة تحليل المستشار المالي .وبالنسبة للصفقة
التي سيتم تنفيذها من خالل آلية مقايضة األسهم بين الشركة والصندوق ،فإن سعر سهم الشركة هو مرجع
التقييم الرئيسي ،مع العلم بأن المستشار المالي اعتمد على بيانات التقييمات العقارية المستقلة لألصول
كمصدر تقييم آخر.
o

و بناء على ما ورد في تقرير المستشار المالي للصندوق بخصوص مسودة عرض شركة جبل عمر للتطوير
المحدث ،وما بنى عليه المستشار المالي من عناصر تفيد بأن مسودة العرض المحدث من شركة جبل عمر
ً
للتطوير يعد عرضا عادال ،وبعد النظر في تقرير تقييم األصول العقارية لشركة جبل عمر الصادر من مقيم عقاري
مستقل وبعد قيام ش ركة جبل عمر للتطوير باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة معظم بنود التحفظ
ّ
المحاسبي المقدم من قبل المراجع الخارجي حيال قدرة الشركة على االستمرارية في الكفاءة المالية للوفاء
بالتزاماتها التمويلية وذلك من خالل إعادة جدولة وهيكلة عالقاتها التمويلية مع الغير؛ وبعد إجراء مدير
الصندوق للعناية الالزمة المرتبطة بمسودة العرض من عدة جوانب لها تأثير في موازنة المصالح المرتبطة
بمالكي الوحدات فيما يتعلق بمسودة العرض المحدث من قبل شركة جبل عمر للتطوير؛ فقد قام مدير
الصندوق بالرفع بالتوصية لمجلس إدارة الصندوق بقبول إجراء التغييرات األساسية في مذكرة شروط وأحكام
الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا لمسودة العرض المحدث من قبل شركة جبل عمر
ً
للتطوير ،وذلك مشروط باستالم مدير الصندوق للعرض المتوافق مع مسودة العرض المحدث موقعا ومعتمدا
من قبل شركة جبل عمر للتطوير

كما قام مجلس إدارة الصندوق بالتوصيات التالية خالل عام 2021م:
o

الموافقة على إجراء توزيع نقدي جزئي نصف سنوي وقدره  10هلالت لكل وحدة وذلك عن الفترة من  9نوفمبر
 2020م إلى  8مايو  2021م ،حيث تكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات في يوم األحد  6يونيو 2021م.

o

توجيه مدير الصندوق باالستمرار والمتابعة مع مستأجر األصول الستكمال تقديم المستندات التي تثبت الضرر.

o

توجيه مدير الصندوق باالستمرار والمتابعة مع مستأجر أصول الصندوق لتحصيل الدفعة اإليجارية المستحقة
للفترة  9مايو 2021م الى  8نوفمبر 2021م.

o

توجيه مدير الصندوق باالستمرار والمتابعة مع مستأجر األصول لتصحيح حاالت اإلخالل ورفع المستجدات ألعضاء
المجلس وذلك خالل شهر من اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

o

الموافقة على التعاقد مع المستشار المالي جي آي بي كابيتال حسب توصية مدير الصندوق وذلك وفقا
لنطاق العمل.

o

إشارة إلى النسخة المقترحة لتحديث مذكرة شروط وأحكام الصندوق والمرسلة من قبل مدير الصندوق عبر
البريد اإللكتروني بتاريخ  2021 / 12 / 21م ،فإن مجلس إدارة الصندوق وافق على التعديالت األساسية المذكورة
في شروط وأحكام الصندوق ،والتي منها ما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا للعرض المحدث
المقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير وذلك مشروط باستالم مدير الصندوق للعرض المحدث المتوافق مع
ً
ً
مسودة العرض موقعا ومعتمدا من قبل شركة جبل عمر للتطوير ،مع العلم أن هذه التغييرات األساسية
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لشروط وأحكام الصندوق لن تكون نافذة إال بعد الموافقة عليها من قبل مالكي وحدات الصندوق وهيئة
السوق المالية وفقا لإلجراءات النظامية ذات العالقة.

ً
 .10بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا
بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال ينطبق – حيث أن مدير الصندوق لم يحصل على أي عمالت خالل الفترة.

 .11تقرير تقويم المخاطر:
نوع المخاطر
أ.

التقييم

وصف المخاطر

المخاطر المرتبطة باالستثمار بالصندوق:

طبيعة االستثمار

ً
عملية االستثمار في الصندوق تتطلب التزاما من

.1عملت شركة اإلنماء لالستثمار على

وعدم

وجود

قبل المستثمرين كما هو موضح في الشروط

تحري وتوقع الجدوى االستثمارية قبل

ضمان

بتحقيق

واألحكام الخاصة الصندوق ،وليست هناك أي

إطالق الصندوق وذلك من خالل إعداد

عوائد

على

ضمانات لتحقيق عائدات للمستثمرين على رأس

دراسة جدوى للمشروع تبين الوضع

المال المستثمر .عالوة على ذلك ،لن يكون هناك

االقتصادي والسوق المستهدف.

االستثمار

أي ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق
عوائد إيجابية على استثماراته في الوقت المناسب
أو في أي وقت على اإلطالق .وقد ال تكون هناك
إمكانية لبيع أصول الصندوق أو التصرف فيها ،أو قد
ال تكون هناك إمكانية؛ إذا ما تقرر التصرف فيها
بالبيع؛ لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل
القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها خالل اإلطار

االستثمار

.2طبيعة

تعد

متوسطة

المخاطر؛ نظرا ألن االستثمار مدعم
بأصول عقارية تقع في منطقة مميزة،
ولكون

مستأجر

األصول

متخصص

باالستثمار في القطاع العقاري ،وال
يعد هذا النشاط نشاطا حديثا عليه.

ً
وبناء على ما سبق ،فإن
الزمني المحدد للصندوق.

.3فيما يتعلق بعدم وجود ضمان

الصندوق قد ال يتمكن أبدا من تحقيق أية عائدات

بتحقيق عوائد على االستثمار ،فقد

على أصوله.

حرص مدير الصندوق على تخفيف هذه

وليس هناك ضمان بأن تتناسب العوائد التي سيتم
تحقيقها مع مخاطر االستثمار في الصندوق
وطبيعة المعامالت الواردة في الشروط واألحكام
الخاصة بالصندوق .من الممكن أن تنخفض قيمة
الوحدات في الصندوق ،كما أنه من المحتمل أن

المخاطرة،

وذلك

بتضمين

اتفاقية

التعهد بالبيع المبرمة مع المستأجر
حيث أن حق إعادة الشراء يسقط في
حال تعثر المستأجر في سداد الدفعات
اإليجارية لثالث فترات متتالية.

يخسر المستثمرون بعض أو كل رأس المال المستثمر
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في المشروع .ولن يكون هناك أي ضمان بأن يحقق
الصندوق العوائد المستهدفة.
تغير

ظروف

السوق

سوف يعتمد األداء المستقبلي للصندوق بشكل

بصورة عامة تصنف تغيرات ظروف

كبير على التغييرات التي تطرأ على ظروف العرض

السوق بشكل خاص في منطقة

والطلب فيما يتعلق بقطاع العقارات بشكل عام

المشروع على أنها ذات احتمالية تأثير

وفي منطقة المشروع على وجه الخصوص ،والتي

متوسطة ،وذلك لقربها من المسجد

بالظروف

االقتصادية

الحرام واعتمادا على نسب التشغيل

والمحلية،

والمنافسة

واإلسكان العالية على مدار العام،

من

الممكن

والسياسية

أن

تتأثر

اإلقليمية

المتزايدة والتي من الممكن تؤدي إلى انخفاض
في قيمة العقارات .يجوز لمجلس إدارة الصندوق،
حسبما تكون عليه ظروف السوق والتدفقات
النقدية للصندوق ،تغيير االستراتيجية للمشروع،
ً
ً
ومن الممكن أن يكون لهذه التغيرات تأثيرا سلبيا
ً
كبيرا على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

وبسبب أوضاع جائحة فيروس كورونا
واإلجراءات االحترازية ،تم تخفيض أعداد
الزائرين للمسجد الحرام مما أدى إلى
انخفاض نسبة التشغيل واإلسكان في
المنطقة المركزية ،وعليه ترتب على
ذلك اعفاء جزء من دفعات اإليجار
المتفق عليها.

