
اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)ستثمارلال اإلنماء شركةبواسطة(ُمدار 

ائم املالية  القو

هية للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١في املن

املستقلراجع املمع تقرير 



صندوق اإلنماء مكة العقاري 

ستثمار)(مدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

ائم املالية  و تقرير  راجع املستقل املالقو

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

١

صفحة الفهرس

٤-٢راجع املستقل املتقرير 

٥قائمة املركز املالي 

٦اآلخرالدخل الشامل  و ة ر الربح أو الخساقائمة 

٧الوحدات الكيقائمة التغيرات في صافي املوجودات العائدة مل

٨قائمة التدفقات النقدية 

٢٢-٩إيضاحات حول القوائم املالية  









٥

اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)ستثمارلال شركة اإلنماء بواسطة(ُمدار 

قائمة املركز املالي

م٢٠٢١ديسمبر٣١كما في 

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

إيضاح 
ديسمبر  ٣١

م١٢٠٢

ديسمبر٣١

م٢٠٢٠
املوجودات 

املوجودات املتداولة 

٧١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤النقد وما يعادلھ

٨٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

-٩٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨مدينون إيجار 

١٠٥٢٤٬٠٨٦٬٥٧٥٧٠٢٬٠٣٧٬٨٤٢الجزء املتداول من صافي االستثمار في التأجير التمويلي 

١٬٧٦١٬٥٠٧-ذمم مدينة أخرى  

١٬٠٣٨٬٨٣٧٬٩٠٤٧٧٣٬٧٤١٬٦١٠

املوجودات غير املتداولة

١٠٥٬٤٧٥٬٩١٣٬٤٢٥٥٬٢٩٧٬٩٦٢٬١٥٨التمويلي التأجير عقود صافي االستثمار في 

٦٬٥١٤٬٧٥١٬٣٢٩٦٬٠٧١٬٧٠٣٬٧٦٨إجمالي املوجودات 

ملطلوبات ا 

١١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠املستحق عند تحويل سندات امللكية 

١٢٥٩٬٢٣٩٬٩٤٩٢١٬٨٠٤٬٦٥٤مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

٨٩٬٢٣٩٬٩٤٩٥١٬٨٠٤٬٦٥٤املطلوبات  إجمالي 

٦٬٤٢٥٬٥١١٬٣٨٠٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤الوحدات الكي صافي قيمة املوجودات العائدة مل

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠وحدات مصدرة (عدد الوحدات) 

١٥١٠٫٥٥٠٩٩،٨٨٤٩بالوحدة (ريال سعودي)–صافي قيمة املوجودات 

-١٤املحتملة وااللتزاماتاالرتباطات

 ٢٢إلى ١اإليضاحات املرفقة من تعتبر
ً
ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.جزءا



٦

اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)ستثمارلال شركة اإلنماء بواسطة(ُمدار 

اآلخر الشامل الدخل و ةر الربح أو الخساقائمة 

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

إيضاح 

ديسمبر  ٣١

م ١٢٠٢

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

الدخل

٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧صافي االستثمارمن اإليراد التمويلي

١٬٢٥٠٬٠٠٠-إيراد عموالت من إيداعات مرابحة 

صافي مكاسب االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

الخسارة  
٨٬١

٨٤٤٬٠٥٥٢٬٣٠٨٬١٢١

٥٤٠٬٨٤٤٬٠٥٥١٩٤٬٤٩٧٬٣٤٨

املصروفات 

)٣٠٬٦١٩٬٤٤٥((٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣)١٣أتعاب إدارة

)١٬٥٧٨٬٢٧١((٩١٤٬٥٤٩)مصروفات أخرى 

)٧٠٠٬٠٠٠((٧٠٠٬٠٠٠)أتعاب حفظ

١٠١٬٢٩٢(٢٥٬٠٧٤٬٧٨٧)عكس الخسائر االئتمانية املتوقعة  (مخصص)/

(٧٤٬٣٣١٬٧٨٩))٣٢٬٧٩٦٬٤٢٤(

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤ربح السنة   

--الدخل الشامل اآلخر خالل السنة 

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤إجمالي الدخل الشامل للسنة    

 ٢٢إلى ١اإليضاحات املرفقة منتعتبر
ً
ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.جزءا



٧

اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

الوحدات الكي التغيرات في صافي املوجودات العائدة ملقائمة 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

معامالت الوحدات 

هية في ملخص معامالت الوحدات للسنة  ديسمبر كما يلي:٣١املن

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ٢٢إلى ١اإليضاحات املرفقة من تعتبر
ً
جزءا

ديسمبر٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر٣١

م٢٠٢٠

٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤٦٬١٠١٬٧٩٨٬١٩٠يناير  ١صافي املوجودات في 

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤إجمالي الدخل الشامل للسنة الربح و 

)٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠((٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠))١٣الوحدات خالل السنة (إيضاح الكي توزيعات مل

٦٬٤٢٥٬٥١١٬٣٨٠٦٬٠١٩٬٨٩٩٬١١٤ديسمبر ٣١صافي املوجودات كما في 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

الوحدات عدد 

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠يناير  ١الوحدات في 

٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠ديسمبر٣١الوحدات في 



٨

اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمارلال اإلنماء شركةبواسطة(ُمدار 

قائمة التدفقات النقدية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

إيضاح 

ديسمبر٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر٣١

م٢٠٢٠

٤٦٦٬٥١٢٬٢٦٦١٦١٬٧٠٠٬٩٢٤ربح السنة 

تسويات لـ: 

من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  غير املحققة املكاسب 

بالصافي الربح أو الخسارة 

٨٬١
(٢٦٠٬٥١٠))٢٬٣٠٨٬١٢١(

)١٠٤٬٢٢٧(٩٢٥٬٠٧٧٬٧٣٨عكس الخسائر االئتمانية املتوقعة(مخصص)/

٤٩١٬٣٢٩٬٤٩٤١٥٩٬٢٨٨٬٥٧٦

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:  

)١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧(-صافي االستثمار في التأجير التمويلي 

)١٬٧٥٨٬٣١٩(١٬٧٦١٬٥٠٧ذمم مدينة أخرى 

-(٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦)٩مدينون إيجار 

)٢٬٦٨٦٬٨٧٤(٣٧٬٤٣٥٬٢٩٥مستحقات ومطلوبات أخرى 

)١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-امللكية املستحق عند تحويل سندات 

)٤٦٬٠٩٥٬٨٤٤(١٦٬٦٣٨٬٢٣٠األنشطة التشغيلية نم(املستخدم في) /صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

استبعاد/ (إضافة) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

٤٣٬٦٢١٬٤٥٥١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠الخسارة

١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣-استبعاد استثمارات بالتكلفة املطفأة 

٤٣٬٦٢١٬٤٥٥٢٩٠٬٥٢٠٬٨٣٣ن األنشطة االستثمارية مصافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠((٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠)١٤الوحداتالكي توزيعات مل

)٢٤٣٬٦٠٠٬٠٠٠((٦٠٬٩٠٠٬٠٠٠)املستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 

٨٢٤٬٩٨٩(٦٤٠٬٣١٥)صافي التغير في النقد وما يعادلھ 

٢٬١٠٦٬٦٦٤١٬٢٨١٬٦٧٥يناير   ١النقد وما يعادلھ في 

٧١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤ديسمبر  ٣١النقد وما يعادلھ في 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.٢٢إلى ١اإليضاحات املرفقة من تعتبر
ً
جزءا



