
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

 )ل�ستثمارا�نماء��شركة�بواسطة(ُمدار�

  القوائم�ا�الية��

�ية للسنة�  م�٢٠١٩ديسم$#�٣١ ي��ا�ن

  ا�ستقل�مراجع�الحساباتمع�تقرير�

 

  

 

 

 

 

  



 

١ 

 

  مكة�العقاري ا�نماء�صندوق�

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

  الحسابات�ا�ستقل�مراجعو�تقرير��القوائم�ا�الية�
�ية� ي��للسنة��  م�٢٠١٩ديسم$#�٣١ا�ن
  

  صفحـة الفهرس
  

  �٤- ٢  ا&ستقلتقرير�مراجع�الحسابات�

  ٥  قائمة�ا&ركز�ا&ا+ي�

  ٦  الشامل�قائمة�الدخل�

  ٧  �قائمة�التغ;:ات�8ي�صا8ي�ا&وجودات�العائدة�لحام4ي�الوحدات�

  ٨  �التدفقات�النقدية�قائمة�

  ٢٣ -��٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا&الية�
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 ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  )�ل�ستثمارشركة�ا�نماء��بواسطة(ُمدار�

  ��قائمة�ا�ركز�ا�ا<ي

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١كما�8ي�

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)

 

 

 إيضاح 
 ديسم$#��٣١
  م�٢٠١٩

٣١�:Wديسم 

 م�٢٠١٨

     ا�وجودات
      ا�وجودات�ا�تداولة

 ١٢٬١٧٣٬٧١٤  ١٫٢٨١٫٦٧٥ ٦ نقد�وما�يعادله

  ١٢٩٬٧٥٩٬٥٩٩   ٢٠٥٫٥٢٧٫٤٧٦  ٧  �الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو

  ٢٧٠٬٩٨٩٬٢٤٧   ١٥٠٫٤٤٠٫٩٠٦  ٨  استثمارات�بالتكلفة�ا&طفأة

  ٥١١٬٨٦٢٬٠٩٤   ٥١١٫٨٦١٫٠١٤  ٩  الجزء�ا&تداول�من�صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي

  ٣٠٠٬٠٠٠  ٣٫١٨٨    ذمم�مدينة�أخرى�

 ٩٢٥٬٠٨٤٬٦٥٤   ٨٦٩٫١١٤٫٢٥٩  إجما<ي�ا�وجودات�ا�تداولة

     

     ا�وجودات�غL#�ا�تداولة

اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4يصا8ي�  ٥٬٢٩٧٬١٧٥٬٤٥٩  ٥٬٢٩٧٬١٧٥٬٤٥٩ ٩ 

 ٦٬٢٢٢٬٢٦٠٬١١٣  ٦٬١٦٦٬٢٨٩٬٧١٨  إجما<ي�ا�وجودات

     

     �طلوباتا

      ا�طلوبات�ا�تداولة

 ١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ا&ستحق�عند�تحويل�ا&لكية

 ٢٣٬١٧٥٬٥٦٢  ٢٤٫٤٩١٫٥٢٨ ١١ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�اخرى 

 ١٣٣٬١٧٥٬٥٦٢  ٦٤٫٤٩١٫٥٢٨  ا�تداولة�إجما<ي�ا�طلوبات

 ٦٬٠٨٩٬٠٨٤٬٥٥١  ٦٫١٠١٫٧٩٨٫١٩٠  صا ي�قيمة�ا�وجودات�العائدة�لحام>ي�الوحدات

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

  ٩،٩٩٨٥  ١٠،٠١٩٤ ١٦  (ريال�سعودي)بالوحدة��–صا ي�قيمة�ا�وجودات�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا&اليةجزًءا��١٩إ+ى��١:�ا�يضاحات�ا&رفقة�من�تعت�R�.  
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  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق��

  )ل�ستثمارشركة�ا�نماء��بواسطة(ُمدار�

  ��الشامل�الدخلقائمة�

  م�٢٠١٩ديسم'&�٣١ا#ن"!ية��ي��للسنة

  عFى�خDف�ذلك.)�(يتم�تقريب�جميع�ا#بالغ�إ6ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�

  

 

 

 إيضاح 

 ديسم"!��٣١

  م٢٠١٩

م�٢٠١٧نوفم'&�٩لفJ&ة�من�ل
 إ6ى

 م٢٠١٨ديسم'&��٣١

     الدخل

 ٨٫٧٥٣٫٢٤٥  ٧٫٢٦٣٫٤٣٤  إيراد�عموQت�من�إيداعات�مرابحة

صا�ي�مكاسب�اQستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خDل�الربح�أو�

  ٢٫٣٥٩٫٥٩٩   ٣٫٧٠٩٫٢١٦ ٧  الخسارة�

 ٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣  ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩ �اQستثمار��ي�التأج[&�التمويFيمن�ا�يراد�

  ٦٣٠٫١٧٣٫٦١٧   ٥٥٠٫٩٧٢٫٦٥٠   إجما0ي�الدخل

     

     ا6صروفات

 )٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  ١٢ الصندوق�الهيكليةأتعاب�

  )٥١٫٨٨٠٫٧٩٤(   )٤٥٫٥١٩٫٦٢٩( ١٢  أتعاب�إدارة

 )٨٢٥٫٩١٩(  )٦٩٨٫١٠٥(  أتعاب�حفظ

 )٥٤٣٫٩٢٣(  )٥٫٣٧٥٫٤٦١(    مصروفات�اخرى�

 )٦٣٨٫٤٣٠(  ٥٣٤٫١٨٤  عكس�/�(�مخصص)��مخصص�الخسائر�اQئتمانية�ا#توقعة

 )١٤٣٫٨٨٩٫٠٦٦(  )٥١٫٠٥٩٫٠١١(  �إجما0ي�ا6صروفات

 ٤٨٦٫٢٨٤٫٥٥١  ٤٩٩٫٩١٣٫٦٣٩  �خ<ل�السنة�الربح�

 -       خ<ل�السنة��الدخل�الشامل�ا?خر 

 ٤٨٦٫٢٨٤٫٥٥١   ٤٩٩٫٩١٣٫٦٣٩   ��للسنة�إجما0ي�الدخل�الشامل�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .��Qيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا#اليةجزًءا��١٩إ6ى���١تعت'&�ا�يضاحات�ا#رفقة�من
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  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  ��الوحدات��لحام>يقائمة�التغL#ات� ي�صا ي�ا�وجودات�العائدة�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)

  

  معام^ت�الوحدات

  ي4ي:�كما�ديسمW: �٣١ا&نxyية�8ي��للسنةملخص�معام^ت�الوحدات�

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  جزًءا��Rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا&الية�.�١٩إ+ى���١تعتW:�ا�يضاحات�ا&رفقة�من

 ديسم$#��٣١  

 م�٢٠١٩
 

�٩فz:ة�من�لل
:Wم�إ+ى٢٠١٧نوفم 

٣١��:Wم٢٠١٨ديسم 

     

  -    ٦٫٠٨٩٫٠٨٤٫٥٥١  نوفم$#���٢٠١٩��/٩يناير��١صا ي�قيمة�ا�وجودات� ي�

        التغL#ات�التشغيلية

 ٤٨٦٫٢٨٤٫٥٥١  ٤٩٩٫٩١٣٫٦٣٩  /�الفz:ة�للسنة�إجما+ي�الدخل�الشامل�الربح�و 

  )٤٨٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   )٤٨٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   �/�الفz:ة��لسنةاتوزيعات�ارباح�خ^ل�

 التغL#ات� ي�معام^ت�الوحدات
 

   

  -    متحص^ت�من�إصدار�وحدات�نقدا

 -  
 ٥٬٠٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   -    )١٧(ايضاح��عي��ا&صدرة�مقابل�عوض�وحدات�ال

 ٦٫٠٨٩٫٠٨٤٫٥٥١  ٦٫١٠١٫٧٩٨٫١٩٠  ديسم$#�٣١ ي�كما�صا ي�قيمة�ا�وجودات�

 ديسم$#��٣١  معام^ت�الوحدات
 م٢٠١٩

 
�٩فz:ة�من�لل

:Wم�إ+ى٢٠١٧نوفم 
٣١��:Wم٢٠١٨ديسم  

  -    ٦٠٩٫٠٠٠٫٠٠٠  نوفم$#��٢٠١٩�/٩يناير��١الوحدات� ي�

 ��/�الفz:ةالسنةالوحدات�ا&صدرة�خ^ل�
ً
  ٥٠٩٫٠٠٠٫٠٠٠   -   نقدا

 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   )�١٧(إيضاح�عينية��/�الفz:ةالسنةالوحدات�ا&صدرة�خ^ل�

 ٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ديسم$#�٣١الوحدات� ي�



  

٨ 

 

  

  مكة�العقاري ا�نماء�صندوق�

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

  ��قائمة�التدفقات�النقدية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 
 ديسم$#�٣١

 م�٢٠١٩
 

م�٢٠١٧نوفمW:�٩فz:ة�من�لل
�م٢٠١٨ديسمW:���٣١إ+ى

 )١٧إيضاح��(اعادة�تصنيف

    التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�التشغيلية

 ٤٨٦٫٢٨٤٫٥٥١  ٤٩٩٫٩١٣٫٦٣٩ �/�الفz:ة��السنةخ^ل��الربح

    تسويات�لـ:

 )٢٫١٥٢٫٤٠٠(  )٣٫٧٠٩٫٢١٦(  ل^ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�كاسب�صا8ي�ا&

 ٦٣٨.٢٢٣  )٥٣٤٫١٦٥(  اRئتمانية�ا&توقعةمخصص�الخسائر�

  ٤٨٤٫٧٧٠٫٣٧٤  ٤٩٥٫٦٧٠٫٢٥٨ 

    التغL#ات� ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:�

  )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣(   -   صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي�

 )٣٠٠٫٠٠٠(  ٢٩٦٫٩٨٠  ذمم�مدينة�أخرى 

 ٢٣٫١٧٥٫٥٦٢  ١٫٣١٥٫٩٦٧ مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�اخرى 

  )٥٫٣٠١٫٤١٤٫٨٣٧(   ٤٩٧٫٢٨٣٫٢٠٥  اdنشطة�التشغيليةالناتج�من/(ا�ستخدم� ي)�صا ي�النقد�

    

    التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�اkستثمارية

 -   )٧٢٫٠٥٨٫٦٦١( استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة

 )٣٩٩٫٢١١٫٤٤٩(  ١٢١٬٠٨٣٬٤١٧ ا&طفأةاستثمارات�بالتكلفة�

 ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ا&ستحق�عند�تحويل�ا&لكية

 )٢٨٩٫٢١١٫٤٤٩(  )٢٠٫٩٧٥٫٢٤٤(  صا ي�النقد�الناتج�من/(ا�ستخدم� ي)�اdنشطة�اkستثمارية

    

    التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�التمويلية

 )٤٨٧٫٢٠٠٫٠٠٠(  )٤٨٧٫٢٠٠٫٠٠٠( رباح�مدفوعةأتوزيعات�

 ٦٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  متحص^ت�من�إصدار�وحدات

 ٥٫٦٠٢٫٨٠٠٫٠٠٠  )٤٨٧٫٢٠٠٫٠٠٠( صا ي�النقد�(ا�ستخدم� ي)�/الناتج�من�اdنشطة�التمويلية       

    

  ١٢٫١٧٣٫٧١٤  )١٠٬٨٩٢٬٠٣٩( صا ي�التغL#� ي�النقد�وما�يعادله

 -   ١٢٫١٧٣٫٧١٤ ٢٠١٧نوفمW:��٢٠١٩��/١٩يناير��١يعادله�8ي��النقد�وما

�اية�mة�السنةالنقد�وما�يعادله� ي�#n١٢٫١٧٣٫٧١٤  ١٫٢٨١٫٦٧٥ �/�الف 

     

     ا�عام^ت�غL#�النقدية:

ع4ى�ا&متلكات�العقارية��Rستحواذا- عينيا�مصدرة�وحداتمدفوعات�مقابل�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -   التموي4يإ+ى�صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�ا&ضافة�

  

  

 

جزًءا��Rيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا&الية��١٩إ+ى��١تعتW:�ا�يضاحات�ا&رفقة�من�



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

٩ 

 

١١١١KKKK نبذة�عامة 

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

̂مية�من�الوحدات")��حام4ي("�8ي�الصندوق �الصندوق")،�شركة�تابعة�&صرف�ا�نماء�("ا&صرف")�وا&ستثمرين ومتوافق�مع�أحكام�الشريعة�ا�س

  .قبل�الهيئة�الشرعية�&دير�الصندوق 

والواقعة�ضمن�ا&رحلة�ا�و+ى�من�مشروع�جبل�عمر��للدخل،ع4ى�عدد�من�أصول�عقارية�مدرة��ذاRستحوايتمثل�الهدف�الرئي����للصندوق�8ي�

�للشروط�و�ا�حكام�ع4ى��،�الوحدات�لحام4يلتوف;:�دخل�دوري��ا&كرمة،بجوار�ا&سجد�الحرام�بمكة�
ً
أن�يقوم�الصندوق�بتوزيع�أرباح��طبقا

Rويتم�إعادة�استثمار�ا&بلغ�كل�الدخل�بعد�توزيع�ا�رباح.ا�رباح�القابلة�للتوزيع.%�سنويا�من�صا8ي�٩٠تقل�عن� نقدية�نصف�سنوية�  

)� �رقم �بخطا�xا �تأسيس�الصندوق �ع4ى �ا&الية �السوق �هيئة �٣/٥/٤٤٣٢/١٧وافقت (� �ھ �١٤٣٨ذو�القعدة�٣٠بتاريخ �أغسطس�٢٢(ا&وافق

  م).٢٠١٧نوفمW:�٩هـ�(ا&وافق��١٤٣٩صفر�٢٠م)،�وقد�بدأ�الصندوق�نشاطه�8ي�٢٠١٧

�وبناء�ع4ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�ــر�الصندوق�أن�الصندوق�وحــعند�التعامل�مع�حام4ي�الوحدات،�يعتW:�مدي دة�محاسبية�مستقلة.

̂وة�ع4ى�ذلك،�يعتW:�حام4ي�الوحدات�مالكي�موجودات�الصندوق.   مالية�منفصلة�للصندوق.�ع

٢٢٢٢KKKK اللوائح�النظامية 

̂ئحة�صناديق� �الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا&الية�بتاريخ��العقارية��اRستثمار يخضع�الصندوق�ل �(ا&وافق�١٤٢٧ذو�الحجة��٣("اللوائح") �٢٤هـ

�:Wا�٢٠٠٦ديسمxyم)٢٠١٦مايو��٢٣(ا&وافق�هـ�١٤٣٧شعبان��١٦بقرار�من�مجلس�هيئة�السوق�ا&الية�بتاريخ��ا&عدلةم)�بصيغ.  

٣٣٣٣KKKK ا�عداد�أسس 

  قائمة�اkلtnام�١٬٣

�&عيار�ا&حاسبة�الدولإن�هذه�القوائم�ا&الية��يتم�إعدادها�
ً
ومتطلبات�Rئحة�صناديق�اRستثمار��،ا&عتمدة�8ي�ا&ملكة�العربية�السعودية��يةوفقا

� �عن �و الصادرة �السوق�ا&الية �الصندوق هيئة �ا&علومات�وملخص�ا&علومات�اRساسية�شروط�وأحكام �بإعد�،ومذكرة �يتعلق اد�وعرض�فيما

  .قوائم�ا&اليةال

  أساس�القياس�٢٬٣

ا�&بدأ�التكلفة�التاريخية�باستخدام�مبدأ�اRستحقاق�ا&حاس¤��ومفهوم�اRستمرارية�بإستثناء�
ً
�اRستثماراتتم�إعداد�هذه�القوائم�ا&الية��وفق

 ��تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة��ال¦¥

  �العرض�وعملة��الوظيفية�العملة�٣٬٣

  عرض�هذه�القوائم�ا&الية��بالريال�السعودي�والذي�يعتW:�عملة�النشاط�الرئيسية�للصندوق.�تم�

  السنة�ا�الية�٤٬٣

� �تبدأ �للصندوق �ا&الية �يناي�تبدأالسنة �ا ��وتنت¨�ر�ــ8ي �مي^دي�8٣١ي �ــديسمW:�لكل�سنة �الفتة �ـبإستثناء �بدأت�8ي �ال¦� �ا�و+ى �ا&الية نوفمW:��٩رة

  م.٢٠١٨ديسمW:��٣١ح¦¥�xªاية�)�تاريخ�xªاية�اRشz:اك�(م٢٠١٧
   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٠ 

 

  (تتمة) أسس�ا�عداد

 استخدام�اdحكام�والتقديرات٥٬٣

والتقديرات�واRفz:اضات�ال¦��تؤثر�8ي�تطبيق�السياسات��ا�حكام�استخداممن�ا�دارة��8ي�سياق�ا�عمال�العادية،�يتطلب�إعداد�القوائم�ا&الية�

�يتم�مراجعة�التقدي �قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات. �راتوع4ى�ا&بالغ�ا&بينة�للموجودات�وا&طلوبات�وا�يرادات�وا&صروفات.

   .لها�تاليةال¦��يتم�ف®xا�مراجعة�التقديرات�و8ي�السنوات�ال�التقديرات�ا&حاسبية�8ي�السنة�إعادةيتم��واRفz:اضات�ا�ساسية�ع4ى�أساس�مستمر.

�التقديرات�وا�حكام�هامة�بالنسبة�لل�نطاقاتال �ا&الية�قوائمالرئيسية�ال¦��تكون�ف®xا الحكم�8ي�تطبيق�السياسات��عندما�يطبقللصندوق�أو��

  :ا&حاسبية�كما�ي4ي

  إثبات�ا�يرادات�ل�يجارات

  ع4ى�مدى�فz:ة�عقد�ا�يجار.�كإيراد�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعلية��من�ا�يجار التمويلية�يتم�إثبات�ا�يرادات�

  تصنيف�عقود�ا�يجار

�للموجودات�بشكل� �ا&لكية �كان�قد�تم�تحويل�كافة�مخاطر�وعوائد �ما �إذا �الz:تيب، يقوم�الصندوق�بعمل�تقييم�ع4ى�أساس�شروط�وأحكام
  جوهري.�يتم�تصنيف�عقود�ا�يجار�ال¦��تنقل�للمستأجر�وبشكل�جوهري�جميع�مخاطر�وعوائد�ا&لكية�كعقود�إيجار�تمويلية.�

  

٤٤٤٤KKKK الجديدة�والتعدي^ت�#Lا�عاي 

  ا�عايL#�والتعدي^ت�الصادرة�السارية

  ا�يجارعقود�١٦ا�عيار�الدو<ي�للتقرير�ا�ا<ي�

باستخدم�التعديل�بأثر�رج°ي.�وتم�تطبيق�ا&عيار�ع4ى�العقود�ال¦��تم�تحديدها�سابقا�كعقود��١٦اعتمد�الصندوق�ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي�

.�ونتيجة�لذلك�التقييم�فإن�١٦ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي��تقييم.�تم�٤وتفس;:�لجنة�التفس;:ات�الدولية��١٧يجار�طبقا�&عيار�ا&حاسبة�الدو+ي�إ

�الصندوق� تم�توضيح�التغ;:ات��وبالتا+ي،يقوم�با&عالجة�ا&حاسبية�للمؤجر�ع4ى�أxªا�عقود�تمويلية�و±ي�مماثلة�السياسات�ا&حاسبية�السابقة.

  السياسية�ا&حاسبية�كالتا+ي:

  يجارا� �تعريف

.�يتم�اRن�تقييم�من�قبل��٤التفس;:�الدو+يتحديد�بداية�العقد�ما�إذا�كان�الz:تيب�يحتوى�ع4ى�عقد�ايجار�بموجب�بيقوم�الصندوق�8ي�السابق�

�وبموجب�ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي�يجار� ااذا�كان�العقد�يحتوي�ع4ى�عقد�ايجار�بناء�ع4ى�التعريف�الجديد�لعقود� الصندوق�ما يكون��١٦.

  حقا�8ي�التحكم�8ي�استخدام�ا�صل�لفz:ة�زمنية�محددة�قابلة�للتبادل.العقد�عندما�يحتوي�ع4ى�عقد�ايجار�

فقط�ع4ى��١٦.�وتم�تطبيق�ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي�يجار� اقام�الصندوق�بتقييم�معام^ت���١٦للتقرير�ا&ا+يعند�اRنتقال�ا+ى�ا&عاي;:�الدولية�

 الدو+يالعقود�ال¦��تم�تحديدها�سابقا�ع4ى�أxªا�عقود�ايجار.�لم�يتم�تقييم�العقود�ال¦��لم�يتم�تحديدها�كعقود�ايجار�بموجب�ا&عيار�ا&حاس¤��

� ٤لجنة�التفس;:ات�الدوليةوتفس;:��١٧ ��لذلك،. �يجار�� اتم�تطبيق�عقود �للتقرير�ا&ا+ي �أو��١٦بموجب�ا&عيار�الدو+ي �العقود�ا&تفق�عل®xا ع4ى

  .٢٠١٩يناير��١العقود�ال¦��تم�تغ;:ها�بعد�

العقد�لكل�عنصر�من�بأخذ�اRعتبار�8ي�ذلك�بتخصيص�الصندوق�يقوم��،تأج;:عقد�الذي�يحتوي�ع4ى�عنصر�للعند�بداية�أو�اعادة�التقييم�

  عقود�التأج;:�أو�غ;:�التأج;:�ع4ى�أساس�قيمxyا�ا&ستقلة.