التضارب المحتمل
للمصالح

ً
قد يكون الصندوق معرضا لحاالت تعارض مختلفة
ً
في المصالح نظرا ألن مدير الصندوق وشركاته
التابعة،

ومديري

ٍّ
كل

منها،

ومسؤوليها

والمشاركين فيها ،من هم في الوقت الحاضر ،أو
مجموعة
قد يصبحون في المستقبل ،منخرطين في
ٍ
واسعة من األنشطة العقارية واألنشطة التجارية
وقت آلخر مع
األخرى ،وقد يتعامل الصندوق ،من
ٍ
أشخاص ،أو منشآت ،أو مؤسسات ،أو شركات
ٍ
ً
مشاركين مع الشركات التابعة للصندوق بحثا عن
فرص استثمارية ،وفي ظل تلك الظروف فإن مصالح
ٍ
أعضاء المجلس غير المستقلين ،أو إدارة الصندوق
والمشاركين ،أو الشركات التابعة ،قد تتعارض مع

في حال وجود تضارب للمصالح في
األنشطة المتعلقة بالصندوق فسيتم
باإلفصاح عن ذلك.
كما سوف يمتنع عضو مجلس إدارة
الصندوق عن التصويت على أي قرار
يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن
أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة
خاصة مباشرة فيه أو غير مباشرة فيه،
ويجب أن يقوم ذلك العضو باإلفصاح
لمجلس إدارة الصندوق عن أي مصلحة
من ذلك القبيل.

مصالح الصندوق ،وسوف يحل ميثاق حوكمة
الشركة كيفية التعامل مع قضايا تعارض المصالح،
وضمان الحفاظ على مصالح مالكي الوحدات في
المرتبة األولى.
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التوزيعات

لن يكون هناك أي ضمان بأن تطوير أصول الصندوق

يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق
ً
العائد المطلوب وفقا لعقود اإليجار مع

مدير الصندوق ،أو أن الصندوق سوف ينجح في

مستأجر أصول الصندوق ،كما يقوم

تجنب الخسائر أو أن النقد الناتج عن عمليات البيع
ً
سوف يكون متاحا للتوزيع على مالكي الوحدات،

مدير الصندوق بالزيارات الدورية ألصول
الصندوق ومستأجر أصول الصندوق

لذلك لن يكون للصندوق أي مصدر لألموال كي

وذلك لإلشراف على االداء ولغرض

يدفع منها توزيعات على مالكي الوحدات بخالف

تحقيق الهدف األساسي للصندوق

العائدات الرأسمالية التي من الممكن أن تأتي من

والذي يعتمد عليه توزيع األرباح

بيع أصول الصندوق .باإلضافة إلى ذلك ،فإن قيام

لمالكي الوحدات ومن ثم التخارج من

مدير الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات
ً
قد يكون مقيدا بشروط يفرضها البنك الممول.

خالل بيع األصول.

وبيعها سوف يحقق األرباح المستهدفة من قبل

ب .المخاطر المرتبطة بوحدات الصندوق
تركز االستثمارات

سوف تتأثر نتائج الصندوق ومركزه المالي باألوضاع

تتواجد أصول الصندوق بمنطقة واحدة

منطقة

المملكة العربية السعودية،

وذلك بناء على الهدف األساسي

والظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر على

للصندوق ،حيث أن احتمالية تأثر نتائج

االقتصاد السعودي ،وسوف تتركز استثمارات

الصندوق ومركزه المالي باألوضاع

الصندوق باالستحواذ على عقارات مدرة للدخل

االقتصادية تكون واردة ،وذلك قد يحدث

بمدينة مكة المكرمة ،وبالتالي فإن أي انكماش في

بأسباب عدة منها–على سبيل المثال ال

قطاع السياحة والضيافة واألسواق التجارية بمدينة
ً
مكة المكرمة على وجه الخصوص سوف يؤثر سلبا

الحصر :-القوانين الحكومية التي يتم

في
واحدة

االقتصادية

في

فرضها بصورة خاصة ،أو األحداث الخاصة
بجائحة فيروس كورونا التي أدت إلى

على أداء الصندوق ،كما أن التأثير الناتج على
ً
السيولة من شأنه أن يؤثر سلبا على الطلب في

تقليل نسب التشغيل واإلسكان إلى

إطار القطاع العقاري والقوة الشرائية .إضافة إلى

أدنى مستويات منذ تأسيس الصندوق.

ذلك ،فإن أي تغير سلبي في قطاع الحج والعمرة،
له أثر سلبي على أعمال الصندوق ،ومركزه المالي،
ونتائج عملياته.
قلة التنوع

ً
ً
قد يتملك الصندوق أصوال قليلة وكبيرة نسبيا

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في

كنسبة من رأسمال الصندوق ،وبالتالي فإن سوء

االستحواذ على عدد من أصول عقارية

أداء عدد صغير من األصول أو أصل واحد ،قد يؤدي
ً
إلى انخفاض أعلى نسبيا في رأسمال الصندوق مما

مدرة للدخل "عدد  3فنادق ومجمعين
تجاريين"،

لو كان قد تم توزيع رأس المال على عدد أكبر من

األولى من مشروع شركة جبل عمر

األصول.

للتطوير .وبالرغم من تنوع األصول ،إال

والواقعة

ضمن المرحلة

أن عقد اإليجار موقع مع طرف واحد
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وذلك بناء على هيكلة الصندوق في
الشروط واألحكام.
ج .المخاطر المرتبطة بأصول الصندوق:
المخاطر العامة

بشكل عام ،يخضع العائد على االستثمار في

عملت شركة اإلنماء لالستثمار على

في

العقارات لعدد من العوامل المترابطة ،بما في ذلك

تحري وتوقع الجدوى االستثمارية

التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية اإلقليمية

للصندوق قبل اطالقه ،وذلك من خالل

أو المحلية أو الدولية ،والظروف السلبية في

إعداد دراسة جدوى للمشروع تبين

السوق المحلي ،والظروف المالية لمستأجري

والسوق
االقتصادي
الوضع
ً
المستهدف وجدوى المشروع وفقا

لفترات طويلة ،والتغيرات في توفر التمويل،

للهدف

األصل

والتغيرات في تكلفة التمويل (في حال حصول

المستهدف من قبل مثمنين عقاريين

الصندوق على تمويل) ،ومعدالت الضرائب العقارية،

معتمدين .كما يعمل مدير الصندوق

وغيرها من النفقات التشغيلية واألنظمة والقوانين

على

السوق

واللوائح البيئية ،واألنظمة والقوانين ذات العالقة

والمعطيات

بالحج والعمرة ،والقواعد الحكومية والسياسات

لمجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرارات

المالية األخرى ،والمطالب البيئية ،وأسعار الطاقة،

التي

مالكي

والتغيرات في ميزة النسبية ألنواع ومواقع

الوحدات .وبكل حال ،فإنه ال يمكن لمدير

ممتلكات الصندوق ،والمخاطر الناجمة عن االعتماد

الصندوق التنبؤ بالتغيرات المرتبطة

على تدفقات نقدية ،والتأخر في تحصيل اإليجارات،

بأحداث غير متوقعة –كالقوة القاهرة
ً
مثال ،-وبالتالي فإنه من المحتمل أال

للتأمين ،وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة مدير

يتمكن مدير الصندوق من تفادي

الصندوق.