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

٩

عن الصندوق عامةمعلومات.١

هي  و ("مدير الصندوق"ستثماربموجب اتفاقية بين شركة اإلنماء لال أنشىئمغلق صندوق اإلنماء مكة العقاري ("الصندوق") هو صندوق عام

اإلنماء "املصرف") ملصرف  تابعة  الصندوق واملستثمرين،  شركة  السوق املالية  وفقاالوحدات")  مالكي (" في  الشريعة  و للوائح هيئة  ألحكام 

ملدير الصندوق. الشرعيةالهيئةاإلسالمية الصادرة عن 

يتيح اتم الحصول على موافقة السادة مالكي الوحدات على إجراء التغييرات األساسية على شروط وأحكام الصندوق بم،م٢٠٢٢يناير١٠في 

املعدل واملقدم من قبل شركة جبل عمر للتطوير   للعرض 
ً
الوحدات وفقا ملالكي  العيني  التخارج  شركة جبل عمر  و خيار  باستحواذ  املتعلقة 

في شركة جبل عمر للتطوير وفق معدل مبادلة محدد. ملكية وتسوية االلتزامات املستحقة للصندوق مقابل أسهم الصندوق صول أل للتطوير  

. وبناًء عليھ فقد تم أخذ موافقة هيئة السوق املالية على إجراء هذه التغييرات

والواقعة ضمن املرحلة األولى من مشروع جبل عمر ،للدخلعلى عدد من أصول عقارية مدرة االستحواذيتمثل الهدف الرئيسىي للصندوق في

 للشروط و األحكام على  ،الوحداتالكيمللتوفير دخل دوري  ،املكرمةبجوار املسجد الحرام بمكة  
ً
أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية طبقا

فيما يخص املتبقي من صافي األرباح غير املوزعة سيقوم مدير الصندوق سنويا من صافي األرباح القابلة للتوزيع.٪٩٠تقل عن  نصف سنوية ال

. ات على قيمة وحدة الصندوق ستثمار لى انعكاس تلك عوائد اال إ تلك األموال مما يؤدي استثمارب

ه (وافقت  رقم  ها  بخطا الصندوق  تأسيس  على  املالية  السوق  القعدة ٣٠بتاريخ  )  ٣/٥/٤٤٣٢/١٧يئة  (املوافق  ١٤٣٨ذو  أغسطس ٢٢ھ 

م).٢٠١٧نوفمبر٩هـ (املوافق ١٤٣٩صفر٢٠وقد بدأ الصندوق نشاطھ في ،م)٢٠١٧

الصندوق قوائم ،محاسبية مستقلة. وبناء على ذلكدة  ــر الصندوق أن الصندوق وحــيعتبر مدي،الوحداتمالكيعند التعامل مع   يعد مدير 

الوحدات مالكي موجودات الصندوق.مالكييعتبر ،مالية منفصلة للصندوق. عالوة على ذلك

) ١٩-تأثير فيروس كورونا (كوفيد١٬١

هاية ديسمبر  ١٩-تم التعرف على ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد   ، ثم أعلنت منظمة الصحة العاملية  الحًقا م٢٠١٩) ألول مرة في 

ها جائحة في مارس  انتشاره في جميع املناطق حول العالم ، بما في ذلك اململكة العربية السعودية ، وأدى إلى قيود ١٩-كوفيد. يواصل م٢٠٢٠أ

عات على املستويين العاملي واملحلي.السفر وحظر التجول في املدن ، وبالتالي تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطا

شهًرا بعد فترة التقرير. وسيواصل الصندوق كذلك تقييم ١٢ال يتوقع الصندوق وجود مشكلة مستمرة بسبب ما ورد أعاله ملدة ال تقل عن  

طبيعة ومدى التأثير على عملياتھ ونتائجھ املالية. 

ائح النظامية.٢ اللو

السوق املالية بتاريخ  العقارية  ارستثميخضع الصندوق لالئحة صناديق اال  ٢٤هـ (املوافق  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣("اللوائح") الصادرة عن هيئة 

ها ٢٠٠٦ديسمبر  م). ٢٠٢١فبراير ٢٤هـ (املوافق ١٤٤٢رجب ١٢بتاريخ بقرار من مجلس هيئة السوق املالية املعدلةم) بصيغ
اإلعدادأسس.٣

االلتزامبيان١٬٣

 لهذه القوائم املالية   أعدت  
ً
واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  ،املعتمد في اململكة العربية السعوديةللتقرير املالي  يمعيار الدوللوفقا

.للمراجعين واملحاسبينالهيئة السعودية 

الصادرة عن هيئة السوق    بالئحة صناديق االستثمار العقارية 
ً
فيما يتعلق بإعداد ،املالية وشروط الصندوق وأحكامھيلتزم الصندوق أيضا

القوائم املالية وعرضها. 

أساس القياس ٢٬٣

 أعدت 
ً
.تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التىاتستثمار اال ستثناء املبدأ التكلفة التاريخية بهذه القوائم املالية  وفقا

العرض وعملة الوظيفية العملة٣٬٣

املالية إلى أقرب ريال سعودي ما لم املعلوماتهي العملة الوظيفية للصندوق. تم تقريب كافة  عرض هذه القوائم املالية  بالريال السعودي و ت

يذكر خالف ذلك.  



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١٠

(تتمة)أسس اإلعداد

السنة املالية ٤٬٣

.ةــديسمبر لكل سنة ميالدي٣١في وتنتهير ــيناي١في تبدأ السنة املالية للصندوق تبدأ 

استخدام األحكام والتقديرات ٥٬٣

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات األحكاماستخدام من اإلدارة القوائم املاليةيتطلب إعداد ، في سياق األعمال العادية

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات و وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. 

ها مراجعة التقديرات وفي الفترة التقديرات املحاسبية في إعادة يتم تمر.واالفتراضات األساسية على أساس مس .لهاتاليةالالفترات التي يتم ف

ها التقديرات واألحكام  نطاقاتال الحكم في تطبيق السياسات عندما يطبقللصندوق أو  املاليةقوائم بالنسبة للمهمة  الرئيسية التي تكون ف

:املحاسبية كما يلي

إثبات اإليرادات لإليجارات 

على مدى فترة عقد اإليجار. دة الفعليةكإيراد باستخدام طريقة الفائمن اإليجارالتمويلية يتم إثبات اإليرادات 

تصنيف عقود اإليجار 

الصندوق بعمل تقييم على أساس شروط الترتيب امللكية للموجودات بشكل  ،وأحكامھيقوم  إذا ما كان قد تم تحويل كافة مخاطر وعوائد 
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنقل للمستأجر وبشكل جوهري جميع مخاطر وعوائد امللكية كعقود إيجار تمويلية.  و جوهري. 