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١١ 

 

 (تتمة) ا�عايL#�الجديدة�والتعدي^ت

  الصندوق�كــــمؤجر

الصندوق�كعقود�تأج;:�تمويلية.�السياسات�من�قبل�يجارات�� ا.�يتم�تصنيف�هذه�٩يقوم�الصندوق�بتأج;:�ا&متلكات�كما�هو�مذكور�8ي�ايضاح�

Rتاخ�تختلف�ا&حاسبية�ا&طبقة�8ي�الصندوق�كمؤجر� 
ً
�كب;:ا

ً
من�أجل��متطلباتيوجد�ع4ى�الصندوق�أي��.��١٧Rعن�ا&عيار�ا&حاس¤��الدو+ي�^فا

  ال¦��يكون��xا�الصندوق�كمؤجر.يجار�� اللعقود��١٦اجراء�تعدي^ت�ع4ى�اRنتقال�ا+ى�ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي

  xا�تأث;:�جوهري�ع4ى�الصندوق:م³لم�يكن��ي�وال¦���القوائم�ا&الية��والتعدي^ت�الجديدة��ول�مرة�8ي�هذهفيما�ي4ي�ا&عاي;:�والتفس;:ات�

  العنوان  رقم�ا�عيار

�  ٩ا&عيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي� �رقم �التقارير�ا&الية ��عداد ��- �٩ا&عيار�الدو+ي �الدفع��- ا�دوات�ا&الية ́ات �بم; التعدي^ت�ا&تعلقة

  ا&سبق�مع�التعويض�السل¤�

  عرض�القوائم�ا&الية�واRيضاحات�وتوضيح�بعض�ا&فاهيم  ١ا&عيار�ا&حاس¤��الدو+ي�

  ا�عايL#�الصادرة�لك{�ا�غL#�سارية�ح|}�اkن

اRن�،�ح¦¥�تاريخ�اصدار�القوائم�ا&الية�للصندوق�،�وال¦��من�الواضح�ان�اRدارة�8ي�ما�ي4ي�ا&عاي;:�والتفس;:ات�ال¦��صدرت�ولكن�غ;:�سارية�ح¦¥�

  لم�تؤثر�ع4ى�الصندوق�.

  

 

٥٥٥٥KKKK السياسات�ا�حاسبية�الهامة� 

  يعادله�النقد�وما

خ^ل�ث^ثة�أشهر�أو�بفz:ة�استحقق�رابحة�وايداعات�م8ي�قائمة�التدفقات�النقدية�ع4ى�الحسابات�الجارية�لدى�البنوك��يعادله�ا&ذكور �النقد�وما

  أقل.�

    اdدوات�ا�الية

  اkعn#اف�ا�بدئي�والقياس

́م�فيه� zاف�بكافة�عمليات�الشراء�والبيع�العادية�للموجودات�ا&الية�8ي�تاريخ�ا&تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�يل:zعRاف/�عدم�ا:zعRالصندوق�يتم�ا

�إن�ا&شz:يات�وا&بيعات�بالطريقة العادية�±ي�مشz:يات�ومبيعات�ا&وجودات�ا&الية�ال¦��تتطلب�تسوية�ا&وجودات��بشراء�أو�بيع�ا&وجودات).

  ضمن�ا�طار�الزم���ا&حدد�عامة�بموجب�Rئحة�أو�اتفاقية�8ي�السوق.

�8ي�ذلك�ا&وجودات�وا&طلوبات�ا&حددة�بالقيمة�العادلة�م ن�خ^ل�قائمة�يتم�ا�ثبات�ا&بدئي�لكافة�ا&وجودات�وا&طلوبات�ا&الية�ا�خرى�(بما

�8ي�ا�حكام�التعاقدية�ل¹داة.
ً
  الدخل)�8ي�تاريخ�ا&بادلة�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

�ا&وجودات�أو�ا& �باقتناء �ويتم�إثبات�تكاليف�ا&عام^ت�ا&تعلقة �العادلة. �بالقيمة �للموجودات�وا&طلوبات�ا&الية طلوبات�يتم�القياس�ا&بدئي

الربح�أو�الخسارة�8ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.�بالنسبة�لكافة�ا&وجودات�وا&طلوبات�ا&الية�ا�خرى،�يتم�إضافة��ا&الية�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل

�عند�اRعz:اف�ا&بدئي.��
ً
  تكاليف�ا&عام^ت�أو�خصمها�من�القيمة�العادلة�للموجودات�أو�ا&طلوبات�ا&الية،�عندما�يكون�ذلك�مناسبا

  يةاkستبعادات�للموجودات�ا�ال

أو�عند�نقل�ا�صول�ا&الية�وكافة��،يتم�إلغاء�اRعz:اف�با&وجودات�ا&الية�عندما�تنت¨��الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�ا�صول�ا&الية

  ا&خاطر�وا&كافآت.

   

  تاريخ�السريان  تعدي^ت�متعلقة�با�واضيع�التالية

  م٢٠٢٠يناير�١  عرض�القوائم�ا&الية�واRيضاحات�وتوضيح�بعض�ا&فاهيم�١معيار�ا&حاسبة�الدو+ي�

  م٢٠٢٠يناير�١  السياسات�ا&حاسبية�والتغ;:ات�8ي�التقديرات�ا&حاسبية�وا�خطاء��٨ا&حاسبة�الدو+ي�معيار



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٢ 

 

    (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

̂حق�للموجودات�ا�الية�   التصنيف�والقياس�ال

  ي4ي:�ا&الية�كمايتم�تصنيف�ا&وجودات�

 الخسارة:��ا&وجودات�ا&الية�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو •

 ا&وجودات�ا&الية�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الدخل�الشامل�ا�خر:�أو •

 ا&وجودات�ا&الية�بالتكلفة�ا&طفأة. •

  أدوات�الدين�

́امات�ا&الية�من�وجهة�نظر�ا&صدر، zلRوصكوك�الحكومة�والشركات،�وا&رابحات.�و±ي�مثل�القروض،�±ي�تلك�ا�دوات�ال¦��تعرف�با  

̂حق��دوات�الدين�يعتمد�ع4ى:   التصنيف�والقياس�ال

)iنموذج�أعمال�الصندوق��دارة�ا&وجودات،�و�( 

)iiخصائص�التدفقات�النقدية�للموجودات�(  

 التكلفة�ا�طفأة: •

�تلك�التدفقات�النقدية�مدفوعات�رأس�ا&ال�� �حيث�تمثل �التعاقدية �لتحصيل�التدفقات�النقدية �ا&حتفظ��xا يتم�قياس�ا&وجودات�ا&الية

Rية�لهذه��وا�رباح�فقط�و:zيتم�تعديل�القيمة�الدف� �بالتكلفة�ا&طفأة. �بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�والخسارة،�ويتم�قياسها يتم�تحديدها

الخسارة.�يتم�إدراج�ا�رباح�من�هذه�ا&وجودات�ا&الية�8ي�"��جودات�عن�طريق�تسوية�اي�خسائر�ائتمان�متوقعة�ويتم�اRعz:اف��xا�8ي�الربح�أوا&و 

 إيرادات�العموRت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع4ي.�

 �القيمة�العادلة�من�خ^ل�الدخل�الشامل�اdخر: •

�ا&حتفظ� �ولبيع�ا�صول،ا&وجودات�ا&الية �لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية �للموجودات�مدفوعات���xا حيث�تمثل�التدفقات�النقدية

خل�رأس�ا&ال�والربح�فقط�وال¦���Rيتم�تحديدها�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�لكن�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الد

�يتم�أخذ�الحركات�8ي يتم��8ي�القيمة، القيمة�الدفz:ية�من�خ^ل�الدخل�الشامل�ا�خر،�باستثناء�إثبات�أرباح�أو�خسائر�الهبوط�الشامل�ا�خر.

تبعاد�إثبات�إيرادات�العموRت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العم^ت�ا�جنبية�من�التكلفة�ا&طفأة�ل¹داة�8ي�قائمة�ا�رباح�والخسائر.�عندما�يتم�اس

�ما+ي، �تصنيف�ا&�أصل �إعادة �ا�رباح�يتم �قائمة �إ+ى �ا&لكية �ا�خر�من�حقوق �الشامل �الدخل �8ي
ً
�مسبقا �ا&ثبتة كاسب�أو�الخسائر�ا&z:اكمة

  والخسائر.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا&وجودات�ا&الية�8ي�"إيرادات�العموRت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع4ي.�

 القيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة:� •

�بالقيمة�العادلة�من��دات�ا&الية�ال¦��Rا&وجو  �بالتكلفة�ا&طفأة�أو�القيمة�العادلة�من�خ^ل�الدخل�الشامل�ا�خر�يتم�تصنيفها يتم�تصنيفها

أ�¦��تنشخ^ل�الربح�أو�الخسارة.�يتم�إظهار�الربح�أو�الخسارة�من�استثمار�الديون�الذي�يتم�قياسه�بالقيمة�العادلة�8ي�قائمة�الدخل�8ي�السنة�ال

 ف®xا.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�ا&وجودات�ا&الية�8ي�"إيرادات�العموRت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفع4ي.

  حقوق�ا�لكية

́ام�تعاقدي�بالدفع�وتثبت� zتحتوي�ع4ى�ال�R��¦أي�ا�دوات�ال� أدوات�حقوق�ا&لكية�±ي�أدوات�تل¤��تعريف�حقوق�ا&لكية�من�منظور�ا&صدر.

  متبقية�8ي�صا8ي�أصول�ا&صدر.�تتضمن�أمثلة�أدوات�حقوق�ا&لكية�ا�سهم�العادية�ا�ساسية.وجود�فائدة�

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٣ 

 

  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

باستثناء�الحاRت�ال¦��تكون�ف®xا��،يقوم�الصندوق�بقياس�جميع�اRستثمارات�8ي�ا�سهم�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�،بعد�ذلك

�الص �فيه�من�خ^ل�إيرادات�شاملة��،عند�اRعz:اف�ا�و+ي�،ندوق�قد�اختارتإدارة تعي;ن�استثمار�8ي�ا�سهم�بالقيمة�العادلة�بشكل��Rرجعة

�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�عندما�يتم�اRحتفاظ �تتمثل�سياسة�الصندوق�8ي�تعي;ن�اRستثمارات�8ي�ا�سهم�ع4ى�أxªا �أخرى.