تأثيراتها على الصندوق.

لالستثمار
العقارات

ومشتري وبائعي الممتلكات ،وشغور العقارات

وكذلك حوادث القوة القاهرة ،والخسائر غير القابلة

المحدد،

مراجعة

تصب

وتقييم

ظروف

المستجدة
في

مصلحة

والتوصية

وقد يؤدي حدوث أي من هذه العوامل ،أو أي
مجموعة منها مجتمعة ،إلى مخاطر جسيمة تؤثر
ً
سلبا على قيمة األصول العقارية ،وعلى قدرة
الصندوق على توليد أي عائدات على استثماراته.
مخاطر

إدارة

األمالك

تتضمن إدارة األمالك والتشغيل لمشروع عقاري،

فيما يتعلق بمخاطر إدارة األمالك

عدة مخاطر ،منها على سبيل المثال ال الحصر:

بخصوص عدم وجود ضمان بتحقيق

 .1التأخير في تحصيل العوائد اإليجارية.
 .2تجاوز التكاليف المحددة للصيانة والتشغيل.
 .3ضعف جودة اإلدارة.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
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 .4عدم القدرة على تشغيل الفنادق بطاقتها

مدير امالك لكن تخضع الصندوق

االستيعابية (نسبة اإلشغال).

لمخاطر اخرى حسب ما هو موضح في

 .5عدم القدرة على تسويق األصول وتنويع

هذا التقرير وشروط واحكام الصندوق.

المستأجرين.
 .6القوة القاهرة.
ً
إن البدء في مشروع جديد ينطوي أيضا على مخاطر
أخرى ،من بينها تأخر الحصول على الموافقات
والتصاريح الحكومية الالزمة للتشغيل ،وغيرها من
الموافقات والتصاريح الحكومية األخرى المطلوبة
إلدارة األمالك ،وبحكم أن االستثمار في الوحدات
بالصندوق هو استثمار غير مباشر في المشروع،
فإن تشغيل األصول سيكون له تأثير مباشر وكبير
على قيمة وحدات الصندوق في حال تعثر أو تأخير
تحصيل العوائد اإليجارية.
النزاعات

ً
بناء على هيكلة الصندوق قبل إنشاءه

تؤدي ملكية العقارات في المملكة العربية
ً
السعودية إلى نشوء عدد من المسائل ،وخصوصا
ً
بعض النزاعات بخصوص تعدد ادعاء الملكية ،ونظرا

البائع

بالممتلكات

لعدم وجود سجل مركزي لألراضي ،فقد يؤدي ذلك

تعاقدية ذات الصلة لحماية مالكي

العقارية

إلى نزاعات على الحيازة والملكية ،وقد ال يتوافر

وحدات الصندوق.

كما أنه تم إصدار

المستحوذ عليها

إثبات قاطع على الملكية فيما يتصل باألصول
ً
العقارية التي يقوم الصندوق بشرائها ،وفضال عن

صك شامل لكامل مشروع جبل عمر وأنه
جاري

ذلك ،فقد تنشأ نزاعات قانونية فيما يتصل باألصول

المملوكة للصندوق .كما أن مدير

العقارية التي يستحوذ عليها الصندوق ،األمر الذي

الصندوق

اإلجراءات

قد يضعف من قدرة الصندوق على التصرف باألصول

القانونية الالزمة في حال حدوث أي

العقارية أو نقلها مع توفير حق ملكية واضح ،وقد

من المخاطر المذكورة.

القانونية

فيما

يتعلق

والتي أجريت عن طريق تحري لملكية
للعقارات

العمل

واخذ

على

سيتخذ

فرز

جميع

اشتراطات

الوحدات

يؤدي األمر ،في بعض الحاالت ،إلى فقدان
أراض كان يعتقد أنه قد استحوذ
الصندوق لملكية
ٍ
عليها بصورة قانونية.
تم بناء األصول العقارية للصندوق والتي سيتم
االستحواذ عليها من المرحلة األولى مشروع جبل
عمر بمكة المكرمة على  111قطعة أرض منفصلة،
جزء من صكوك هذه القطع ليست مسجلة بعد

صندوق اإلنماء مكة العقاري
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ً
باسم البائع (تمثل  48قطعة) نظرا لعدم قيام بعض
مساهمي الشركة العينيين بنقل ملكية هذه
ً
الصكوك ،ولكنها تعتبر جزءا من أصول الشركة حسب
قائمة األصول بالمركز المالي للشركة.
ومن أجل حماية حقوق مالك وحدات الصندوق،
أراض
سوف تقوم الشركة بنقل ملكية صكوك
ٍ
مستقلة من مراحل أخرى من أرض المشروع
للصندوق كافية كضمان لألراضي غير المسجلة
باسم الشركة حتى اآلن إلى حين قيام الشركة
بإكمال إجراءات تحويل باقي صكوك األراضي
الواقعة تحت العقار محل االستحواذ باسمها ،ومن
ثم باسم الصندوق كصك شامل ،وبذلك يكون
الصندوق بحوزته ضمان مقبوض في حال عدم
التزام الشركة بنقل جميع الصكوك باسم الصندوق،
مما قد يقلل من مخاطر عدم نقل الملكية.
مخاطر

التمويل

والضمانات

ً
قد يتم تمويل االستحواذ مستقبال على أصول
ً
عقارية جزئيا من خالل تمويل خارجي أثناء مدة

ال يوجد تمويل بنكي قائم على
الصندوق.

الصندوق ،ومن المتوقع أن يتم تأمين تمويل
متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية خارجي،
بضمان على أصول الصندوق ،ويشمل ذلك -على
سبيل المثال ال الحصر -نقل األصول العقارية إلى
المصرف الممول (أو من يسميه) ،وتخضع تكلفة
ذلك التمويل لتقلبات تكلفة األموال ،األمر الذي قد
يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل ،وقد ال ينتج من
األصول العقارية ما يكفي من إيرادات لتغطية هذه
التكاليف ،ويتم استخدام عائدات تأجير األصول
العقارية ،وبعد ذلك بيع األصول العقارية ،لخدمة
تمويل الخارجي المقدم للصندوق (وغيرها من
التزامات تمويل ثانوية ،إن وجدت) ،قبل إعادة أي
أموال لمالكي الوحدات ،وإذا لم تكف هذه المبالغ
لتغطية تكاليف التمويل ،أو في حالة حدوث واقعة
تقصير فيما يتعلق بالتمويل.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
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سوف يتمتع الممول بحق تصفية أصول الصندوق
ً
إلى الحد الذي يفي بحقوق الممول ،وفقا
ً
التفاقية التمويل ،األمر الذي يؤثر سلبا على الدخل
الموزع على مالكي الوحدات.
مخاطر

تقويم

العقارات

يعتمد تقويم االستثمارات العقارية على عوامل

يقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع

مختلفة قد يصعب تحديدها ،حيث يتم تقويم األصول

مقيمين معتمدين لديهم القدرة

ً
بناء على الحسابات والتقديرات
العقارية للصندوق

والكفاءة الالزمة ألداء نطاق األعمال،

المعدة من مثمنين مستقلين ،كما أن عملية

حيث يعملون على تقييم األصول

التقويم تعتبر عملية تقدير لقيمة األصول وليست
ً
ً
مقياسا دقيقا للقيمة التي يمكن الحصول عليها

المملوكة للصندوق بناء على الطرق

عند بيع تلك األصول ،وكما سيتم تقييم األصول
ّ
العقارية من قبل مقيمين مستقلين معروفين

والنظريات المعتمدة وباألخذ بعين
االعتبار حيثيات السوق ،ويتم تقويم
األصول مرتين سنويا ً
بناء على متوسط
تقييم المقيمين ،ويمكن زيادة عدد

بالخبرة والصدق والمعرفة في النشاط العقارية،
ّ
وإذا حدد المقيمون قيمة أقل من القيمة التي

المقيمين في حال وجود فارق سعري

يتوقعها الصندوق ،فإن ذلك قد يؤثر بشكل جوهري

كبير.