)١٩- بسبب فيروس (كوفيدمن التقدير تقييم املصادر الرئيسية لعدم التأكد 

على خليفة  وتصنيف عقود اإليجار ،املتعلقة بإثبات اإليرادات لعقود اإليجارمن التقدير  عدم التأكدلالصندوق املصادر الرئيسية لقد راجع
ها في  وتبقى). تعتقد اإلدارة أن جميع مصادر التقديرات غير مؤكدة  ١٩-جائحة (كوفيد للفترة القوائم املالية  مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح ع

ها أي تغيير في هذه القوائم املالية.،السابقة األوضاع وستنعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات مراقبةوسيواصل الصندوق  وبالتالي لم ينتج ع
. في املستقبلالتقرير 

على املعايير الحالية التعديالتالتفسيرات و املعايير الجديدة و .٤

في السنة الحالية الساريةالجديدة التعديالت التفسيرات و املعايير و ٤٫١

فيما يلي املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية على املعايير في السنة الحالية

٣٩، ومعيار املحاسبة الدولي ٩" من (تعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ٢"املرحلة (IBOR)–إصالح معيار سعر الفائدة 

) ١٦واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ٤، واملعايير الدولية للتقارير املالية ٧ايير الدولية إلعداد التقارير املالية ، واملع

بديل توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة ، والتي تتناول آثار التقارير املالية عندما يتم استبدال سعر الفائدة املعروض بين البنوك بسعر فائدة 

شبھ خاٍل من املخاطر. تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:

ها -  أ التعامل معها على  ليتم  ها اإلصالح مباشرة ،  التي يتطل النقدية  التدفقات  أو تغييرات في  وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ، 

الفائدة في السوق تغييرات في سعر الفائدة املتغير ، بما يعادل الحركة في سعر 

ها إصالح  -  ها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط معيار معدل الفائدة السماح بالتغييرات التي يتطل إلجرا

كتحوط ملكون RFRتوفير إعفاء مؤقت للكيانات من االضطرار إلى تلبية املتطلبات املحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة  - 

طراملخا

املالية للصندوق. يعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت  القوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

قابلة للتطبيق.



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١١

املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة غير سارية املفعول بعد ٤٫٢

املعايير والتفسيرات والتعديالت   التي أصدرها مجلس  هناك عدد من  املعايير والتفسيرات  الدولية  املعلى  سارية محاسبة  للعايير  والتي تعتبر 

ادها في وقت مبكر. وأهمها كما يلي: املفعول في الفترات املحاسبية املستقبلية التي قرر الصندوق عدم اعتم

تاريخ السريان العنوانرقم املعيار 
التعديالت -املحتملةواملوجودات املحتملةاملخصصات وااللتزامات ٣٧املعيار الدولي للمحاسبة 

عند تقييم ما إذا كان العقد ملزماملتضمنةاملتعلقة بالتكاليف 

م٢٠٢٢يناير ١

املعيار  ، ٩املعيار الدولي للتقرير املالي 

، املعيار الدولي  ٣٩الدولي للمحاسبة 

، املعيار الدولي للتقرير املالي  ٤املاليللتقرير 

١٦

- م٢٠١٨التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقرير املالي 

م ٢٠٢٠

م٢٠٢٢يناير ١

م٢٠٢٣يناير ١تصنيف املطلوبات بشأنتعديالت –عرض القوائم املالية ١املعيار الدولي للمحاسبة 

املعيار و ٤بين املعيار الدولي للتقرير املالي التداخلبشأنتعديالت ٩املعيار الدولي للتقرير املالي 

٩الدولي للتقرير املالي

م٢٠٢٣يناير ١

و املعيار الدولي للتقرير ١املعيار املحاسبي 

٢املالي 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

م٢٠٢٣يناير ١املحاسبي تعريف التقدير ٨املعيار الدولي للمحاسبة 

أخرى ٤٫٣

ها غير سارية املفعول بعد ، تأثير مادي عل ى ال يتوقع الصندوق أن يكون ألي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ، ولك

الصندوق. 

املالية. قوائمھلم يقم الصندوق بعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة أعاله على 

املهمة  السياسات املحاسبية .٥

يعادلھالنقد وما

الجارية لدى البنوكالنقد وما يتضمن   التدفقات النقدية على الحسابات  خالل  ق  ابفترة استحقرابحة  يداعات مإ و ،يعادلھ املذكور في قائمة 

. إن وجد،ثالثة أشهر أو أقل

األدوات املالية

والقياس اإلثبات األولي

كافة عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات املالية في تاريخ املتاجرة (أي التاريخ الذي يلتزم فيھ الصندوق بشراء إثبات / إلغاء إثباتيتم  

). إن املشتريات واملبيعات بالطريقة العادية هي مشتريات ومبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسوية املوجودات ضمن  هاأو بيعاملوجودات

الزمني املحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق. اإلطار 

لكافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى (بما في ذلك املوجودات واملطلوبات املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  األولييتم اإلثبات  

 في األحكام التعاقدية لاملتاجرة الدخل) في تاريخ 
ً
ألداة. عندما يصبح الصندوق طرفا

للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تكاليف املعامالت املتعلقة باقتناء املوجودات أو املطلوبات املالية  األولييتم القياس  

الخسارة.   أو  الربح  الخسارة في قائمة  أو  الربح  العادلة من خالل  املالية األخرى و بالقيمة  املوجودات واملطلوبات  لكافة  يتم إضافة ،بالنسبة 

 عند ،تكاليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية
ً
.   األولياإلثباتعندما يكون ذلك مناسبا

ملوجودات املاليةاإلغاء إثبات

التعاقدية للتدفقات النقدية من  إثباتيتم إلغاء   تنتهي الحقوق  املالية عندما  أو عند نقل األصول املالية وكافة  ،األصول املاليةاملوجودات 

املخاطر واملكافآت. 
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التصنيف والقياس الالحق للموجودات املالية 

يلي:يتم تصنيف املوجودات املالية كما 

الخسارة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو (FVTPL)  :

 خراملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل (FVOCI) :

.املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

أدوات الدين 
واملرابحات.،وصكوك الحكومة والشركات،وهي مثل القروض،هي تلك األدوات التي تعرف بااللتزامات املالية من وجهة نظر املصدر

والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على: التصنيف 

)iو ،) نموذج أعمال الصندوق إلدارة املوجودات

)iiخصائص التدفقات النقدية للموجودات (

:النقدية  التكلفة املطفأة التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات  ها لتحصيل  يتم قياس املوجودات املالية املحتفظ 

ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة. يتم تعديل  ،يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة وال،رأس املال واألرباح فقطدفعات

هاخسائر ائتمان متوقعة ويتم أي دات عن طريق تسوية القيمة الدفترية لهذه املوجو  الخسارة. يتم إدراج األرباح من هذه  في الربح أوإثبا

املوجودات املالية في "إيرادات العموالت" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 ها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول خر:القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل ، املوجودات املالية املحتفظ 

للموجودات   النقدية  التدفقات  تمثل  أو  دفعاتحيث  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  يتم تحديدها  ال  والتي  فقط  املال والربح  رأس 

خر. يتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآل الخسارة لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

يتم إثبات إيرادات العموالت ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية من ،في القيمةباستثناء إثبات أرباح أو خسائر الهبوط،خراآل 

يتم إعادة تصنيف املكاسب أو الخسائر ، . عندما يتم استبعاد أصل مالية الخسار وأ الربحالتكلفة املطفأة لألداة في قائمة 

 في الدخل الشامل اآل 
ً
. يتم إدراج الربح من هذه املوجودات املالية  ة الخسار وأ ربحالخر من حقوق امللكية إلى قائمة املتراكمة املثبتة مسبقا

في "إيرادات العموالت" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

 :يتم تصنيفها بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل املوجودات املالية التي ال القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الديون الذي يتم قياسھ استثمارخر يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إظهار الربح أو الخسارة من  الشامل اآل 

ها. الفترة في الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في قائمة  التي تنشأ ف
حقوق امللكية

على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت  تنطوي تعريف حقوق امللكية من منظور املصدر. أي األدوات التي ال  توضح أدوات  أدوات حقوق امللكية هي  

املصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.موجوداتوجود فائدة متبقية في صافي 

ها إدارة ،العادلة من خالل الربح أو الخسارة ات في األسهم بالقيمة  ستثمار الصندوق جميع اال يقيس،بعد ذلك باستثناء الحاالت التي تكون ف

. الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة بشكل ال رجعة فيھ من خالل حقوق امللكية استثمارتعيين ،اإلثبات األوليعند ، الصندوق قد اختارت

اال  تعيين  في  الصندوق  سياسة  امللكيةات  ستثمار تتمثل  حقوق  بتلك  في  االحتفاظ  يتم  عندما  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

اال ستثمار اال  عوائد  غير توليد  العادلة في خالل ،هذا الخيار عند استخدام  و .  ستثمارات ألغراض أخرى  القيمة  إدراج مكاسب وخسائر  يتم 

 الخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقالدخل الشامل ا
ً
الهبوط فيبما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خسائر ،سارة الربح أو الخقائمة فيا

عندما تمثل عائًدا على  ،القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. توزيعات األرباحالهبوط فيالقيمة (وعكس خسائر  

اال  ها يستمر  ،اتستثمار هذه  الخسارة قائمة  في  إثبا أو  "إيراداتعلى  الربح  ها  تلقي  توزيعاتأ في  الصندوق  حق  إثبات  يتم  عندما  األرباح" 

. الدفعات
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في قيمة املوجودات املاليةالهبوط

اال  مخاطر  املعلومات عند تقييم  أوسع من  نطاق  بالحسبان  الصندوق  اال يأخذ  املتوقعةئتمان وقياس خسائر  األحداث  ،ئتمان  في ذلك  بما 

والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية التحصيل املتوقعة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة. ،والظروف الحالية،املاضية

يتم التمييز بين:ستطالعيعند تطبيق هذا النهج اال 

اال -  ها  لم تتدهور بشكل ملحوظ في جود املالية التي  األولينية منذ  ئتمااألدوات  باإلثبات  التي تتمتع  ئتمانية منخفضة (املرحلة  ا خاطر  مأو 

األولى) و 

ها اال -  اال اإلثبات األوليئتمانية منذ  األدوات املالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جود ئتمانية منخفضة (املرحلة  والتي لم تكن مخاطرها 

الثانية). 

ها دليل موضوعي على  -  ال يقع أي من موجودات ،في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلكالهبوطتغطي "املرحلة الثالثة" املوجودات املالية التي لد

الصندوق في هذه الفئة. 

 من  ١٢يتم إثبات  
ً
.والثالثة" للفئة الثانيةالعمرمدى  ئتمانية متوقعةا ئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر  الخسائر اال "شهرا

ئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. حتمال املرجح للخسائر اال ئتمانية املتوقعة من خالل تقدير اال يتم تحديد مقياس الخسائر اال 

املتوقعة مدى الحياة.  مخصص الخسااإلدارة تقيس تعتبر قيمة ،عند إجراء تقييم إدارة خسائر االئتمانو رة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان 

ها الصندوق كضمان.  املمتلكات األساسية التي يحتفظ 

طلوبات املاليةللمقياس التصنيف و ال

ها أو لم تفوتر. املطلوبات على أساس االستحقاق للمبالغ التي سيتم دفعها في إثباتيتم  املستقبل مقابل خدمات مستلمة سواء تم فوتر

املالية    يتم قياس املطلوبات 
ً
العادلة ويتم تعديلهاأوليا ما لم يحدد الصندوق مطلوبات مالية ،متى ما لزم األمر،بالقيمة  العملية  بتكاليف 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

فعلي. وبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة اليتم في وقت الحق قياس املطل

قياس القيمة العادلة 

هم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شر  ها تبادل موجودات أو سداد مطلوبات بين أطراف ذوي دراية ولد وط  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموج

الصندوق في ذلك  يمتلكھكثر فائدة الذي  خذ األأ س املال وفي حالة عدم وجوده يتم  أ تاريخ القياس في ر التعامل مع أطراف مستقلة في السوق في  

هي التي تعكس مخاطر عدم األداء.لاللتزامالقيمة العادلة التاريخ.

نشط في حالة حدوث معامالت الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املتوفر في السوق النشط لتلك األداة. يعتبر السوق  يسيق

السوق النشط  املطلوباتأو  للموجودات بحجم كافي لتوفير معلومات عن السعر بشكل مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات املدرجة في 

طريقة معقولة لسعر الخروج. يوفرالسعرهذا ن ، أل بسعر السوق 

املاليةاالدوات مقاصة 

عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ املثبتة ويكون هناك  و ،املركز املاليتتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصافي في قائمة 

نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافي من أجل بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.
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الوحدات مالكي الحقوق العائدة إلى 

ن الصندوق.  عقابلة لالسترداد واألرباح املتراكمة الناتجة صادرة الوحدات من وحدات مالكيتتكون صافي قيمة املوجودات العائدة إلى 

يصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:

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

 خرى. دوات األ دوات التي تخضع لجميع فئات األ الصك في فئة األ

 االخرى لها سمات متطابقة.دوات األ التي تخضع لجميع فئات دوات األ املالية في صنف دوات األ جميع

 سهم التناسبية لصافي موجودات  صل مالي اخر يخالف حقوق مالكي األ أ و أ ي التزام تعاقدي بتسليم نقد أ تتضمن األدوات املاليةال

الصندوق. 

 و الخسائر والتغير في أ رباح ى حد كبير على األ إلداة على مدى عمر األ دوات األ لى إ جمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إ يستند

ها صافي األ  ها للصندوق على مدى هالتغير في القيمة العادلة لصافي املوجودات املعترف و أ صول املعترف  داة. األ عمرا وغير املعترف 

للمحاســـبة املعيار الدولي بموجب  ملكيةالقابلة للتســـوية املصـــنفة كأدوات حقوق دوات األ وحدات الصـــندوق القابلة لالســـتبدال تفي بتعريف 

.ملكيةوبالتالي تصنف كأدوات حقوق ٣٢

صافي قيمة املوجودات للوحدة

ها عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات الصندوق  يتم اإلفصاح عن صافي قيمة املوجودات للوحدة املدرجة في قائمة املركز املالي ويتم احتسا

على عدد الوحدات املصدرة في تاريخ التقرير. 

الزكاة وضريبة الدخل  

الوحدات ولم يتم تكوين مخصص لها في القوائم املالية.مالكيعلىمات إن الزكاة وضريبة الدخل هي التزا 

التمويلي التأجير  عقود في ستثمار صافي اال 

املؤجر فأنھ يتم تصنيف العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. يكون الصندوق عندما 

إيجار عقد  كل   ،ولتصنيف 
ً
شامال تقييما  الصندوق  مللكية  يجري  واملكافآت  املخاطر  جميع  كبير  حد  إلى  ينقل  اإليجار  كان  املوجوداتإذا 

عتبار مؤشرات معينة مثل تقوم الشركة بتقييم وأخذ اال و خالف ذلك يكون كعقد إيجار تشغيلي.،إلى الشركة كعقد إيجار تمويلياألساسية

لألصل.الحد األدنى للقيمة الحالية املدفوعة لإليجار إلى حد كبير من القيمة العادلة لألصل اإليجار أو الجزء األكبر من مدى العمر اإلنتاجي

التأجير التمويلي
والقيمة الحالية للحد  ،املؤجرة املوجوداتأقل من القيمة العادلة من  باإليجار التمويلي في عقود  الصندوق بتسجيل صافي االستثمار  قوم  ي

االيجار. دفعاتاألدنى من 

،)مستحقات اإليجار(ي  اإليجار املستقبلية على العقد اإليجار التمويلدفعاتفي عقود اإليجار التمويلي على إجمالي  ستثماريشتمل إجمالي اال 

تمويلي   إيجار  كإيراد  املؤجر  األصل  وتكلفة  اإليجار  مستحقات  بين  الفرق  تسجيل  يتم  املقدرة واملستحقة.  املتبقية  املبالغ  إلى  غير باإلضافة 

في عقود اإليجار التمويلي.ستثمارويتم خصمها من إجمالي اال ،مكتسب ألغراض العرض

التأجير التشغيلي 
اإليجار املستلمة في عقود اإليجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار كجزء من دفعاتبإثباتالصندوق قوم  ي

"إيرادات أخرى". 