�عند�استخدام�هذه�اRنتخاباتبتلك�اRستثمار  يتم�إدراج�مكاسب�وخسائر�القيمة�العادلة�8ي��،ات��غراض�أخرى�غ;:�توليد�عوائد�اRستثمار.

�إ+ى� ا
ً
̂غ�عن�خسائر��،الربح�أو�الخسارة�قائمةخ^ل�الدخل�الشامل�اRخر�و�Rيتم�إعادة�تصنيفها�Rحق ��Rيتم�ا�ب بما�8ي�ذلك�عند�اRستبعاد.

عندما�تمثل�عائًدا��،انخفاض�القيمة�(وعكس�خسائر�انخفاض�القيمة)�بشكل�منفصل�عن�التغ;:ات�ا�خرى�8ي�القيمة�العادلة.�توزيعات�ا�رباح

  رباح"�عندما�يتم�إثبات�حق�الصندوق�8ي�تلقي�ا&دفوعات.الدخل�ع4ى�أxªا�"إيرادات�ا� �قائمةيستمر�اRعz:اف��xا�8ي��،ع4ى�هذه�اRستثمارات

   ي�قيمة�ا�وجودات�ا�اليةانخفاض�

�من�ذلك�يأخذ�الصندوق�بالحسبان
ً
Rوبد� �ا�ئتمان. �بتحديد�حادثة�خسارة

ً
Rلم�يعد�إثبات�الخسائر�ا�ئتمانية�يعتمد�ع4ى�قيام�الصندوق�أو�

�تقييم�مخاطر� �ا&علومات�عند �من �أوسع �والظروف�الحالية�نطاق �ذلك�ا�حداث�ا&اضية �8ي �بما �ا&توقعة، ا�ئتمان�وقياس�خسائر�ا�ئتمان

 والتنبؤات�ا&عقولة�والداعمة�ال¦��تؤثر�ع4ى�إمكانية�التحصيل�ا&توقعة�للتدفقات�النقدية�ا&ستقبلية�ل¹داة.

́�ب;ن:�ستط^Åيعند�تطبيق�هذا�النهج�ا�   يتم�التمي;

ا�دوات�ا&الية�ال¦��لم�تتدهور�بشكل�ملحوظ�8ي�جودxÆا�ا�ئتمانية�منذ�ا�عz:اف�ا&بدئي�أو�ال¦��تتمتع�بخاطر�إئتمانية�منخفضة�          •
 (ا&رحلة�ا�و+ى)�و

مانية�منخفضة�ا�دوات�ا&الية�ال¦��تدهورت�بشكل�ملحوظ�8ي�جودxÆا�ا�ئتمانية�منذ�ا�عz:اف�ا&بدئي�وال¦��لم�تكن�مخاطرها�ا�ئت          •
  (ا&رحلة�الثانية).

تغطي�"ا&رحلة�الثالثة"�ا&وجودات�ا&الية�ال¦��لدxÇا�دليل�موضوÅي�ع4ى�ا�نخفاض�8ي�القيمة�بتاريخ�التقرير.�ومع�ذلك��Rيقع�أي�من�          •
  موجودات�الصندوق�8ي�هذه�الفئة.

�من�الخسائر�ا�ئتمانية�ا&توقعة"�للفئة�ا�و+ى�بينما�يتم�إثبات�"خسائر�إئتمانية�متوقعة�مدى�الحياة"�للفئة�الثانية.�١٢يتم�إثبات�"
ً
 � شهرا

 &الية.�يتم�تحديد�مقياس�الخسائر�ا�ئتمانية�ا&توقعة�من�خ^ل�تقدير�ا�حتمال�ا&رجح�للخسائر�ا�ئتمانية�ع4ى�مدى�العمر�ا&توقع�ل¹داة�ا

تقوم�ا�دارة�بقياس�مخصص�الخسارة�بمبلغ�يساوي�خسائر�اRئتمان�ا&توقعة�مدى�الحياة.�يتم�تحديد�قياس�خسائر�اRئتمان�ا&توقعة�من�

̂حتمال�لخسائر�اRئتمان�ع4ى�مدى�العمر�ا&توقع�ل¹داة�ا&الية.�عند�إجراء�تقييم�إدارة�خسائر�اRئتمان�،�تعتW:�ق يمة�خ^ل�تقدير�مرجح�ل

  ا&متلكات�ا�ساسية�ال¦��يحتفظ��xا�الصندوق�كضمان.

  طلوبات�ا�اليةللمقياس�التصنيف�و ال

  با&طلوبات�ع4ى�أساس�اRستحقاق�للمبالغ�ال¦��سيتم�دفعها�8ي�ا&ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة�سواء�تم�فوترxÆا�أو�لم�تفوتر.�يتم�اRعz:اف

�بالقيمة
ً
العادلة�ويتم�تعديلها،�م¦¥�ما�لزم�ا�مر،�بتكاليف�العملية�ما�لم�يحدد�الصندوق�مطلوبات�مالية��يتم�قياس�ا&طلوبات�ا&الية�مبدئيا

  بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة.

  فع4ي.يتم�8ي�وقت�Rحق�قياس�ا&طلوبات�ا&الية�بالتكلفة�ا&طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�ال

  قياس�القيمة�العادلة

�ذلك�وتتم�بنفس�القيمة�العاد �ولدxÇم�الرغبة�8ي �مطلوبات�ب;ن�أطراف�ذوي�دراية �تبادل�موجودات�أو�سداد �يتم�بموجxÉا �القيمة�ال¦� لة�±ي

�ر  �القياس�8ي �تاريخ �8ي �السوق �8ي �أطراف�مستقلة �مع �التعامل �الذي�أشروط �اRكÊ:�فائدة �اخذ �يتم �وجوده �عدم �حالة �و8ي �يمتلكهس�ا&ال

́امالقيمة�العادلة��الصندوق�8ي�ذلك�التاريخ. zي�ال¦��تعكس�مخاطر�عدم�ا�داء.�ل^ل±  

�حالة�حدوث� �يعتW:�السوق�نشط�8ي �السوق�النشط�لتلك�ا�داة. �السعر�ا&توفر�8ي �باستخدام �ل¹داة �العادلة يقوم�الصندوق�بقياس�القيمة

́اممعام^ت�ل¹صل�أو� zلRصندوق�بقياس�ا�دوات�ا&درجة�8ي�السوق�النشط�بحجم�كا8ي�لتوف;:�معلومات�عن�السعر�بشكل�مستمر.�يقوم�ال�ا

  طريقة�معقولة�لسعر�الخروج.�يوفر �السعر هذا�Rن��،�بسعر�السوق 



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٤ 

 

  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  ا�اليةدوات�k امقاصة�

حق�نظامي�ملزم�لتسوية�ا&بالغ�ا&ثبتة�عند�وجود�و �وا&طلوبات،ا&وجودات�تتم�مقاصة�ا&وجودات�وا&طلوبات�ا&الية�ويدرج�الصا8ي�8ي�قائمة�

  ويكون�هناك�نية�لتسوية�ا&وجودات�مع�ا&طلوبات�ع4ى�أساس�الصا8ي�من�أجل�بيع�ا&وجودات�وتسديد�ا&طلوبات�8ي�آن�واحد.

  الحقوق�العائدة�إ<ى�مالكي�الوحدات

ل^سz:داد�الصادرة�وا�رباح�ا&z:اكمة�الناتجة�من�الصندوق.�يصنف�تتكون�صا8ي�قيمة�ا&وجودات�العائدة�إ+ى�مالكي�الوحدات�من�وحدات�قابلة�

  الصندوق�وحداته�القابلة�ل^سz:داد�كأداة�حقوق�ملكية�كما�ي4ي:

 يسمح�للمالك�بحصة�تناسبية�من�صا8ي�أصول�الصندوق�8ي�حالة�تصفية�الصندوق. •

 الصك�8ي�فئة�اRدوات�ال¦��تخضع�لجميع�فئات�اRدوات�اRخرى. •

 وات�ا&الية�8ي�صنف�اRدوات�ال¦��تخضع�لجميع�فئات�اRدوات�اRخرى�لها�سمات�متطابقة.جميع�اRد •

• �Rموجودات��تتضمن�ا�دوات�ا&الية� �لصا8ي �او�اصل�ما+ي�اخر�يخالف�حقوق�مالكي�اRسهم�التناسبية �تعاقدي�بتسليم�نقد ́ام zاي�ال

 الصندوق.

+ى�اRدوات�ع4ى�مدى�عمر�اRداة�ا+ى�حد�كب;:�ع4ى�اRرباح�او�الخسائر�والتغ;:�8ي�صا8ي�يستند�اجما+ي�التدفقات�النقدية�ا&توقعة�ا&نسوبة�ا •

 ا�وغ;:�ا&عz:ف��xا�للصندوق�ع4ى�مدى�حياة�اRداة.xاRصول�ا&عz:ف��xا�او�التغ;:�8ي�القيمة�العادلة�لصا8ي�ا&وجودات�ا&عz:ف��

�٣٢ا&عيار�ا&حاس¤��الدو+ي�بموجب��ملكيةابلة�للتسوية�ا&صنفة�كأدوات�حقوق�وحدات�الصندوق�القابلة�ل^ستبدال�تفي�بتعريف�اRدوات�الق

  .وبالتا+ي�تصنف�كأدوات�حقوق�ملكية

  صا ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة

الصندوق�يتم�ا�فصاح�عن�صا8ي�قيمة�ا&وجودات�للوحدة�ا&درجة�8ي�قائمة�ا&ركز�ا&ا+ي�ويتم�احتسا�xا�عن�طريق�قسمة�صا8ي�قيمة�موجودات�

  ير.�ر ع4ى�عدد�الوحدات�ا&صدرة�8ي�تاريخ�التق

  الزكاة�وضريبة�الدخل�

́امات� zالوحدات�ولم�يتم�تكوين�مخصص�لها�8ي�القوائم�ا&الية�.�حام4يإن�الزكاة�وضريبة�الدخل�±ي�من�ال  

�#Lستثمار� ي�التأجkصا ي�ا  

  إيجار�تموي4ي�أو�عقد�إيجار�تشغي4ي.عندما�تكون�الشركة�ا&ؤجر�فأنه�يتم�تصنيف�العقد�كعقد�

�ويصنف�عقد�ا�يجار�الذي�ينقل�كافة�ا&خاطر�وا&نافع�الجوهرية�ع4ى�ا&لكية�إ+ى�الشركة�كعقد�إيجار�تموي4ي،�خ^ف�ذلك�يكون�كعقد�إيجار 