على معدل العوائد التي يتوقع أن يحققها
الصندوق.
المخاطر

تشكل التغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعات

يعمل مدير الصندوق على مراجعة آخر

التنظيمية

مخاطر تتهدد أصحاب العقارات ،ويجب على أصحاب

القانونية

الخاصة بالعقارات

العقارات النظر

المستجدات

والتغييرات

والتخطيط للمخاطر المرتبطة

النظامية بشكل دوري والتأكد من

بالتغيرات في البيئة التنظيمية والتشريعية ،وتمثل

التزام

يتم

التغيرات في لوائح تقسيم المناطق ،وأنظمة

االستعانة بمستشار متخصص في

وقوانين المحاسبة والضرائب ،واألنظمة والقوانين

الجانب الضريبي والزكوي ،حيث يتولى
ً
تقديم التوصيات الالزمة تجنبا للوقوع

والحكومية ذات التأثير الكبير على قيمة الممتلكات

في أي مخالفات أو غرامات تتعلق

والجدوى االقتصادية من األصول العقارية.

بأنشطة الصندوق .كما يتم مناقشة أي

البيئية،

تشكل

أمثلة

على

اللوائح

المحلية

وكجزء من تشغيل األصول العقارية ،من الضروري
الحصول على جميع الموافقات النظامية والتراخيص
المطلوبة لذلك التشغيل ،وليس هناك من ضمان
للحصول على جميع الموافقات النظامية المتعلقة
باألصول العقارية بالسرعة المطلوبة ،أو الحصول
عليها ابتداء ،كما أن مخالفة أحكام أي من تلك

الصندوق

بذلك.

كما

مستجدات نظامية أو ضريبية أو زكوية
مع أعضاء مجلس اإلدارة والتي من
الممكن أن تؤثر على أعمال الصندوق.
ً
علما أن مدير الصندوق يقوم بإخطار
مالكي الوحدات بأي تأثير جوهري على
استثماراتهم.

الموافقات النظامية قد تؤدي إلى إلغاء أو سحب

صندوق اإلنماء مكة العقاري
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تلك الموافقات ،أو تعليق سريانها ،أو فرض عقوبات
مالية و/أو غير مالية من جانب تلك السلطات
النظامية .وإضافة إلى ذلك ،فإن أي تعديالت تطرأ
على األنظمة والقوانين واللوائح الحالية قد تفرض
متطلبات غير متوقعة وأكثر تكلفة ،والتزام
الصندوق بتلك األنظمة والقوانين واللوائح قد
يتطلب تكبد نفقات رأس مالية كبيرة ،أو التزامات أو
ً
مسؤوليات أخرى ،من شأنها أن تؤثر سلبا بصورة
جوهرية على أعمال الصندوق ،وحالته المالية،
وتدفقاته النقدية ،ونتائج عملياته.
تعرض

قد تتعرض األصول العقارية ألضرار مادية كبرى

ً
بناء على طبيعة التعاقد مع مستأجر

األصول العقارية

ناجمة عن حرائق ،أو عواصف ،أو زالزل ،أو كوارث

أصول الصندوق ،فمن مسؤولياته

ألضرار

مادية

طبيعية أخرى ،أو ألسباب أخرى مثل الهجمات

تغطية قيمة التأمين على أصول

جوهرية

بسبب

اإلرهابية ،وفي حال حدوث أي من ذلك ،فقد يفقد

الصندوق ،حيث أن ال سمح الله تضررت

الصندوق رأس المال الذي استثمره في األصول

أصول الصندوق فإن عائدات التأمين

العقارية ،وكذلك اإليرادات المتوقعة ،والزيادة في

تسترد للصندوق وليس للمستأجر.

مخاطر

كوارث طبيعية

رأس المال التي كانت مرجوة من تلك األصول ،وعلى
ً
الرغم من ذلك ،يظل الصندوق ملزما بتسديد
التمويل المتعلق باالستحواذ على األصول العقارية
ً
في حال وجودها ،وفضال عن ذلك ال يمكن تقديم أي
ضمان بأنه سيتم بشكل كامل تعويض تلك الخسائر
الناتجة (بما في ذلك خسارة اإليرادات التأجيرية) من
ً
خالل التأمين ،كما أن هناك أنواعا معينة من
المخاطر والخسائر (مثل الخسائر الناتجة عن اإلرهاب
أو الحروب ،أو كوارث طبيعية معينة) ليست قابلة
ً
للتأمين اقتصاديا وغير مؤمن ضدها بوجه عام.
وفي حال وقوع أي من تلك الحوادث ،وخصوصا ما
يتعلق بالخسائر غير المؤمن عليها ،أو التي ال يمكن
التأمين عليها ،أو التي تكون فيها عائدات التامين
غير كافية إلصالح أو استبدال الممتلكات المتضررة أو
ً
ً
المدمرة ،فإنه من شأن كل ذلك أن يرتب أثرا سلبيا
ً
جوهريا على أعمال الصندوق ،وحالته المالية،
وتدفقاته النقدية ،ونتائج عملياته.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
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مخاطر

عدم

سوف يعمل الصندوق على التصرف بممتلكاته

القدرة

على

وأصوله األخرى عندما يعتقد مدير الصندوق أنه

بناء على هيكلة الصندوق األساسية
ً
ووفقا لألحكام التعاقدية بين الصندوق

وقت مناسب للبيع ،وتعتمد قدرة الصندوق على
ً
التصرف بالممتلكات ،وفقا ألحكام على عوامل خارجة

ومستأجر األصول (شركة جبل عمر

التخارج

عن سيطرته ،ويشمل ذلك المنافسة بين بائعين

للتطوير) ستمكنها بإذن الله من تحقيق

واحتمال توافر تمويل جاذب لمشترين محتملين،

العائد االستثماري لمالكي الوحدات عند
ً
تصفية الصندوق .علما بأن مدير

وإذا تعذر على الصندوق التصرف في أصوله بموجب

الصندوق

أصول

شروط يراها مناسبة ،أو في التوقيت الذي يقرر

الصندوق مرتين سنويا وذلك من قبل

فيه مدير الصندوق التصرف بأي شكل آخر باألصول،
ً
فقد تتأثر سلبا الحالة المالية للصندوق ،ونتائج

مثمنين عقاريين معتمدين ،حيث يعمل
مدير الصندوق على مراجعة ظروف

عملياته ،وتدفقاته المالية ،وقدرته على إجراء

السوق والمعطيات المستجدة.