يرادات اإل إثبات

بغض  ,مبالغ اإليرادات بشكل موثوق بھيتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون من املرجح تدفق املنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس  

مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية  ، النظر عن توقيت استالم الدفعات. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض املستلم أو املستحق

باستثناء الضرائب والرسوم. ،املحددة للدفع
. الفعلي على أساس العائد اإليجار عقود التأجير التمويلي على مدى فترة إيراداتإثباتيتم 

.الفعلي ات في عمليات املرابحة على أساس العائد ستثمار اال إيراداتإثباتيتم 

هارباح عند اإل األ توزيعاتإيراداتإثباتيتم  األرباح).توزيعات (أي عندما يتم تحديد حق الصندوق في تلقي عالن ع

رباح والخسائر املحققة من املوجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة املباعة على أساس متوسط التكلفة املرجح.يد األ يتم تحد
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توزيعات األرباح 

من صافي الدخل القابل للتوزيع.٪ ٩٠ال تقل عن ،سنوي أرباح نقدية على أساس نصف توزيعاتدفعھحكامأ و تطلب شروط الصندوق ت

األخرى وأتعاب الحفظ واملصروفاتأتعاب اإلدارة .٦

، ويتم إثبات هذه املصاريف على أساس االستحقاق.ومصاريف أخرى ،وغير ذلك من أتعاب,والحفظ,تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة 

 في شروط الصندوق ،والحفظ،وتستند أتعاب اإلدارة 
ً
السياسات التفصيلية: وفيما يلي  .  ھوأحكامورسوم االشتراكات على أسعار محددة مسبقا

أتعاب اإلدارة 
بمعدل   بأتعاب إدارة  الصندوق  الصندوق بتحميل  مقداره  يقوم مدير  أصول من صافي قيمة  )٪٠٫٧٥:  م٢٠٢٠ديسمبر٣١(٪  ٠٫٧٥سنوي 

يتم احتساب هذه الرسوم واستحقاقها في كل يوم تداول.الصندوق. 
أتعاب الحفظ

وبحد  املوجودات  من صافي قيمة  )  ٪٠٫٠١٥:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(٪  ٠٫٠١٥يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدره  

ريال سعودي يتم دفعها على أساس نصف سنوي. ٧٠٠٫٠٠٠أقصىى 

مصاريف أخرى 

 ٠٫٠٥يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصاريف أخرى يتم تكبدها بالنيابة عن الصندوق بحد أقصىى مقداره 
ً
: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(٪ سنويا

٠٫٠٥٪ (
ً
وغير ذلك من ،واالستشارات،والوساطة،والقانونية،والخدمات التنظيمية،راجعةاملمثل أتعاب ،املوجوداتمن صافي قيمة سنويا

املصاريف املماثلة.

يعادلھالنقد وما.٧
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
ديسمبر٣١

م٢٠٢٠

١٬٤٦٦٬٣٥٢٢٬١٠٩٬٦١٧الحساب الجاري –النقد لدى البنوك 
)٢٬٩٥٣((٣)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤

قيود.أي  نيابة عن الصندوق دون الحفظمديرباسم يعادلھ يتم حفظ النقد وما

الخسارة و أبالقيمة العادلة من خالل الربح اتاستثمار .٨

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

عام الصندوق وحدات ال
٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧بالريال السعودي صندوق اإلنماء للسيولة 

. يقوم النشـاط سـتثمارفي وحدات صـندوق اإلنماء للسـيولة بالريال السـعودي (صـندوق مفتوح) مدار من قبل شـركة اإلنماء لال سـتثماريمثل اال 

في الصـــندوق اتيتم تقييم االســـتثمار حكام الشـــريعة االســـالمية.  أ في عقود املرابحة املتوافقة مع ســـتثمارســـاســـىي للصـــندوق املســـتثمر فيھ اال األ 

هاية السنة .على أساس تقرير تقييم صافي األصول املتاحة في 

ات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةستثمار صافي التغيرات في اال ٨٫١
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
ديسمبر٣١

م٢٠٢٠
٥٨٣٬٥٤٥١٬٠٨٤٬٩٣٥حققة املأرباح القيمة العادلة 

٢٦٠٬٥١٠١٬٢٢٣٬١٨٦حققةاملأرباح القيمة العادلة غير 

٨٤٤٬٠٥٥٢٬٣٠٨٬١٢١



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١٦

ات بالتكلفة املطفأةاستثمار .٩

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

-٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦أشهر ةكثر من ثالثأ استحقاق –إيداعات مرابحة 
-(٢٥٬٠٧٧٬٧٣٨)مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨-

وقرر عدم الحاجة العقاري شركة جبل عمر للتطوير قام الصندوق بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة مقابل الذمم املدينة من 

شركة جبل عمر للتطوير إلى مخصص إضافي للخسائر االئتمانية املتوقعة لهذا الرصيد يعتمد هذا على طبيعة العقد املبرم بين الصندوق و 

). ١٠(راجع إيضاح العقاري 

التأجير التمويلي عقودفي ستثمار صافي اال .١٠

ـــــندوق على بعض  ،عند بدء العمليات ــــــــــــتحوذ الصــــــــ من  وتشـــــــــــــمل فنادق ومجمعات تجارية ،("العقارات")املكرمةاملوجودة في مكة العقارات اسـ

 إلى شـــــركة جبل عمر للتطوير العقاري بقيمة اتتم تأجير العقار . مليار ريال ســـــعودي ٦شـــــركة جبل عمر للتطوير العقاري بإجمالي مبلغ 
ً
الحقا

 ململيون ريال ٥٤٠
ً
سنوات. تستحق دفعات اإليجار على أساس نصف سنوي.١٠دة سعودي سنويا

ـــــــندوق بإجراء تقييم على أســــــــاس شــــــــروط اتفاقية البيع والشــــــــراء  ها لشــــــــركة جبل عمر للتطوير العقاري خيار توالتيقام مدير الصـ منح بموج

ــــرة من ســـــنوات اإليجارمليار ريال ســـــعودي  ٦شـــــراء األصـــــل إما بمبلغ  هاية الســـــنة العاشـ أو التصـــــرف كوكيل بدًء من الســـــنة الســـــادســـــة وحتى 

عائدات البيع على معدل العائد فائض منوفي هذه الحالة يحق لشــــركة جبل عمر للتطوير العقاري الحصــــول على أي اتحصــــري لبيع العقار 

ـــنـدوق وشـــــــــــــركـة جبـل عمر للتطوير العقـاري  ـــــ ــــ  لالتفـاقيـات املبرمـة بين الصـ
ً
هـاء عقـد والالـداخلي املحـدد وفقـا هـا. عنـد ان ــــبـة متفق عل ـــــ ــ عمولـة بنســ

ــــنة العاشــــــــرة  هاية الســــ ـــندوق بيع املمتلكات ألي طرف ثالث،ةغير مباعاتالعقار في حال بقاء،اإليجار في  ــ  .يحق للصـــ
ً
ســــــــيكون لجبل عمر علما

للتطوير العقاري األولوية في الحصول على هذا العرض.