يجار�إ+ى�حد�كب;:�من�القيمة�العادلة�عتبار�مؤشرات�معينة�مثل�الحد�ا�دنى�للقيمة�الحالية�ا&دفوعة�ل� تشغي4ي.�تقوم�الشركة�بتقييم�وأخذ�ا� 

  نتاÎي�ل¹صل.ل¹صل�ا�يجار�أو�الجزء�ا�كW:�من�مدى�العمر�ا� 

#Lالتموي>ي�التأج 

كعقد�تموي4ي.�يتم�تسجيلها�بصا8ي�اRستثمار�8ي�عقود�التمويل�وتكون�أقل�من�القيمة��عندما�تقوم�الشركة�بتصنيف�العقد�8ي�بداية�ا�يجار

  .يجار� ا&ؤجرة،�والقيمة�الحالية�للحد�ا�دنى�من�مدفوعات�العادلة�من�ا�صول�ا

ا�يجار�التموي4ي�مستحقات�ا�يجار��العقدستثمار�8ي�عقود�ا�يجار�التمويلية�ع4ى�إجما+ي�مدفوعات�ا�يجار�ا&ستقبلية�ع4ى�يشتمل�إجما+ي�ا� 

إيجار�تموي4ي�غ;:�مكتسب��كإيراد�با�ضافة�إ+ى�ا&بالغ�ا&تبقية�ا&قدرة�وا&ستحقة.�يتم�تسجيل�الفرق�ب;ن�مستحقات�ا�يجار�وتكلفة�ا�صل�ا&ؤجر 

  ستثمار�8ي�عقود�ا�يجار�التمويلية.العرض،�ويتم�خصمها�من�إجما+ي�ا� ��غراض

 يالتأجL#�التشغي>

كجزء��ع4ى�مدى�فz:ة�ا�يجار�الثابتع4ى�أساس�القسط��كإيرادعz:اف�بمدفوعات�ا�يجار�ا&ستلمة�8ي�عقود�ا�يجار�التشغيلية�تقوم�الشركة�با� 

  من�"�إيرادات�أخرى�".

 



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٥ 

 

  (تتمة)السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  اkعn#اف�باkيرادات

تدفق�ا&نافع�اRقتصادية�إ+ى�الشركة�ويمكن�قياس�مبالغ�ا�يرادات�بشكل�موثوق�به،�يتم�إثبات�ا�يرادات�إ+ى�الحد�الذي�يكون�من�ا&رجح�

�يتم�قياس�ا�يرادات�بالقيمة�العادلة�للعوض�ا&ستلم�أو�ا&ستحق،�مع�ا�خذ�8ي�اRعتبار�الشروط� �الدفعات. ̂م بغض�النظر�عن�توقيت�است

  التعاقدية�ا&حددة�للدفع�باستثناء�الضرائب�والرسوم.

  .الفع4يع4ى�أساس�العائد�يجار�� اعقود�التأج;:�التمويلية�ع4ى�مدى�فz:ة��بإيراداتRعz:اف�يتم�ا

  .الفع4ياRستثمارات�8ي�عمليات�ا&رابحة�ع4ى�أساس�العائد��بإيراداتيتم�اRعz:اف�

  ا�رباح).(أي�عندما�يتم�تحديد�حق�الصندوق�8ي�تلقي��اRرباح�عند�اRع^ن�عx³ا�بإيراداتيتم�اRعz:اف�

  ح.يتم�تحديد�اRرباح�والخسائر�ا&حققة�من�ا&وجودات�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�ا&باعة�ع4ى�أساس�متوسط�التكلفة�ا&رج
  

  توزيعات�اdرباح

  %�من�صا8ي�الدخل�القابل�للتوزيع.�R٩٠تقل�عن��سنوي،تطلب�شروط�واحكام�الصندوق�دفع�أرباح�نقدية�ع4ى�أساس�نصف�ت
  

  اdخرى �وأتعاب�الحفظ�وا�صروفاتأتعاب�ا�دارة�

تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�وغ;:�ذلك�من�أتعاب�ومصاريف�أخرى،�ويتم�إثبات�هذه�ا&صاريف�ع4ى�أساس�اRستحقاق،�

�8ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�التفصيلية�±ي�كما�ي4ي:��وتستند�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�ورسوم�اRشz:اكات�ع4ى
ً
  أسعار�محددة�مسبقا

  أتعاب�ا�دارة

من�صا8ي��%)�٢٠١٨�:٠٫٧٥ديسمW:�٣١(٪�٠٫٧٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�عن�كل�يوم�تعامل�بأتعاب�إدارة�بمعدل�سنوي�مقداره�

  تعامل.ذه�ا�تعاب�بتاريخ�كل�قيمة�أصول�الصندوق.�وتستحق�ه

  أتعاب�الحفظ

من�صا8ي�قيمة�ا�صول�وبحد�أع4ى�%)��٢٠١٨�:٠٫٠١٥ديسمW:�٣١(٪�٠٫٠١٥يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي�قدره�

  ريال�سعودي�يتم�دفعها�ع4ى�أساس�نصف�سنوي.��٧٠٠٫٠٠٠

  مصاريف�أخرى 

�٠٫٠٥عن�الصندوق�بحد�أق�Ð¥�مقداره��يقوم�مدير�الصندوق�باسz:داد�أي�مصاريف�أخرى�يتم�تكبدها�بالنيابة
ً
:��٢٠١٨ديسمW:�٣١(٪�سنويا

٠٫٠٥%� 
ً
من�صا8ي�قيمة�ا�صول،�مثل�أتعاب�مراجعة�الحسابات�والخدمات�التنظيمية�والقانونية�والوساطة�واRستشارات�وغ;:�ذلك�من��)سنويا

  ا&صاريف�ا&ماثلة.��
 

٦٦٦٦KKKK يعادله�النقد�وما  
 ديسم$#�٣١  

  م�٢٠١٩
٣١�:Wديسم 
  م�٢٠١٨

  ١٢٬١٧٣٬٩٢١    ١٫٢٨١٫٦٩٤  الحساب�الجاري �–النقد�لدى�البنوك�
  )٢٠٧(    )١٩(  مخصص�الخسائر�اRئتمانية�ا&توقعة

  ١٢٬١٧٣٬٧١٤    ١٫٢٨١٫٦٧٥  

  صندوق�نيابة�عن�الصندوق�بدون�قيود.ال�من�قبل�مديريعادله��يتم�حفظ�النقد�وما

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٦ 

 

٧٧٧٧KKKK الخسارة�وأبالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح��استثمارات 

  
 ديسم$#�٣١
  م�٢٠١٩

٣١�:Wديسم 
  م�٢٠١٨

        صندوق�عام
  ١٢٩٫٧٥٩٫٥٩٩    ٢٠٥٫٥٢٧٫٤٧٦      صندوق�ا�نماء�للسيولة�بالريال�السعودي

يمثل�اRستثمار�8ي�وحدات�صندوق�ا�نماء�للسيولة�بالريال�السعودي�(صندوق�مفتوح)�مدار�من�قبل�شركة�ا�نماء�ل^ستثمار.�يقوم�النشاط�

�يخضع�اRستثمار�8ي�الصندوق�لرسوم��فيهاRسا���Òللصندوق�ا&ستثمر� اRستثمار�8ي�عقود�ا&رابحة�ا&توافقة�مع�احكام�الشريعة�اRس^مية.

  اRدارة�الذي�يتوافق�مع�شروط�وأحكام�صندوق�اRستثمار.

  
 ديسم$#�٣١
  م�٢٠١٩

نوفمW:��٩للفz:ة�من�
�ديسمW:�٣٠وح¦¥٢٠١٧

٢٠١٨  
        الربح�أو�الخسارة�بالقيمة�العادلة�من�خ^لات�ستثمار صا8ي�ربح�ا� 

  ٢٠٧٫١٩٩    ٢٫٠٩٥٫٥١٣  ارباح�محققة- 
  ٢٫١٥٢٫٤٠٠    ١٫٦١٣٫٧٠٣  ارباح�غ;:�محققة- 

  ٢٫٣٥٩٫٥٩٩    ٣٫٧٠٩٫٢١٦  

  

٨٨٨٨KKKK ستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأةا 
 ديسم$#�٣١  

  م�٢٠١٩
٣١�:Wديسم 
  م�٢٠١٨

  ٢٧١٬٦٠٤٬٢٥٠    ١٥٠٫٥٢٠٫٨٣٣  ث^ث�اشهر��اكÊ:�من�قااستحق�–ايداعات�مرابحة�
  )٦١٥٬٠٠٣(    )٧٩٫٩٢٧(  الخسائر�اRئتمانية�ا&توقعة�مخصص

  ٢٧٠٬٩٨٩٬٢٤٧    ١٥٠٫٤٤٠٫٩٠٦  اRستثمارات�بالتكلفة�ا&طفأة

  تشتمل�عمليات�ايداعات�ا&رابحة�لدى�البنوك�ا&حلية�وا�جنبية�العاملة�8ي�ا&ملكة�العربية�السعودية.

  

٩٩٩٩KKKK التموي>ي�#Lستثمار� ي�التأجkصا ي�ا 

من�شركة�جبل�عمر�وتشمل�فنادق�ومجمعات�تجارية��ا&كرمة،استحوذ�الصندوق�ع4ى�بعض�ا&متلكات�ا&وجودة�8ي�مكة�عند�بدء�العمليات�

�مبلغ� ��٦للتطوير�العقاري�بإجما+ي �شركة�جبل�عمر�للتطوير�العقاري�بقيمة �إ+ى
ً
�تم�تأج;:�العقار�Rحقا �ريال��٥٤٠مليار�ريال�سعودي. مليون

�&دة�
ً
�تستحق�دفعات�ا�يجار�ع4ى�أساس�نصف�يجار� امليار�ريال�سعودي�8ي�xªاية�فz:ة��٦فعة�أخ;:ة�بقيمة�سنوات�بد�١٠سعودي�سنويا .

  سنوي.

قام�مدير�الصندوق�بإجراء�تقييم�ع4ى�أساس�شروط�اتفاقية�البيع�والشراء�والذي�يمنح�بموجxÉا�لشركة�جبل�عمر�للتطوير�العقاري�خيار�شراء�

�بمبلغ� ا�يجار�أو�التصرف�كوكيل�حصري�لبيع�العقار�ويستحق�أي�زيادة�عن�سعر��سنوات�xª٥اية�خ^ل�مليار�ريال�سعودي�8ي��٦ا�صل�إما

�عمولة�بنسبة�متفق�عل®xا.�عند�انxyاء�عقد�ا�يجار�8ي�xªاية�السنة�العاشرة،�8ي�حال�بقاء�العقار�غ;:��٦مة�الشراء�بقي
ً
مليار�ريال�سعودي�زائدا

  مباع،�يحق�للصندوق�بيع�ا&متلكات��ي�طرف�ثالث.�سيكون�لجبل�عمر�للتطوير�العقاري�ا�ولوية�8ي�الحصول�ع4ى�هذا�العرض.