يقوم

بتقييم

توزيعات على المستثمرين.
مخاطر

نزع

الملكية

إنه من حق بعض الجهات الحكومية في المملكة

ً
بناء على هيكلة الصندوق قبل إنشاءه

االستحواذ اإلجباري على عقار لتحقيق المنفعة

والتي أجريت عن طريق التحري حيال

العامة (على سبيل المثال ال الحصر ،توسعة الحرم

ملكية

الجهات

المكي أو بناء الطرق والمرافق العامة) .ومن

القانونية المختصة والتأكد من أنها

الناحية العملية ،يكون سعر الشراء لعقار ما عادة ما

تمثل كامل حقوق التصرف .كما أنه تم

يساوي للقيمة السوقية ،وفي حال نزع الملكية

إصدار صك شامل لكامل مشروع جبل

يتم االستحواذ اإلجباري على العقار بعد فترة إخطار
ً
غير محددة نظاميا ،وذلك ألن اعتمادها يقوم

عمر وأنه جاري العمل على فرز
الوحدات المملوكة للصندوق .وفي

بموجب نظام خاص ،وعلى الرغم من احتمالية دفع

حال وجود أي قرارات نزع ملكية تخص

التعويض ،فهناك خطر يتمثل في أن تكون قيمة

أصول الصندوق فإن مدير الصندوق

التعويض غير كافية بالمقارنة مع حجم االستثمار أو

سوف يقوم بمناقشتها مع أعضاء
ً
مجلس إدارة الصندوق فورا إليجاد حل

حال تحقيق خطر نزع الملكية ،قد تنخفض قيمة

لها.

الريح الفائت أو الزيادة في قيمة االستثمار ،وفي

األصول

من

قبل

التوزيعات لمالكي الوحدات ،وقيمة وسعر التداول
للوح دات وقد يخسر مالكي الوحدات كل أو جزء من
رأس المال المستثمر.

 .12القوائم المالية:
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ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﺻﻔﺤﺔ

اﻟﻔﻬﺮس

٤-٢

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٨

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

٢٢-٩

١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
إﻳﻀﺎح ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

٧

١٬٤٦٦٬٣٤٩

٢٬١٠٦٬٦٦٤

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

٨

٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢

٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧

ﻣﺪﻳﻨﻮن إﻳﺠﺎر
اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

٩
١٠

٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨
٥٢٤٬٠٨٦٬٥٧٥

٧٠٢٬٠٣٧٬٨٤٢

-

١٬٧٦١٬٥٠٧

١٬٠٣٨٬٨٣٧٬٩٠٤

٧٧٣٬٧٤١٬٦١٠

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮاﳌﺘﺪاوﻟﺔ
١٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات

٥٬٤٧٥٬٩١٣٬٤٢٥

٥٬٢٩٧٬٩٦٢٬١٥٨

٦٬٥١٤٬٧٥١٬٣٢٩

٦٬٠٧١٬٧٠٣٬٧٦٨

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ

١١

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٢

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٩٬٢٣٩٬٩٤٩

٢١٬٨٠٤٬٦٥٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

٨٩٬٢٣٩٬٩٤٩

٥١٬٨٠٤٬٦٥٤

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات

٦٬٤٢٥٬٥١١٬٣٨٠

٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤

وﺣﺪات ﻣﺼﺪرة )ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات(

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٫٥٥٠٩

٩،٨٨٤٩

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات – ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

١٥

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ

١٤

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٥

-

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﻀﺎح
اﻟﺪﺧﻞ
اﻹﻳﺮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﻳﺮاد ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة

٨٬١

اﳌﺼﺮوﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ
)ﻣﺨﺼﺺ(/ﻋﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

١٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧
١٬٢٥٠٬٠٠٠

٨٤٤٬٠٥٥
٥٤٠٬٨٤٤٬٠٥٥

٢٬٣٠٨٬١٢١
١٩٤٬٤٩٧٬٣٤٨

)(٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣
)(٩١٤٬٥٤٩
)(٧٠٠٬٠٠٠
)(٢٥٬٠٧٤٬٧٨٧
)(٧٤٬٣٣١٬٧٨٩

)(٣٠٬٦١٩٬٤٤٥
)(١٬٥٧٨٬٢٧١
)(٧٠٠٬٠٠٠
١٠١٬٢٩٢
)(٣٢٬٧٩٦٬٤٢٤

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦

١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

-

-

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦

١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤

٦٬١٠١٬٧٩٨٬١٩٠

اﻟﺮﺑﺢ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )إﻳﻀﺎح (١٣
ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦
)(٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠
٦٬٤٢٥٬٥١١٬٣٨٠

١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤
)(٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠
٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
إﻳﻀﺎح ٢٠٢١م
٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟـ:

اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
)ﻣﺨﺼﺺ(/ﻋﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٨٬١
٩

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺪﻳﻨﻮن إﻳﺠﺎر
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(  /ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤

)(٢٦٠٬٥١٠

)(٢٬٣٠٨٬١٢١

٢٥٬٠٧٧٬٧٣٨
٤٩١٬٣٢٩٬٤٩٤

)(١٠٤٬٢٢٧
١٥٩٬٢٨٨٬٥٧٦

-

٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٧٦١٬٥٠٧
)(٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦
٣٧٬٤٣٥٬٢٩٥
١٦٬٦٣٨٬٢٣٠

)(١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧
)(١٬٧٥٨٬٣١٩
)(٢٬٦٨٦٬٨٧٤
)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٤٦٬٠٩٥٬٨٤٤

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎد) /إﺿﺎﻓﺔ( اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

٤٣٬٦٢١٬٤٥٥
٤٣٬٦٢١٬٤٥٥

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

)(٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠
)(٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠

)(٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠
)(٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠

)(٦٤٠٬٣١٥
٢٬١٠٦٬٦٦٤
١٬٤٦٦٬٣٤٩

٨٢٤٬٩٨٩
١٬٢٨١٬٦٧٥
٢٬١٠٦٬٦٦٤

١٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٧

ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
٨

١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣
٢٩٠٬٥٢٠٬٨٣٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري )"اﻟﺼﻨﺪوق"( هﻮ ﺻﻨﺪوق ﻋﺎم ﻣﻐﻠﻖ أﻧﺸﯩﺊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )"ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق" وهﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء "اﳌﺼﺮف"( ،واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق )"ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات"( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻓﻲ  ١٠ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م ،ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﺎدة ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ً
ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺨﺎرج اﻟﻌﻴﻨﻲ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﻌﺪل واﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻷﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ وﻓﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺤﺪد.
ً
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات.
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ً
ﺑﺠﻮار اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻤﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ دوري ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط و اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٪٩٠ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﳌﻮزﻋﺔ ﺳﻴﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻠﻚ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪة اﻟﺼﻨﺪوق.
واﻓﻘﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺨﻄﺎ ﻬﺎ رﻗﻢ ) (١٧/٤٤٣٢/٥/٣ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣٠ذو اﻟﻘﻌﺪة ١٤٣٨ھ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٢أﻏﺴﻄﺲ
٢٠١٧م( ،وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺸﺎﻃﮫ ﻓﻲ  ٢٠ﺻﻔﺮ ١٤٣٩هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ٢٠١٧م(.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳ ـﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺼﻨﺪوق وﺣ ـﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﻮاﺋﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق.

 ١٬١ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-

ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (١٩-ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ،ﺛﻢ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ً
ﻻﺣﻘﺎ
أ ﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠٢٠م .ﻳﻮاﺻﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،وأدى إﻟﻰ ﻗﻴﻮد
اﻟﺴﻔﺮ وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﳌﺪن  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﻴن اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﺤﻠﻲ.
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ً ١٢
ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 .٢اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )"اﻟﻠﻮاﺋﺢ"( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٢٧هـ )اﳌﻮاﻓﻖ ٢٤
دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦م( ﺑﺼﻴﻐ ﻬﺎ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٢رﺟﺐ ١٤٤٢هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١م(.
 .٣أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد

 ١٬٣ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام

ً
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴن واﳌﺤﺎﺳﺒﻴن.
ً
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ.