 من القيمة الســـــــــــــوقية الحالية 
ً
ــــــــل أقل جوهريا ــ ــــــــراء األصـــ ـــ قام مدير .العقاراتومع األخذ في االعتبار موقع وطبيعة هذه للعقارات يعتبر خيار شــ

على عقد إيجار نطوي ت. وقرر أن اتفاقية عقد اإليجار  في بداية عقد اإليجارالوارد أعاله الصندوق بإجراء تقييم للمعاملة على أساس التحليل 

.والذي يصنف كعقد إيجار تمويلي

اإليجار غير املخصومة التي يتعين استالمها بعد تاريخ التقرير:دفعات,املدينةمستحقات اإليجار يوضح الجدول ادناه تحليل
ديسمبر٣١

م٢٠٢٠
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
مستحقات اإليجار  

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 ثالث سنوات  

٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ربع سنوات أ من ثالث إلى 

٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ من أربع إلى خمس سنوات

٦٬٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٤٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧ أكثر من ٥ سنوات 

٩٬٧٠٠٬٩٣٩٬٢٢٧ ٩٬١٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧ اإليجار غير املخصومةدفعاتمستحقات إجمالي

)٣٬٧٠٠٬٩٣٩٬٢٢٧(   (٣٬١٦٠٬٩٣٩٬٢٢٧) إيرادات اإليجار التمويلي غير املكتسبة

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ التأجير التمويلي عقود صافي االستثمار في 

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ التأجير التمويلي عقود صافي االستثمار في 

)٥٬٢٩٧٬٩٦٢٬١٥٨(   (٥٬٤٧٥٬٩١٣٬٤٢٥) يخصم : الجزء غير املتداول 

٧٠٢٬٠٣٧٬٨٤٢ ٥٢٤٬٠٨٦٬٥٧٥ الجزء املتداول 



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١٧

صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي (تتمة) 

حركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة ١٠٫١

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

٢٤٬٣٠٠-فتتاحي الرصيد اال 
)٢٤٬٣٠٠(-خالل السنةالخسائر االئتمانية عكس مخصص 

--اإلقفال رصيد 

ــــية. إن١٠٫٢ ــــاســـ لها  أمين الحفظأنشـــــــأها املنشـــــــأة ذات األغراض الخاصـــــــة التي  يحتفظ الصـــــــندوق بامللكية القانونية للممتلكات العقارية األســـ

ــــــــتند القيمة العادلة للممتلكات العقارية على متوســـــــــــــط تقييمين أعدهمـا  و للممتلكات نيابة عن الصـــــــــــــندوق.ةالقانونيامللكية تحمل  ـــ تســ

ــــتند هذه التقييمات على افتراضـــــــات قد تتغير مع تغير ظروف الســـــــوق. ـــــتقلون. تســـ في  للعقارات  بلغت القيمة العادلة املقدرة  مثمنون مســ

).مليار ريال سعودي ٦٬٨٨٧م: ٢٠٢٠ديسمبر٣١ريال سعودي (مليار٦٫٧٧٤م٢٠٢١ديسمبر ٣١

امللكيةسندات املستحق عند تحويل .١١

 وف
ً
ها الشـــــراء و التفاقية البيع  قا ٣٠املتبقي املبلغ نھ يحق للشـــــركة الحصـــــول على إاملوقعة بين الصـــــندوق وشـــــركة جبل عمر للتطوير فوملحقا

ديسمبر٣١في إلى الصندوق. كما املتبقيةامللكية سندات ذلك عند نقل ،)ريال سعودي مليون ٣٠:م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(،مليون ريال سعودي 

 ٧١م:٢٠٢٠ديســــمبر  ٣١(ســــند ملكية٧٣من أصــــل ٧١نقل تم ،م٢٠٢١
ً
ومن املتوقع أن يتم نقل تحت اســــم الصــــندوق.  ) ٧٣من أصــــل  عقارا

م.٢٠٢٢املتبقي خالل عام 

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى .١٢
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
ديسمبر٣١

م٢٠٢٠

٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣١٩٬١٤٠٬٤٩٢دارة مستحقة إ أتعاب 
١١٥٬٨٧٥١٧٤٬٥١٤أتعاب حفظ مستحقة

١١٬٤٨١٬٦٢١٢٬٤٨٩٬٦٤٨مطلوبات أخرى مستحقات و 

٥٩٬٢٣٩٬٩٤٩٢١٬٨٠٤٬٦٥٤

لهيئة الزكاة  ريال سعودي مستحق مليون ٣٫٣١مليون ريال سعودي مستحق ملدير الصندوق و ٧٫١تتضمن املستحقات األخرى مبلغ 

. يبة والجماركر والض

املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة.١٣

ـــندوق ،في ســــياق أنشــــطتھ العادية .  ھ وأحكاميتعامل الصــــندوق مع أطراف ذات عالقة. تتوافق معامالت األطراف ذات العالقة مع شــــروط الصـ

ــنـدوق.   ــنـدوق و تتم املوافقـة على جميع معـامالت األطراف ذات العالقـة من قبـل مجلس إدارة الصـــــــــــ ـــ ـــ ــــــــمـل األطراف ذات العالقـة مـدير الصـــــ ــ , تشـــ

ومدير الصندوق.، باملصرفواملنشآت املتعلقة ،اإلنماء (الشركة األم ملدير الصندوق)مصرف و 

األطراف ذات العالقة كما يلي:اململوكة من قبلالوحدات مالكيويتضمن حساب 
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
ديسمبر٣١

م٢٠٢٠
عدد الوحدات 

١٬٧١١٬٨٢٧١٬٧١١٬٨٢٧ستثمارال اإلنماء ل شركة 

١١١٬٠٥٧٬٨٨١١١١٬٠٥٧٬٨٨١نماء  اإل مصرف

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠العقاري شركة جبل عمر للتطوير



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١٨

املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

سياق العادي ألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية  كما يلي: الفي مع األطراف ذات العالقة املهمةاملعامالتملخص 

طبيعة املعامالتطبيعة العالقة ذات عالقةأطراف 
ديسمبر  ٣١

م٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

مدير الصندوق اإلنماء لالستثمارشركة 

)٣٠٬٦١٩٬٤٤٥((٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣)دارةإ أتعاب 

)٦٨٤٬٧٣١((١٧٣٬١٨٣)املدفوعةتوزيعات األرباح 

نماء اإل مصرف
الشركة األم ملدير  

الصندوق 
ةدفوعاملتوزيعات األرباح 

(١١٬١٠٥٬٧٨٨))٤٤٬٤٢٣٬١٥٣(

شركة جبل عمر  

العقاري للتطوير
الوحداتمالك

٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠١٩٠٬٩٣٩٬٢٢٧إيراد إيجار تمويلي 

)٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠((١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)ةدفوعاملتوزيعات األرباح 

دارة الصندوق إ مجلس 

أعضاء مجلس 

دارة الصندوق إ 
دارة الصندوق إ أتعاب مجلس 

(٢٢٥٬٠٠٠))٧٥٬٠٠٠(

األرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي  كما يلي:

طبيعة املعامالتطبيعة العالقة ذات عالقةفاأطر 
ديسمبر٣١

م ١٢٠٢
ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠

اإلنماء  شركة 
ستثمارلإل 

مدير الصندوق 

٤٧٬٦٤٢٬٤٥٣١٩٬١٤٠٬٤٩٢دارة مستحقة إ أتعاب 
ضريبة القيمة املضافة من  

-٧٬١٤٦٬٣٦٨أتعاب اإلدارة
٣٥٠٬٠٠٠٥٢٥٬٠٠٠أتعاب إدارية مستحقة 

اإلنماء مصرف
الشركة األم ملدير  

الصندوق 
النقد لدى البنك 

١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤

شركة جبل عمر  

العقاري للتطوير
الوحداتمالك

صافي االستثمارات في العقود  
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠املتداولة –التمويلية  

-٥١٣٬٨٨٨٬٠٦٦مدينون إيجار 

املستحق عند تحويل امللكية 
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

الوحدات مالكي التوزيعات على .١٤

 للشـــــروط واألحكام بمبلغ مالكيوافق مجلس إدارة الصـــــندوق على التوزيعات على ،الســـــنةخالل 
ً
مليون ريال ســـــعودي في ٦٠٬٩الوحدات وفقا

مليون ريال سعودي).٢٤٣٬٦م: ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م (٢٠٢١مايو 

املحتملةاالرتباطات وااللتزامات.١٥

م. ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م و ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في محتملةلتزامات ا ال يوجد أي ارتباطات أو 



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

١٩

تسوية قيمة الوحدة.١٦

ـــــــ (املوافق  ١٤٣٩ربيع الثاني ١٣بتاريخ  ١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب التعميم رقم   ــ قرر مجلس إدارة هيئة السـوق املالية في ،)م٢٠١٧ديسـمبر  ٣١هــــــ

ــــ (املوافق  ١٤٣٩ربيع الثاني ١٠  للمعيار الدولي م٢٠١٧ديســـمبر  ٢٨هــــــــــــ
ً
املالي للتقرير ) تقييد تســـجيل خســـائر االئتمان املتوقعة املحتســـبة وفقا

.ستثمارفقط لغرض القوائم املالية لصندوق اال ٩رقم  

 إلطار إع
ً
ــــعر الوحدة املحســـــــوب وفقا  إلى جنب مع ســـــــعر الوحدة املحســـــــوب لغرض معامالت الوحدة تعديل ســـ

ً
داد القوائم املالية املطبق جنبا

كما هو موضح أدناه:

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

 للقوائم املاليةحتسبسعر الوحدة امل
ً
١٠٫٥٥٠٩٩٬٨٨٤٩وفقا

- ٠٫٠٤ئتمانية املتوقعة لسعر الوحدة (أ) تأثير الخسائر اال 

١٠٫٥٩٩٬٨٨٤٩املتاجرة حتسب ألغراض املسعر الوحدة 

 ) أ (
ً
ــــوبـة وفقـا ــــــ ــ املتعلقـة بـاألدوات املـاليـة املـدرجة  ٩رقم  للتقرير املـاليللمعيـار الـدولييمثـل التعـديـل تـأثير الخســـــــــــــارة االئتمـانيـة املتوقعـة املحسـ

بالتكلفة املطفأة.

إدارة املخاطر  -األدوات املالية .١٧

ــــتثمرين بدخل جاري وإنماء رأس املال على املدى املتوســـــط  لالرئيســـــية  ية  ســـــتثمار اال تتمثل األهداف   من  والطويل األجل لصـــــندوق في تزويد املسـ

.العقاريةمتلكات املفي حصص خالل شراء 

ومخاطر السوق.،ومخاطر السيولة،مخاطر االئتمان:يتعرض نشاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة

 عن تحديد املخاطر  
ً
ها. يقوميعتبر مدير الصندوق مسؤوال مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق وهو املسؤول والسيطرة عل

هائي لكل عمليات إدارة الصندوق. ال

ـــكل رئيســــــــىي على أســــــــاس الحدود املوضــــــــوع ـــندوق. لدى الصــــــــندوق وثيقة تم تحديد املراقبة والتحكم باملخاطر بشـــــ ــ ة من قبل مجلس إدارة الصـــ

ــتراتيجيات أعمالھ العامة ــ ــ ــــــروط واألحكام الخاصـــــــــــة بھ التي تحدد اســـــ ــــ وتحملھ للمخاطر وفلســـــــــــفة إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ  ،للشـ

.ستثمارإجراءات إلعادة توازن املحفظة بما يتماشىى مع إرشادات اال 

لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.يستخدم الصندوق طرق مختلفة

ئتمانال مخاطر ا

خر لخسارة مالية.ألداة املالية على الوفاء بالتزاماتھ مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآل أحد أطراف ا إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة 

ات املقاســـة بالقيمة العادلة ســـتثمار واال ،املقاســـة بالتكلفة املطفأة ات  ســـتثمار واال ،النقد وما في حكمھيتعرض الصـــندوق ملخاطر االئتمان على 

األخرى. ويســعى مدير الصــندوق إلى الحد من مخاطر  والذمم املدينة،في عقود اإليجار التمويليســتثماروصــافي اال ،من خالل الربح أو الخســارة 

ــــــــنيف. عرض ملخـاطر االئتمـان.االئتمـان عن طريق مراقبـة حـاالت الت ـــ ـــــنـدوق آليـة رســـــــــــــميـة للتصــ تتم إدارة مخـاطر االئتمـان و ال يوجـد لـدى الصــــــــ

ها من خالل مراقبة التعرضــات االئتمانية التي تســعى للحصــول على ضــمانات ، املحددة ألطراف املقابلةمما يحد من املعامالت مع ا ،والتحكم ف

ة لألطراف املقابلة.يوالتقييم املستمر للجدارة االئتمان

قائمة املركز املالي.لبنودأدناه الحد األقصىى من التعرض ملخاطر االئتمان يوضح الجدول 

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر  ٣١
م ٢٠٢٠

١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤النقد وما يعادلھ
٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

-٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨استثمارات بالتكلفة املطفأة 
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠التأجير التمويلي عقود صافي االستثمار في 

٦٬٥١٤٬٧٥١٬٣٢٩٦٬٠٦٩٬٩٤٢٬٢٦١



اإلنماء مكة العقاري صندوق 

)  ستثمار(ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لال 

إيضاحات حول القوائم املالية  

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر٣١املن

خالف ذلك) يذكرالريال السعودي ما لم ب(املبالغ 

٢٠

(تتمة) إدارة املخاطر -األدوات املالية 

ــــكل عام  عقود  في ســـــــــــــتثماريتعرض اال  ــ ــــــ هذه  إلدارة ؛جراءاتالصـــــــــــــندوق عدد من اإل يضـــــــــــــع،وبالتاليمخاطر كبيرة. ة لى عدإ التأجير التمويلي بشـ

.للعقاراتالحقوق  القانونية بوالتقييد  ، الصندوق إدارة  على الترتيبات الرسمية من قبل مجلس ةواملوافق،املخاطر االئتمانية 

ــــنيف ائتماني جيد.ليعادلھ يتم حفظ النقد وما ــ ــــــتثمار بالنســـــــــــبة لال لصـــــــــــندوق لدى بنوك محلية تتمتع بتصـــــ ـــ بالقيمة العادلة من  املقيمةات ســ