�من�القيمة�السوقية�الحالية�للممتلكات�ومع�ا�خذ�8ي�اRعتبار�موقع�وطبيعة�هذه�ا&متلكات،�يتوقع�مدير�يعتW:�خيار�شراء�ا�صل�
ً
أقل�جوهريا

  الصندوق�أن�تقوم�شركة�جبل�عمر�للتطوير�العقاري�بممارسة�هذا�الحق.

�"�ما�إذا��قام�مدير�الصندوق�بإجراء�تقييم�للمعاملة�ع4ى�أساس�التحليل�الوارد�أع^ه.�وقرر�أن�اتفاقية
ً
عقد�ا�يجار�تحتوي�ع4ى�عقد�إيجار�وفقا

�
ً
�يحتوي�ع4ى�عقد�إيجار"�والذي�يصنف�كعقد�إيجار�تموي4ي�وفقا �8ي�هذه��١٦لمعيار�الدو+ي�للتقرير�ا&ا+ي�رقم�لكان�ترتيب�ما "عقود�ا�يجار"

  .القوائم�ا&الية

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�انماء�ل	ستثمار�)�

  (غ%$�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم'&�٣١ا#ن"!ية��ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا#بالغ�إ<ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع5ى�خ2ف�ذلك.)�

 

١٧ 

 

  (تتمة)ا1ستثمار�-ي�التأج%$�التموي(ي

  :لتقريرمدفوعات�ايجار�غX&�ا#خصومة�ال�YZيتعXن�است2مها�بعد�تاريخ�ا�مستحقات�ايجار�،��لتحليفيما�ي5ي�يوضح�الجدول�ادناه�

 ديسم'&�٣١
م٢٠١٨  

 ديسم٣١�$5
م٢٠١٩    

    

 مستحقات ا�يجار    
 اقل من سنة   ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 من سنة الى سنتين   ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 من سنتين الى ث�ث سنوات   ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 من ث�ث الى اربع سنوات   ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 من اربع الى خمس سنوات  ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

سنوات  ٥اكثر من   ٧٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٫٨٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
 مجموع مستحقات مدفوعات ا�يجار غير المخصومة  ١٠٫٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠

)٤٫٧٨٠٫٩٣٩٫٢٢٧( دات ا�يجار التمويلي غير المكتسبةإيرا  (٤٫٢٤٠٫٩٣٩٫٢٢٧)   
)٢٣٫٢٢٠( المتوقعةلخسائر ا4ئتمانية مخصص ا  (٢٤٫٣٠٠)    

 
   

 صافي ا8سثمار في التأجير التمويلي   ٥٬٨٠٩٬٠٣٦٬٤٧٣ ٥٫٨٠٩٫٠٣٧٫٥٥٣
    

 صافي ا8سثمار في التأجير التمويلي   ٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣ ٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣
)٢٣٫٢٢٠(  )٢٤٫٣٠٠(  يخصم: مخصص الخسائر ا4ئتمانية المتوقعة  

٥٫٨٠٩٫٠٣٦٫٤٧٣ ٥٫٨٠٩٫٠٣٧٫٥٥٣   
)٥٫٢٩٧٫١٧٥٫٤٥٩(  )٥٫٢٩٧٫١٧٥٫٤٥٩(  يخصم : الجزء غير المتداول   

 الجزء المتداول   ٥١١٫٨٦١٫٠١٤ ٥١١٫٨٦٢٫٠٩٤

 ضمانات
ا#نشأة�ذات� نتخفيف�مخاطر�اlئتمان�ا#رتبطة�بمستحقات�ايجار�،�يحتفظ�الصندوق�با#لكية�القانونية�للممتلكات�العقارية�اeساسية.�إو�ل

� �يتم�اlحتفاظ�بالضمانات�مقابل�الذمم�اeغراض�الخاصة �تحمل�العنوان�القانوني�للممتلكات�نيابة�عن�الصندوق. �الحافظ�لها �أنشأها YZال
 ٢٠١٩ديسم'&��٣١القابلة�للتحقق.�بلغت�القيمة�العادلة�ا#قدرة�للضمان��ي��القيمة�ل�التعرضات�ذات�الصلة�بصا�يا#دينة�ويتم�إدار�!ا�مقاب

  ).مليار�ريال�سعودي��٢٠١٨�٧٫٨٦٩ديسم'&�٣١سعودي�(مليار�ريال�٨٫٠٢٨
 

١٠١٠١٠١٠KKKK ا�ستحق�عند�تحويل�ا�لكية� 

 وف
ً
مليون��٤٠الرصيد�ا#تبقي�نه�يحق�للشركة�الحصول�ع5ى�إlتفاقية�البيع�وإعادة�الشراء�ا#وقعة�بXن�الصندوق�وشركة�جبل�عمر�للتطوير�ف�قا

� ��:٢٠١٨(ريال�سعودي، �عمر�للتطوير�إ<ى��،)ريال�سعودي�مليون �١١٠بقيمة �جبل �شركة �باسم �حالًيا �ا#سجلة �ا#لكية �بقية �نقل ذلك�عند

عقارا�تحت�اسم��٧٣من�أصل��٥٣،�تم�تحويل�٢٠١٨ديسم'&��٣١(كما��ي��٧٣من�أصل��٧١،�تم�تحويل���٢٠١٩ديسم'&�٣١�ي�الصندوق.�كما�

  .٢٠٢٠الصندوق.�من�ا#توقع�أن�يتم�نقل�ا#متلكات�ا#تبقية�خ2ل�عام�

  

١١١١١١١١KKKK � مصروفات�مستحقة�ومطلوبات�أخرى 

 
 ديسم٣١�$5
  م�٢٠١٩

 
 ديسم'&�٣١
  م�٢٠١٨

  ٢٢٬٩١١٬٦٤٢   ٢٢٫٩٥٧٫٩٠٥  مستحقة�أتعاب�أدارة

  ١٧٦٬٤٣٨   ١٧٤٫٥٢١  مستحقة�أتعاب�حفظ

  ٨٧٬٤٨٢   ١٫٣٥٩٫١٠٢  مطلوبات�أخرى 

 ٢٣٬١٧٥٬٥٦٢  ٢٤٫٤٩١٫٥٢٨ 

  
   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٨ 

 

١٢١٢١٢١٢KKKK رصدة�مع�أطراف�ذات�ع^قة�dا�عام^ت�وا 

8ي�سياق�أنشطته�العادية،�يتعامل�الصندوق�مع�أطراف�ذات�الع^قة.�تتوافق�معام^ت�ا�طراف�ذات�الع^قة�مع�شروط�وأحكام�الصندوق.�

�مصرف�تتم�ا&وافقة�ع4ى�جميع�معام^ت�ا�طراف�ذات�الع^قة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.�تشمل�ا�طراف�ذات�الع^قة�مدير�الصندوق،�

  ومدير�الصندوق.�با&صرفة�ا�م�&دير�الصندوق)�وا&نشآت�ا&تعلقة�ا�نماء�(الشرك
 

  الوحدات�ال¦��تحتفظ��xا�ا�طراف�ذات�الع^قة�كما�ي4ي:حام4ي�ويتضمن�حساب�

 
 ديسم$#��٣١

  م�٢٠١٩
 

٣١��:Wديسم 

  م٢٠١٨

  عدد�الوحدات  
  ١٬٧١١٬٨٢٧   ١٬٧١١٬٨٢٧  ستثمارا�نماء�ل� شركة�

  ١١١٬٠٥٧٬٨٨١   ١١١٬٠٥٧٬٨٨١  ا�نماء��مصرف

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

  سياق�العادي��عمال�الصندوق�ا&وضحة�8ي�القوائم�ا&الية��كما�ي4ي:�ال8ي�مع�ا�طراف�ذات�الع^قة��الهامة�ا&عام^تملخص�

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

 ديسم$#��٣١

�٢٠١٩  

نوفمW:��٩للفz:ة�من�

�ديسمW:�٣٠وح¦¥٢٠١٧

٢٠١٨  
          

  مدير�الصندوق   ستثمارا�نماء�ل� شركة�

  

  ٥١٫٨٨٠٫٧٩٤  ٤٥٫٥١٩٫٦٢٩  أتعاب�أدارة

  ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -   أتعاب�هيكلة

توزيعات�ا�رباح��    

  مدفوعه

١٫٣٦٤٫١٦٠  ١٫٣٦٤٫١٦٠  

توزيعات�ا�رباح�� الشركة�ا�م��&دير�الصندوق   اRنماء�مصرف

  مدفوعه

٨٨٫٨٦٥٫٢٨٠  ٨٨٫٨٦٥٫٢٨٠  

  ٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣  ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ايراد�ايجار�تمويلية  الوحدات�حامل  شركة�جبل�عمر�للتطوير

توزيعات�ا�رباح��    

  مدفوعه

٧٩٫٩٩٨٫٢٤٠  ٧٩٫٩٩٨٫٢٤٠  

  

  مجلس�ادارة�الصندوق 

  

  أعضاء�مجلس�ادارة�الصندوق 

ادارة��أتعاب�مجلس

  الصندوق 

١٥٩٫١٩٥  ٥٠٫٠٠٥  

 

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

١٩ 

 

  (�تتمة)ا�عام^ت�واdرصدة�مع�أطراف�ذات�ع^قة

  ا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�الع^قة�8ي�قائمة�ا&ركز�ا&ا+ي��كما�ي4ي:

  اdرصدة  طبيعة�الع^قة  ذات�ع^قة�أطرف

 ديسم$#�٣١

  م٢٠١٩

٣١�:Wديسم 

  م٢٠١٨
          
  

  ستثمارا�نماء�ل� شركة�

  