 ٢٬٣أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس

ً
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

 ٣٬٣اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض

ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وهﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﺮب رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

٩

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد )ﺗﺘﻤﺔ(

 ٤٬٣اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳـﺮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳـﺔ.

٥٬٣اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت .وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓ ﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓ ﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺣﻜﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات ﻟﻺﻳﺠﺎرات
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎر ﻛﺈﻳﺮاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وأﺣﻜﺎﻣﮫ ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮهﺮي .وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺼﺎدراﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-

ﻟﻘﺪ راﺟﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ،وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ .(١٩-ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋ ﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﺿﺎع وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ أي ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
 .٤اﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ٤٫١اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
إﺻﻼح ﻣﻌﻴﺎرﺳﻌﺮاﻟﻔﺎﺋﺪة –)"(IBORاﳌﺮﺣﻠﺔ  "٢ﻣﻦ )ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ  ، ٩وﻣﻌﻴﺎراﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ٣٩
 ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ  ، ٧واﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ  ٤واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ (١٦
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول آﺛﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺷﺒﮫ ٍ
 وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻐﻴﺮ  ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
 اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﻬﺎ إﺻﻼح ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻹﺟﺮا ﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮط دون وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أداة  RFRﻛﺘﺤﻮط ﳌﻜﻮناﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إذا أﺻﺒﺤﺖ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

١٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٤٫٢اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ
هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎرﻳﺔ
اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮر اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ .وأهﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
رﻗﻢ اﳌﻌﻴﺎر
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٣٧
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ،٩اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ،٣٩اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ،٤اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ
١٦
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩

اﻟﻌﻨﻮان
اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰم
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢٠١٨م-
٢٠٢٠م

ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ – ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ٤واﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ  ١و اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ ٢
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٨
 ٤٫٣أﺧﺮى
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻜﻮن ﻷي ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻟﻜ ﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ  ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻤﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 .٥اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،وإﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻼل
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ ،إن وﺟﺪ.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت  /إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺘﺎﺟﺮة )أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺮاء
اﳌﻮﺟﻮدات أو ﺑﻴﻌﻬﺎ( .إن اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ هﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت وﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ
اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻳﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
ً
اﻟﺪﺧﻞ( ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة.
ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ
ً
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ.
إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﻜﺎﻓﺂت.
١١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ)ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة): (FVTPL

 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ): (FVOCI
 اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ
هﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺪر ،وهﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ،وﺻﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﳌﺮاﺑﺤﺎت.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ:
) (iﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻹدارة اﳌﻮﺟﻮدات ،و
) (iiﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات


اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة :ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
دﻓﻌﺎت رأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ،وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ هﺬﻩ



اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ :اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل،
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات دﻓﻌﺎت رأس اﳌﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﻸداة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ً
اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ



ﻓﻲ "إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة :اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﮫ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓ ﻬﺎ.
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ هﻲ أدوات ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺼﺪر .أي اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺗﺜﺒﺖ
وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺼﺪر .ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓ ﻬﺎ إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ،ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗﻌﻴﻴن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻠﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺨﻴﺎر ،ﻳﺘﻢ إدراج ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل
ً
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ وﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ )وﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ً
ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻳﺴﺘﻤﺮ إﺛﺒﺎ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ "إﻳﺮادات ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺪﻓﻌﺎت.

١٢

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ)ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث
اﳌﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻨﺒﺆات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸداة.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴن:
 اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺪهﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﳌﺮﺣﻠﺔاﻷوﻟﻰ( و
 اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪهﻮرت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺟﻮد ﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﳌﺮﺣﻠﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(.
 ﺗﻐﻄﻲ "اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪ ﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻘﻊ أي ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداتاﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.
ً
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت  ١٢ﺷﻬﺮا ﻣﻦ "اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ" ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت "ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ" ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻘﻴﺲ اﻹدارة ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إدارة ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻀﻤﺎن.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ ﻓﻮﺗﺮ ﻬﺎ أو ﻟﻢ ﺗﻔﻮﺗﺮ.
ً
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻳﺘﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻗﻴﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺳﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻴن أﻃﺮاف ذوي دراﻳﺔ وﻟﺪ ﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺗﺘﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺮوط
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ رأس اﳌﺎل وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻜﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء.
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﻴﺎس اﻷدوات اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق  ،ﻷن هﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺮوج.
ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺪرج اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ،وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺜﺒﺘﺔ وﻳﻜﻮن هﻨﺎك
ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.

١٣

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ)ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ﺗﺘﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ وﺣﺪات ﺻﺎدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد واﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺣﺪاﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻛﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق.



اﻟﺼﻚ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻷﺧﺮى.



ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻻﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ أي اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﺧﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺼﻨﺪوق.




ﻳﺴﺘﻨﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة.

وﺣﺪات اﻟﺼ ــﻨﺪوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺒﺪال ﺗﻔﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴ ــﻮﻳﺔ اﳌﺼ ــﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ــﺒﺔ
 ٣٢وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻮﺣﺪة
ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎ ﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﺪرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
إن اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ هﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺆﺟﺮ ﻓﺄﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ أو ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ.
ً
وﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ،ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ إذا ﻛﺎن اﻹﻳﺠﺎر ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﻜﺎﻓﺂت ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻛﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ .وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺧﺬ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎر أو اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ.

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮاﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺆﺟﺮة ،واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ دﻓﻌﺎت اﻻﻳﺠﺎر.
ﻳﺸﺘﻤﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ )ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻳﺠﺎر(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﳌﻘﺪرة واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻳﺠﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﻛﺈﻳﺮاد إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺮض ،وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺛﺒﺎت دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﺈﻳﺮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
"إﻳﺮادات أﺧﺮى".
إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺮادات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ ,ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺎت .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻮض اﳌﺴﺘﻠﻢ أو اﳌﺴﺘﺤﻖ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺪﻓﻊ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﻋ ﻬﺎ )أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح(.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺟﺢ.
١٤

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ)ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ دﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٪٩٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.
 .٦أﺗﻌﺎب اﻹدارة وأﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺪوق أﺗﻌﺎب اﻹدارة ,واﻟﺤﻔﻆ ,وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺗﻌﺎب ،وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
ً
وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺗﻌﺎب اﻹدارة ،واﻟﺤﻔﻆ ،ورﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺼﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ:

أﺗﻌﺎب اﻹدارة

ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﺗﻌﺎب إدارة ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺪارﻩ  ٣١) ٪٠٫٧٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪٠٫٧٥ :ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل
اﻟﺼﻨﺪوق .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺪاول.

أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ

ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﺤﻔﻆ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  ٣١) ٪٠٫٠١٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م (٪٠٫٠١٥ :ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات وﺑﺤﺪ
أﻗﺼﯩﻰ  ٧٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي.

ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى

ً
ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﺳﺘﺮداد أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺤﺪ أﻗﺼﯩﻰ ﻣﻘﺪارﻩ  ٪٠٫٠٥ﺳﻨﻮﻳﺎ ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م:
ً
 ٪٠٫٠٥ﺳﻨﻮﻳﺎ( ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ،ﻣﺜﻞ أﺗﻌﺎب اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،واﻻﺳﺘﺸﺎرات ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.