ملخاطر كبيرة في ذلك.يتعرض الصندوق خالل الربح أو الخسارة ال

خذ  األ بدارة  السداد والتعرض من ذلك لخسارة. تقوم اإل عن التعثرالصندوق مخاطر الخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمالية يقيس

 في االعتبار  
ً
التاريخية وكذلك املعلومات التطلعية في تحديد أي خسائر ائتمانية متوقعة.املعلوماتمن كال

ـــائر  ها بالتكلفة املطفأة في الخسـ ديســــمبر ٣١و م٢٠٢١ديســــمبر٣١املتوقعة كما في االئتمانيةيتم النظر في جميع املوجودات املالية املحتفظ 

ــائر االئتمانية املتوقعة في املوجودات املالية غير  ،ومع ذلك. م٢٠٢٠ ــ ـــ ــــندوق الأل ؛جوهريةتكون الخســ يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة والن الصـــــ

في استرداد هذه األرصدة.للتعثر لومات تاريخيةمعيوجد 

مخاطر السيولة

ــــــــــــنــدوق على توفير التمويــل الالزم للوفــاء بــالتزامــاتــھ املتعلقــة   ـــيولــة في عــدم مقــدرة الصـ ـــــ ــــ املــاليــة. قــد تنتج مخــاطر بــاملطلوبــات  تتمثــل مخــاطر السـ

املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتھ العادلة.املوجوداتإحدى السيولة عن عدم القدرة على بيع 

ويمكن بســـهولة اســـترداد الوحدات في أي وقت. يقوم مدير الصـــندوق بمراقبة متطلبات الســـيولة ،ات لدى الصـــندوق قابلة للتحققســـتثمار اال 

لى ضمان توفير أموال كافية للوفاء بأي التزام عند نشأتھ.إ على أساس منتظم ويسعى 

مخاطر السوق 

مخاطر معدل العمولة   
. لألدوات املاليةرباح املستقبلية أو القيمة العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األ ةمخاطر معدل العمولتنشأ

 ةيتعرض الصندوق ملخاطر كبيرة في معدل العمولال،املاليكما في تاريخ قائمة املركز 
ً
واملطلوبات ألن أغلبية املوجودات تحمل نسبة ثابتھ  نظرا

ال تحمل عمولة.

مخاطر العمالت   
 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

ً
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا

ــــــــندوق هي ـــــــبة للموجودات املالية واملالعملة الوظيفية للصـ ــــــــعودي. بالنســ ــــــــندوق مقومةطلوبات املالية الريال السـ فإن ، العملة الوظيفيةبللصـ

الصندوق غير معرض ملخاطر العمالت.

مخاطر األسعار
أخرى ناتجة عن عوامل  النتيجة للتغيرات في أسـعار السـوق  للصـندوق  الية  املواتداأل تمثل مخاطر األسـعار املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة 

وتحركات أسعار العمالت.ر العمالت األجنبية يغ

العامة كما يلي:ستثمارات الصندوق في صناديق اال استثمار التأثيرات على صافي الربح املتعلق ب

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

ات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار 

١٠-+/١٠- / +% -التغيرات املعقولة واملحتملة في القيمة العادلة 
٢٬٤٤٧٬٤٦٥٦٬٧٨٣٬٥٦٠الريال السعودي –على الربح األثر
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القيمة العادلة لألدوات املالية .١٨

هم الرغبة في ذلك وعلى أسس تجارية.  ها تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف ذوي علم ولد القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموج

ــــل الهرمي للقي ــــ ــــــلســـــ ــ ــها بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي  في ثالثة مســـــــــــــتويات من التســـــ ــــــ ــ مة يتم تجميع املوجودات واملطلوبات التي تم قياســـ

على النحو التالي:، دلةالعا

 األسعار املتداولة في األسواق النشطة (غير املعدلة) ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.-املستوى األول

 ها للموجودات أو املطلوبات-املســــتوى الثاني مثل إما مباشــــرة (،مدخالت غير األســــعار املدرجة ضــــمن املســــتوى األول والتي يمكن مالحظ

املشتقة من األسعار).أي  باشرة (األسعار) أو غير م

مدخالت املوجودات أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).-املستوى الثالث

لهذه األدوات.املعلنالسعر بتعديلال يقوم الصندوق 

لم تكن هناك تحويالت بين املستويات خالل العام.

م ٢٠٢١ديسـمبر ٣١موجودات ومطلوبات الصـندوق (حسـب الفئة) بالقيمة العادلة في ،التسـلسـل الهرمي للقيمة العادلة،الجدول التالييبين

م.٢٠٢٠ديسمبر ٣١و 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول الخسارة

-٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢-م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في 
-٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧-م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

تصنيف األدوات املالية
ديسمبر  ٣١

م٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة 

١٬٤٦٦٬٣٤٩٢٬١٠٦٬٦٦٤النقد وما يعادلھ

٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠صافي االستثمار في التأجير التمويلي 

-٤٨٨٬٨١٠٬٣٢٨استحقاق أكثر من ثالث أشهر –إيداعات مرابحة لدى البنوك املحلية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاملوجودات املالية

٢٤٬٤٧٤٬٦٥٢٦٧٬٨٣٥٬٥٩٧االستثمار في صناديق العامة  

بالتكلفة املطفأة املاليةاملطلوبات 

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠املستحق عند تحويل امللكية 

٤٨٬٧٧٠٬٢٢٠١٩٬٣١٥٬٠٠٦أخرى مستحقات

إدارة رأس املال.١٩

ـــىي من   ـــ ـــاســ ـــبة رأس مال جيدة املحافظةهو ضــــــــمان  للصــــــــندوق  دارة رأس املال إ الهدف األســـــ مالكيقيمة وزيادة من أجل دعم األعمال ؛على نســـــ

الوحدات.  

الوحدات.الكيس املال على أساس صافي قيمة املوجودات العائدة ملأ بمراقبة ر الصندوق ديرمالصندوق و إدارة يقوم مجلس 
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يوم التقييم األخير.٢٠

.)م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(م ٢٠٢١ديسمبر٣١هو يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية 

أحداث الحقة.٢١

ا  هــايــة العــام ، وافق مــالكالحقــً ــــــــروط وأحكــام  م٢٠٢٢ينــاير ٩الوحــدات في اجتمــاعهم املنعقــد في  يل ــ ــيــة على شـــ ـــاســـــــــــ على إجراء التغييرات األســـــــــــ

 للعرض املعدل واملقدم من قبل شــــــــركة جبل عمر للتطوير،
ً
ـــــــندوق بما يتيح خيار التخارج العيني ملالكي الوحدات وفقا وبناًء عليھ فقد تم الصـ

شـــــركة جبل عمر للتطوير العقاري في ٢٢٥،١٣٤،١٦٢مقابل أســـــهم جديدة ذلك  ئة الســـــوق املالية على إجراء هذه التغييرات.  أخذ موافقة هي

سـهم مقابل كل وحدة من وحدات الصـندوق. هذا يخضـع لالمتثال للشـروط واألحكام األخرى املذكورة في االتفاقية امللزمة بين  ٠٫٤٤٢٣بنسـبة 

.شركة جبل عمر للتطوير العقاري الصندوق و 

ائم املالية ا.٢٢ عتماد القو

.م٢٠٢٢مارس ٢٤املوافق  هـ ١٤٤٣شعبان ٢١هذه القوائم املالية في مجلس إدارة الصندوق اعتمد