  مدير�الصندوق�

  ٢٢٬٩١١٬٦٤٢  ٢٢٫٩٥٧٫٩٠٥  أتعاب�أدارةمستحقة�

�م��&دير�الشركة�ا  اRنماء�مصرف

  الصندوق�

  ١٨١٬٠٦٩٬٥٠٠  ١٥٠٫٤٤٠٫٩٠٦  ايداعات�مرابحة�

  ١٢٬١٧٣٬٩٢١  ١٫٢٨١٫٦٧٥  النقد�لدى�البنك    

شركة�جبل�عمر�

  للتطوير

صا8ي�اRستثمارات�8ي�العقود�  الوحدات�حامل

  ا&تداولة�–��التمويلية

٥١١٫٨٦٢٫٠٩٤  ٥١١٫٨٦٢٫٠٩٤  

صا8ي�اRستثمارات�8ي�العقود�    

  غ;:�ا&تداولة�–�التمويلية

٥٫٢٩٧٫١٧٥٫٤٥٩  ٥٫٢٩٧٫١٧٥٫٤٥٩ 

  ١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ا&لكية�ا&ستحق�عند�تحويل    

 
 

١٣١٣١٣١٣KKKK القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية 

�وتتكون�ا&وجودات� �ا&وجودات�ا&الية�وا&طلوبات�ا&الية. �من�النقد�وما�لدى�الصندوق �ا&الية�وا&طلوبات�ا&اليةتشتمل�ا�دوات�ا&الية��ع4ى

ومصروفات�واRستثمار�بالتكلفة�ا&طفأة�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة��واRستثماراتوصا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي�يعادله�

  ومطلوبات�أخرى�وا&ستحق�عند�تحويل�ا&لكية.�مستحقة

́ام�بــ;ن�أطــراف�ذوي�علــم�وراغبــ;ن�8ــي�ذلــك�وتــتم�بــنفس�شــروط�التعامــل�مــع�القيمــة�العادلــة�±ــي�الق يمــة�ال¦ــ��يــتم�بموجxÉــا�تبــادل�أصــل�أو�ســداد�الzــ

  ا�طراف�ا�خرى.�

ة.�مـة�العادلـيتم�تجميع�ا&وجودات�وا&طلوبات�ال¦��تم�قياسها�بالقيمة�العادلة�8ي�قائمة�ا&ركز�ا&ا+ي��8ـي�ث^ثـة�مسـتويات�مـن�التسلسـل�الهرمـي�للقي

  يتم�تحديد�هذه�ا&جموعات�بناء�ع4ى�أدنى�مستوى�من�ا&دخ^ت�الهامة�ا&ستخدمة�8ي�قياس�القيمة�العادلة،�ع4ى�النحو�التا+ي:

 ا�سعار�ا&تداولة�8ي�ا�سواق�النشطة�(غ;:�ا&عدلة)�&وجودات�أو�مطلوبات�مماثلة.-ا&ستوى�ا�ول  •
 

ـــــتوى�الثـــــــاني • ـــــعار�ا&درجـــــــة��-�ا&ســ ــــــ:�ا�ســ ـــــدخ^ت�غ;ـ ــــات،مــ ـــــودات�أو�ا&طلوبـــ ــــــا�للموجــ ̂حظxyـ ــــــ��يمكـــــــن�م ــــــتوى�ا�ول�وال¦ـ ــــر �ضـــــــمن�ا&سـ �ةإمـــــــا�مباشـــ

 (كا�سعار)�أو�بطريقة�غ;:�مباشرة�(كا&شتقة�من�ا�سعار).
 

̂حظة).-ا&ستوى�الثالث • ̂حظة�(غ;:�قابلة�للم  مدخ^ت�ا&وجودات�أو�ا&طلوبات�ال¦���Rتستند�إ+ى�بيانات�السوق�القابلة�للم
   

ـــا�مــــــن�اســــــعار�ا�ســــــواق�ســــــتتضـــــمن�ا�  ــــمن�ا&ســــــتوى�ا�ول��دوات�ا�ســــــهم�ا&درجــــــة��النشـــــطة،تثمارات�ال¦ــــــ��تســــــتند�قيمxyـــ وبالتــــــا+ي�يــــــتم�تصــــــنيفها�ضــ

R�.يقوم�الصندوق�بضبط�السعر�ا&عروض�لهذه�ا�دوات.�النشطة  

 لم�تكن�هناك�تحوي^ت�ب;ن�ا&ستويات�خ^ل�الفz:ة.

  احتفظ�الصندوق�با&وجودات�التالية�ا&قاسة�بالقيمة�العادلة.�،م٢٠١٨ديسمW:��٣١م،��٢٠١٩ديسمW:�8٣١ي�



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

٢٠ 

 

 (تتمة)�القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية
 

ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�
 ا�ستوى�الثالث ا�ستوى�الثاني ا�ستوى�اdول  الخسارة

    

م�٢٠١٩ديسم$#��٣١ ي�   - ٢٠٥٫٥٢٧٫٤٧٦ � 
م�٢٠١٨ديسمW:��8٣١ي��ف   - ١٢٩٬٧٥٩٬٥٩٩  - 

 

  تصنيف�اdدوات�ا�الية

 
 ديسم$#��٣١
 م�٢٠١٩

 
٣١��:Wديسم 

 م٢٠١٨

      ا�وجودات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�

  ١٢٬١٧٣٬٧١٤  ١٫٢٨١٫٦٧٥  النقد�وما�يعادله

  ٥٫٨٠٩٫٠٣٧٫٥٥٣   ٥٫٨٠٩٫٠٣٦٫٤٧٣  صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي

  ٢٧٠٬٩٨٩٬٢٤٧  ١٥٠٫٤٤٠٫٩٠٦  ث^ث�اشهر�اكÊ:�من�قااستحق�–ايداعات�مرابحة�لدى�البنوك�ا&حلية�

      بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�ا�وجودات�ا�الية

  ١٢٩٬٧٥٩٬٥٩٩  ٢٠٥٫٥٢٧٫٤٧٦  اRستثمار�8ي�صناديق�العامة�

       بالتكلفة�ا�طفأة�ا�طلوبات�ا�الية

  ١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  تحويل�ا&لكيةا&ستحق�عند�

  ٢٣٫٠٨٨٫٠٨٠   ٢٣٫١٣٢٫٤٢٦  ومطلوبات�أخرى �ومصروفات�مستحقة
  

 

١٤١٤١٤١٤KKKK إدارة�ا�خاطر�ا�الية 

راء�تتمثل�ا�هداف�الرئيسية�Rستثمار�الصندوق�8ي�تزويد�ا&ستثمرين�بدخل�جاري�وإنماء�رأس�ا&ال�ع4ى�ا&دى�ا&توسط�إ+ى�البعيد�من�خ^ل�ش

  .العقاريةمتلكات�ا&منافع�8ي�

  يتعرض�نشاط�الصندوق�&خاطر�مالية�متنوعة،�مخاطر�أسعار�العمولة،�مخاطر�اRئتمان�ومخاطر�السيولة.

�عن�تحديد�ومراقبة�ا&خاطر
ً
Rمدير�الصندوق�مسؤو�:Wائي�و �يعتx³يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�با�شراف�ع4ى�مدير�الصندوق�وهو�ا&سؤول�ال

  الصندوق.لكل�عمليات�إدارة�

�وثيقة� �الصندوق �لدى �الصندوق. �مجلس�إدارة �قبل �من �ا&وضوعة �أساس�الحدود �ع4ى �رئي��� �با&خاطر�بشكل �والتحكم �ا&راقبة �تحديد تم

�باتخاذ� �وهو�ملزم �ا&خاطر�العامة �إدارة �للمخاطر�وفلسفة �وتحمله �العامة، �أعماله �اسz:اتيجيات �تحدد �ال¦� �به �الخاصة �وا�حكام للشروط

  .عادة�توازن�ا&حفظة�بما�يتما�Ó¥�مع�إرشادات�اRستثمارإجراءات�� 

  يستخدم�الصندوق�طرق�مختلفة�لقياس�وإدارة�مختلف�أنواع�ا&خاطر�ال¦��يتعرض�لها.�يتم�شرح�هذه�الطرق�أدناه.

  مخاطر�ا�ئتمان

́اماته�مما�يؤدي�إ zئتمان�±ي�مخاطر�عدم�مقدرة�طرف�ل¹داة�ا&الية�ع4ى�الوفاء�بالRى�تكبد�الطرف�ا�خر�لخسارة�مالية.إن�مخاطر�ا+  

مدينة�وا&وجودات�ا�خرى.�ويس°ى�مدير�الصندوق�إ+ى��إيجاريهيتعرض�الصندوق�&خاطر�اRئتمان�ع4ى�النقد�وما�8ي�حكمه�واRستثمارات�وعقود�

  الحد�من�مخاطر�اRئتمان�عن�طريق�مراقبة�حاRت�التعرض�&خاطر�اRئتمان.

� �للتصنيف. �تس°ى��Rيوجد�لدى�الصندوق�آلية�رسمية �من�خ^ل�مراقبة�التعرضات�اRئتمانية�ال¦� تتم�إدارة�مخاطر�اRئتمان�والتحكم�ف®xا

  �طراف�ا&قابلة.�مع�اللحصول�ع4ى�ضمانات�،�مما�يحد�من�ا&عام^ت�

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

٢١ 

 

 (تتمة) إدارة�ا�خاطر�ا�الية

  ١التعرض�&خاطر�اRئتمان�&كونات�قائمة�ا&ركز�ا&ا+ي.القائمة�أدناه�تظهر�الحد�ا�ق�Ð¥�من�

 ديسم$#�٣١  
  م�٢٠١٩

٣١��:Wديسم 
  م٢٠١٨

  ١٢٬١٧٣٬٧٢١    ١٬٢٨١٬٦٩٤  النقد�وما�يعادله
  ١٢٩٬٧٥٩٬٥٩٩    ٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦  استثمارات�مقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة

  ٢٧١٬٦٠٤٬٢٥٠    ١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣ استثمارات�مقاسة�بالتكلفة�ا&طفأة
  ٥٬٨٠٩٬٠٦٠٬٧٧٣    ٥٬٨٠٩٬٠٦٠٬٧٧٣  صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي

  ٦٬٢٢٢٬٥٩٨٬٣٤٣    ٦٬١٦٦٬٣٩٠٬٧٧٦  

 

هذه�ا&خاطر���دارةيقوم�الصندوق�بوضع�عدد�من�اRجراءات��وبالتا+ي،يتعرض�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي�بشكل�عام�ا+ى�عدت�مخاطر�كب;:ة.�

�جال8ي�ذلك�تقييم��اRئتمانية�بما �الz:تيبات�الرسمية�من�قبل�مجلس�الصندوق�والتقييد��ةاRئتمانية�للمستأجرين�وا&وافقدارة الحقوق��بع4ى

  .تللممتلكا�القانونية�

�وما �النقد �حفظ ��يتم �تتمتعليعادله �محلية �بنوك �لدى �ا&طفأة �بالتكلفة �ا&قاسة �واRستثمارات �جيد.�لصندوق �ائتماني بالنسبة��بتصنيف

Rيتعرض�الصندوق�&خاطر�كب;:ة�8ي�ذلك.�ل^ستثمارات�ا&قاسة�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�الخسارة�  

ي�يقوم�الصندوق�بقياس�مخاطر�الخسائر�اRئتمانية�ا&توقعة�باستخدام�احتمالية�عدم�السداد�والتعرض�من�ذلك�لخسارة.�تقوم�اRدارة�اRخذ�8

  Rعتبار�من�التحلي^ت�التاريخية�وكذلك�ا&علومات�التطلعية�8ي�تحديد�أي�خسائر�ائتمانية�متوقعة.ا

�8ي�الخسائر� �بالتكلفة�ا&طفأة �8ي��اRئتمانيةيتم�النظر�8ي�جميع�ا&وجودات�ا&الية�ا&حتفظ��xا ديسمW:��٣١و���٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&توقعة�كما

٢٠١٨Rن�الصندوق�Rغ;:�مهمة�� �ا&وجودات�ا&الية �ا&توقعة�8ي �بالنسبة�لذلك�تكون�الخسائر�اRئتمانية .�Rيتعرض�&خاطر�ائتمانية�كب;:ة�و�

  يوجد�تاريخ�للتقص;:�8ي�اسz:داد�هذه�ا�رصدة.