 .٧اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك – اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٤٦٦٬٣٥٢
)(٣
١٬٤٦٦٬٣٤٩

٢٬١٠٩٬٦١٧
)(٢٬٩٥٣
٢٬١٠٦٬٦٦٤

ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﻔﻆ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق دون أي ﻗﻴﻮد.
 .٨اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم
ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢

٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧

ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪات ﺻـﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺴـﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴـﻌﻮدي )ﺻـﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح( ﻣﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر .ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺸـﺎط
اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﯩﻲ ﻟﻠﺼ ــﻨﺪوق اﳌﺴ ــﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﮫ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﳌﺮاﺑﺤﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ــﻼﻣﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼ ــﻨﺪوق
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
 ٨٫١ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
أرﺑﺎح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ
أرﺑﺎح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٥٨٣٬٥٤٥
٢٦٠٬٥١٠
٨٤٤٬٠٥٥

١٥

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٬٠٨٤٬٩٣٥
١٬٢٢٣٬١٨٦
٢٬٣٠٨٬١٢١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .٩اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ – اﺳﺘﺤﻘﺎق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦
)(٢٥٬٠٧٧٬٧٣٨

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
-

٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨

-

ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻗﺮر ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﻣﺨﺼﺺ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑﻴن اﻟﺼﻨﺪوق و ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻘﺎري )راﺟﻊ إﻳﻀﺎح .(١٠
 .١٠ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮاﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻮذ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ )"اﻟﻌﻘﺎرات"( ،وﺗﺸ ـ ـ ـ ــﻤﻞ ﻓﻨﺎدق وﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
ً
ﺷـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ٦ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳـ ــﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺷـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 ٥٤٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳌﺪة  ١٠ﺳﻨﻮات .ﺗﺴﺘﺤﻖ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي.
ﻗﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﺷـ ـ ــﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸ ـ ـ ـﺮاء واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﻟﺸـ ـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻴﺎر
ﺷـ ــﺮاء اﻷﺻـ ــﻞ إﻣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٦ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳـ ــﻌﻮدي ً
ﺑﺪء ﻣﻦ اﻟﺴـ ــﻨﺔ اﻟﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ وﺣﺘﻰ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴـ ــﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷـ ــﺮة ﻣﻦ ﺳـ ــﻨﻮات اﻹﻳﺠﺎر أو اﻟﺘﺼـ ــﺮف ﻛﻮﻛﻴﻞ
ﺣﺼ ــﺮي ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺤﺼ ــﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
ً
اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺤـﺪد وﻓﻘـﺎ ﻟﻼﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﳌﺒﺮﻣـﺔ ﺑﻴن اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻨـﺪوق وﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛـﺔ ﺟﺒـﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘـﺎري واﻟﻌﻤﻮﻟـﺔ ﺑﻨﺴ ـ ـ ـ ـﺒـﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ ﻬـﺎ .ﻋﻨـﺪ اﻧ ﻬـﺎء ﻋﻘـﺪ
ً
اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴ ـ ــﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷ ـ ــﺮة ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻋﺔ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺼ ـ ــﻨﺪوق ﺑﻴﻊ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻷي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ .ﻋﻠﻤﺎ ﺳ ـ ــﻴﻜﻮن ﻟﺠﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﺮض.
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎر ﺷ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻞ أﻗﻞ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات وﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات .ﻗﺎم ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر .وﻗﺮر أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر
واﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ ﻛﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ ,دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴن اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻳﺠﺎر
٧٣٠٬٩٣٩٬٢٢٧
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴن
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
٦٬٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٤٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
٩٬٧٠٠٬٩٣٩٬٢٢٧
٩٬١٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ
)(٣٬٧٠٠٬٩٣٩٬٢٢٧
)(٣٬١٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧
إﻳﺮادات اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻳﺨﺼﻢ  :اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاول
اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺪاول

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٥٬٤٧٥٬٩١٣٬٤٢٥
٥٢٤٬٠٨٦٬٥٧٥

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٥٬٢٩٧٬٩٦٢٬١٥٨
٧٠٢٬٠٣٧٬٨٤٢

١٦

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮاﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ١٠٫١ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
-

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
ﻋﻜﺲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
رﺻﻴﺪ اﻹﻗﻔﺎل

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٤٬٣٠٠
)(٢٤٬٣٠٠
-

 ١٠٫٢ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻴﺔ .إن اﳌﻨﺸ ـ ــﺄة ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻ ـ ــﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸ ـ ــﺄهﺎ أﻣﻴن اﻟﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق .وﺗﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻂ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴن أﻋﺪهﻤـﺎ
ﻣﺜﻤﻨﻮن ﻣﺴ ـ ــﺘﻘﻠﻮن .ﺗﺴ ـ ــﺘﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿ ـ ــﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﺴ ـ ــﻮق .ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م  ٦٫٧٧٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ٦٬٨٨٧ :ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
 .١١اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸ ـ ـﺮاء وﻣﻠﺤﻘﺎ ﻬﺎ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴن اﻟﺼـ ــﻨﺪوق وﺷـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼـ ــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ٣٠
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ٣١) ،دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ٣٠ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ،ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ً
٢٠٢١م ،ﺗﻢ ﻧﻘﻞ  ٧١ﻣﻦ أﺻ ــﻞ  ٧٣ﺳ ــﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ) ٣١دﻳﺴ ــﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ٧١ :ﻋﻘﺎرا ﻣﻦ أﺻ ــﻞ  ( ٧٣ﺗﺤﺖ اﺳ ــﻢ اﻟﺼ ــﻨﺪوق .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢٢م.
 .١٢ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣
١١٥٬٨٧٥
١١٬٤٨١٬٦٢١
٥٩٬٢٣٩٬٩٤٩

١٩٬١٤٠٬٤٩٢
١٧٤٬٥١٤
٢٬٤٨٩٬٦٤٨
٢١٬٨٠٤٬٦٥٤

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺒﻠﻎ  ٧٫١ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﺴﺘﺤﻖ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق و  ٣٫٣١ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك.
 .١٣اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳ ــﻴﺎق أﻧﺸ ــﻄﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷ ــﺮوط اﻟﺼ ــﻨﺪوق وأﺣﻜﺎﻣﮫ.
ﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﻨـﺪوق .وﺗﺸ ـ ـ ـ ـﻤـﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﻨـﺪوق,
وﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق( ،واﳌﻨﺸﺂت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮف ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
١٬٧١١٬٨٢٧
١٬٧١١٬٨٢٧
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
١١١٬٠٥٧٬٨٨١
١١١٬٠٥٧٬٨٨١
ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٧

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎدي ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ
ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء
اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

أﺗﻌﺎب إدارة
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
إﻳﺮاد إﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق

)(٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣
)(١٧٣٬١٨٣

)(٣٠٬٦١٩٬٤٤٥
)(٦٨٤٬٧٣١

)(١١٬١٠٥٬٧٨٨
٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠
)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٤٤٬٤٢٣٬١٥٣
١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧
)(٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٢٢٥٬٠٠٠

)(٧٥٬٠٠٠

اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق

أﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ
أﺗﻌﺎب اﻹدارة
أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣

١٩٬١٤٠٬٤٩٢

٧٬١٤٦٬٣٦٨
٣٥٠٬٠٠٠

٥٢٥٬٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ – اﳌﺘﺪاوﻟﺔ

١٬٤٦٦٬٣٤٩

٢٬١٠٦٬٦٦٤

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﻣﺪﻳﻨﻮن إﻳﺠﺎر

٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦

-

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ

 .١٤اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
ً
ﺧﻼل اﻟﺴ ــﻨﺔ ،واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼـ ــﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸـ ــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٦٠٬٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳـ ــﻌﻮدي ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ٢٤٣٬٦ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
 .١٥اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ارﺗﺒﺎﻃﺎت أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.

١٨

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .١٦ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ  ١٧/١٨٧٢/٦/١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٤٣٩هـ ـ ـ ـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٣١دﻳﺴـﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ،ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻟﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ً
 ١٠رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٤٣٩هـ ـ ـ ـ ـ ـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٨دﻳﺴ ــﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺴ ــﺠﻴﻞ ﺧﺴ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺤﺘﺴ ــﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ
رﻗﻢ  ٩ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ً
ً
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳ ـ ــﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴ ـ ــﻮب وﻓﻘﺎ ﻹﻃﺎر إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺳ ـ ــﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺴ ـ ــﻮب ﻟﻐﺮض ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:
ً
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺘﺴﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة )أ(
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٠٫٥٥٠٩
٠٫٠٤
١٠٫٥٩

٩٬٨٨٤٩
٩٬٨٨٤٩

ً
)أ( ﻳﻤﺜـﻞ اﻟﺘﻌـﺪﻳـﻞ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺴ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ اﳌﺤﺴ ـ ـ ـ ــﻮﺑـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴـﺎر اﻟـﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌـﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ٩اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻷدوات اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌـﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
 .١٧اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ  -إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷهﺪاف اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ ﻟﻠﺼـ ــﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴـ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻞ ﺟﺎري وإﻧﻤﺎء رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳـ ــﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ ﻓﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﻳﺘﻌﺮض ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ :ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق.
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻬﺎ .ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وهﻮ اﳌﺴﺆول
اﻟ ﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﺼﻨﺪوق.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸـ ـ ــﻜﻞ رﺋﻴﺴـ ـ ــﯩﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـ ـ ــﺎس اﻟﺤﺪود اﳌﻮﺿـ ـ ــﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼ ـ ــﻨﺪوق .ﻟﺪى اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق وﺛﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺸـ ـ ـ ــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ ﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳـ ـ ـ ــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻓﻠﺴ ـ ـ ــﻔﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻹﻋﺎدة ﺗﻮازن اﳌﺤﻔﻈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎس وإدارة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺷﺮح هﺬﻩ اﻟﻄﺮق أدﻧﺎﻩ.

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ،واﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﺎﺳ ــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،واﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﺎﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴــﺎرة ،وﺻــﺎﻓﻲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى .وﻳﺴــﻌﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼــﻨﺪوق إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤـﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﺣـﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨـﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤـﺎن .ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﺪى اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻨـﺪوق آﻟﻴـﺔ رﺳ ـ ـ ـ ــﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺼ ـ ـ ـ ــﻨﻴﻒ .وﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨـﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤـﺎن
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺿــﻤﺎﻧﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺤﺪدة،
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺒﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
١٬٤٦٦٬٣٤٩
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
٦٬٥١٤٬٧٥١٬٣٢٩
١٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٬١٠٦٬٦٦٤
٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٠٦٩٬٩٤٢٬٢٦١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ  -إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ)ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻌﺮض اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻀ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات؛ ﻹدارة هﺬﻩ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ  ،واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ،واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات.
ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻟﻠﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼ ـ ـ ــﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ .ﺑﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺨﺴﺎرة .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻷﺧﺬ
ً
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻓﻲ اﻟﺨﺴ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴ ــﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴ ــﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺴ ـ ـ ــﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻣﺨــﺎﻃﺮ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻮﻟــﺔ ﻓﻲ ﻋــﺪم ﻣﻘــﺪرة اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻨــﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻮﻓــﺎء ﺑــﺎﻟﺘﺰاﻣــﺎﺗــﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت اﳌــﺎﻟﻴــﺔ .ﻗــﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨــﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ إﺣﺪى اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺪى اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴ ــﻬﻮﻟﺔ اﺳ ــﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ أي وﻗﺖ .ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼــﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴ ــﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮫ.
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎﻃﺮﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ً
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﮫ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﻤﻼت

ً
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق هﻲ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴ ـ ـ ــﻌﻮدي .ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ـ ـ ــﻨﺪوق ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت.

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻷﺳﻌﺎر

ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳـﻌﺎر اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺪوق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺤﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ % -

+ / -١٠
٢٬٤٤٧٬٤٦٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ – اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

٢٠

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
١٠-/+
٦٬٧٨٣٬٥٦٠

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .١٨اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﻬﺎ ﺗﺒﺎدل أﺻﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام ﺑﻴن أﻃﺮاف ذوي ﻋﻠﻢ وﻟﺪ ﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻠﺴ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:


اﳌﺴﺘﻮى اﻷول-اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ )ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺪﻟﺔ( ﳌﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.



اﳌﺴ ــﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻷﺳ ــﻌﺎر اﳌﺪرﺟﺔ ﺿ ــﻤﻦ اﳌﺴ ــﺘﻮى اﻷول واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮة )ﻣﺜﻞ
اﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )أي اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.

 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ-ﻣﺪﺧﻼت اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.
ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﻳﺒﻴن اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﺴـﻠﺴـﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺼـﻨﺪوق )ﺣﺴـﺐ اﻟﻔﺌﺔ( ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴـﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م.
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة

اﳌﺴﺘﻮى اﻷول

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م

-

٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢
٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧

-

-

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ

-

اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ – اﺳﺘﺤﻘﺎق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث أﺷﻬﺮ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

١٬٤٦٦٬٣٤٩
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨

٢٬١٠٦٬٦٦٤
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت أﺧﺮى

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬٧٧٠٬٢٢٠

٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٩٬٣١٥٬٠٠٦

 .١٩إدارة رأس اﳌﺎل
اﻟﻬﺪف اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﯩﻲ ﻣﻦ إدارة رأس اﳌﺎل ﻟﻠﺼـ ـ ــﻨﺪوق هﻮ ﺿ ـ ــﻤﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـ ـ ــﺒﺔ رأس ﻣﺎل ﺟﻴﺪة؛ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ
اﻟﻮﺣﺪات.
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات.

٢١

ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎري
ُ)ﻣﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر (
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 .٢٠ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ
ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ هﻮ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م(.
 .٢١أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ
ﻻﺣًﻘـﺎ ﻟ ﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم  ،واﻓﻖ ﻣــﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣــﺪات ﻓﻲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻬﻢ اﳌﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ  ٩ﻳﻨــﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮوط وأﺣﻜــﺎم
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﻌﺪل واﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـ ـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮً ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
اﻟﺼـ ـ ــﻨﺪوق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺨﺎرج اﻟﻌﻴﻨﻲ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات
أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺴـ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات .ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳـ ــﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة  ٢٢٥،١٣٤،١٦٢ﻓﻲ ﺷـ ــﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ٠٫٤٤٢٣ﺳـﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺼـﻨﺪوق .هﺬا ﻳﺨﻀـﻊ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸـﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﻴن
اﻟﺼﻨﺪوق و ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري.
 .٢٢اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ٢١ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻣﺎرس ٢٠٢٢م.

٢٢

نهاية التقرير:
للمزيد من المعلومات عن الصندوق وأ عمال المشروع ،يرجى االتصال بنا عبر إحدى القنوات التالية:
لالتصال من داخل المملكة8004413333 :
لالتصال من الجوال أو من خارج المملكة920000343 :
ً
للمراسلة إلكترونياinfo@alinmainvest.com :

صندوق اإلنماء مكة العقاري