  مخاطر�السيولة

́اماxÆا�ا&تعلقة�با�داة�ا&الية.�قد�تنتج�مخاطر�السيولة�عن�تتمثل�مخاطر�السيولة�8ي�عدم�مقدرة�الصندوق�ع4ى�توف;:� zالتمويل�ال^زم�للوفاء�بال

  عدم�القدرة�ع4ى�بيع�أحد�ا�صول�ا&الية�بسرعة�وبمبلغ�يقارب�قيمته�العادلة.

مراقبة�متطلبات�السيولة�اRستثمارات�لدى�الصندوق�قابلة�للتحقق�،�ويمكن�بسهولة�اسz:داد�الوحدات�8ي�أي�وقت�.�يقوم�مدير�الصندوق�ب

́ام�عند�نشأته. zع4ى�أساس�منتظم�ويس°ى�ا+ى�ضمان�توف;:�أموال�كافية�للوفاء�بأي�ال  

  مخاطر�السوق 

 مخاطر�معدل�العمولة���
  .�ا&اليةل¹دوات�تمثل�مخاطر�معدل�العموRت�نتيجة�للتغ;:ات�8ي�أسعار�العموRت�الخاصة�بالسوق�ع4ى�اRرباح�ا&ستقبلية�أو�القيمة�العادلة�

يتعرض�الصندوق�&خاطر�كب;:ة�8ي�معدل�العموRت�نظرا��ن�أغلبية�ا&وجودات�تحمل�نسبة�ثابته�فلذلك���Rا&ا+ي،كما�8ي�تاريخ�قائمة�ا&ركز�

  تكون�مطلوبات�بدون�نسبة.

 مخاطر�العم^ت���
�للتغ;:ات�8ي�أسعار�صرف�العم^ت�ا�جنبية.�وتتم�معام^ت�الصندوق�بشك

ً
ل�تتمثل�مخاطر�العم^ت�8ي�احتمال�تذبذب�قيمة�أداة�مالية�ما�نظرا

� �بالنسبة�للموجودات�ا&الية�وا&طلوبات�ا&الية�تكون�بنفس�العملة�الوظيفية�لعم^xÆا �أسا���Òبالريال�السعودي. �عملة�النشاط�الرئي���و±ي

  .الريال�السعودي�صندوق لل

  مخاطر�ا�سعار
�التغ;:ات�ناتجة�عن� �كانت�هذه �سواء �أسعار�السوق، �للتغ;:ات�8ي �نتيجة �مالية �أداة تمثل�مخاطر�ا�سعار�ا&خاطر�الناتجة�عن�تذبذب�قيمة

  عوامل�محددة�ل¹داة�الفردية�أو�مصدرها�أو�عوامل�تؤثر�ع4ى�جميع�ا�دوات�ا&تداولة�8ي�السوق.�

   



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

٢٢ 

 

  (تتمة) ا�خاطر�ا�اليةإدارة�

  التأث;:ات�ع4ى�صا8ي�الربح�ا&تعلق�باستثمارات�الصندوق�8ي�صناديق�اRستثمار�العامة�كما�ي4ي:

 ديسم$#�٣١  
  م�٢٠١٩

 ديسم$#�٣١
  م�٢٠١٨

  ١٠- +/    ١٠- +/  التغ;:ات�ا&عقولة�وا&حتملة�8ي�القيمة�العادلة%
  ١٢٬٩٧٥٬٩٦٠    �٢٠٫٥٥٢٫٧٤٨  الريال�السعودي�– لربحالتأثر�ع4ى�ا

١٥١٥١٥١٥KKKK إدارة�رأس�ا�ال 

�رأس�ا&ال�هو�ضمان� �قدر�من�قيمة�أع4ى�نسبة�رأس�ا&ال�جيدة�من�أجل�دعم�ا�عمال�وتحقيق��ا&حافظةالهدف�ا�سا���Òمن�ادارة ¥�Ðق

  الوحدات.حام4ي�الوحدات.�يقوم�مجلس�الصندوق�وا&دير�بمراقبة�راس�ا&ال�ع4ى�أساس�صا8ي�قيمة�ا&وجودات�العائدة�لحام4ي�

  

١٦١٦١٦١٦KKKK قيمة�الوحدة�سويةت� 

�١٠)�،�قرر�مجلس�إدارة�هيئة�السوق�ا&الية�8ي�٢٠١٧ديسمW:��٣١هـ�(ا&وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب�التعميم�رقم�

ا�٢٠١٧ديسمW:��٢٨هـ�(ا&وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني�
ً
للمعيار�الدو+ي��عداد�التقارير�ا&الية�)�تقييد�تسجيل�خسائر�اRئتمان�ا&توقعة�ا&حتسبة�وفق

  فقط�لغرض�القوائم�ا&الية�لصندوق�اRستثمار.�٩رقم�

ا��طار�إعداد�ال
ً
ا&الية�ا&طبق�جنًبا�إ+ى�جنب�مع�سعر�الوحدة�ا&حسوب�لغرض�معام^ت�الوحدة�كما��قوائمتعديل�سعر�الوحدة�ا&حسوب�وفق

 هو�موضح�أدناه:

 �٢٠١٨ديسمW:�٣١  م�٢٠١٩ديسم$#�٣١ 
      

   ١٠،٠١٩٤  ا&اليةقوائم�وفقا�لل�بتسحا&سعر�الوحدة�
  

٩،٩٩٨٥  

  ٠،٠٠١٠   ٠،٠٠١٠  تأث;:�الخسائر�ا�ئتمانية�ا&توقعة�لسعر�الوحدة(أ)

  ٩،٩٩٩٥   ١٠،٠٢٠٤  حتسب��غراض�التجارة�ا&�سعر�الوحدة

  

� ) أ( ا
ً
ا&تعلقة�با�دوات�ا&الية�ا&درجة��٩للمعاي;:�الدولية�للتقارير�ا&الية�يمثل�التعديل�تأث;:�الخسارة�اRئتمانية�ا&توقعة�ا&حسوبة�وفق

  بالتكلفة�ا&طفأة

 

١٧١٧١٧١٧KKKK التصنيفعادة�إ 

  قارنة�،�لتتوافق�مع�عرض�السنة�الحالية.سنة�ا&ا&الية�8ي��قوائمتتم�إعادة�التصنيف�التالية�8ي�هذه�ال

 بعد�التصنيف اعادة�التصنيف� قيل�التصنيف� 

  ٣١ا<ى�٢٠١٧نوفم$#�٩من�للفn#ة�� 
  م٢٠١٨ديسم$#�

  قائمة�الدخل�الشامل�اkخر

بالقيمة�العادلة�من��هاسمقربح�محقق�من�استثمارات�
  خ^ل�الربح�أو�الخسارة

٢٠٧٫١٩٩(  ٢٠٧٫١٩٩(    

بالقيمة�العادلة�من��هاسمقربح�غ;:�محقق�من�استثمارات�
  خ^ل�الربح�أو�الخسارة

٢٫١٥٢٫٤٠٠(  ٢٫١٥٢٫٤٠٠(    

صا8ي�ربح�اRستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ^ل�الربح�أو�
  الخسارة

 -  ٢٫٣٥٩٫٥٩٩  ٢٫٣٥٩٫٥٩٩  

  ٢٫٣٥٩٫٥٩٩  -   ٢٫٣٥٩٫٥٩٩  

 



  ا�نماء�مكة�العقاري صندوق�

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

  (غL#�مراجعة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسمW:�٣١ا&نxyية�8ي��للسنة

  (يتم�تقريب�جميع�ا&بالغ�إ+ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع4ى�خ^ف�ذلك.)�

 

٢٣ 

 

 عادة�التصنيف(�تتمة)إ

  

 
  بعد�التصنيف اعادة�التصنيف�  قيل�التصنيف�

  ٣١ا<ى�٢٠١٧نوفم$#�٩من�للفn#ة��
  م٢٠١٨ديسم$#�

  �قائمة�التغL#ات� ي�صا ي�ا�وجودات�العائدة�لحام>ي�الوحدات�

  -  )٦٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٦٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  وحدات��اصدار�

  ٥٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  نقدية��متحص^ت�من�إصدار�وحدات

       
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  عينية�–السنة�الوحدات�ا&صدرة�خ^ل�

 ٦٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ -  ٦٫٠٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

  

  قائمة�التدفقات�النقدية�
 التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�التمويلية

  - ٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣  )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣(  ذمم�إيجارية�مدينة�
       

  - )٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣(  ٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣  صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي�

       التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�التشغيلية       

  - ٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣  )٦١٩٫٠٦٠٫٧٧٣(  يجارية�مدينة�ا� ذمم�من�الالربح�

  )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣( )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣(  -  صا8ي�اRستثمار�8ي�التأج;:�التموي4ي�

 )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣( -  )٥٫٨٠٩٫٠٦٠٫٧٧٣( 

  

١٨١٨١٨١٨KKKK #Lخdيوم�التقييم�ا  

  .)م�٢٠١٨ديسمW:��٣١م�(�٢٠١٩ديسمW:�٣١يوم�التقييم�ا�خ;:�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا&الية��8ي

  

١٩١٩١٩١٩KKKK إعتماد�القوائم�ا�الية� 

 .م�٢٠٢٠فW:اير�٢٤ا&وافق��هـ��١٤٤١جمادى�ا�خرى �٣٠تم�إعتماد�هذه�القوائم�ا&الية��من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق�8ي�


