صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن+,ية .ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
مع تقرير الفحص للمراجع املستقل
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صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
قائمة املركز املاRي األولية املوجزة
كما 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
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تعت 9اإليضاحات املرفقة من  ١إ-ى ً ١٩
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.

٣

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
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تعت 9اإليضاحات املرفقة من  ١إ-ى ً ١٩
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
قائمة التغ ات .ي صا.ي االصول العائدة لحام?ي الوحدات األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
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تعت 9اإليضاحات املرفقة من  ١إ-ى ً ١٩
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
قائمة التدفقات النقدية األولية )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
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تعت 9اإليضاحات املرفقة من  ١إ-ى ً ١٩
جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
 .١نبذة عامة
صندوق اإلنماء مكة العقاري )"الصندوق"( هو صندوق عام مغلق تم تأسيسه بموجب اتفاقية ب:ن شركة اإلنماء لالستثمار )"مدير
الصندوق"( ،شركة تابعة ملصرف اإلنماء )"املصرف"( واملستثمرين 6ي الصندوق )"مالكي الوحدات"( ومتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من
قبل الهيئة الشرعية ملدير الصندوق.
يتمثل الهدف الرئي £¤للصندوق 6ي االستحواذ ع?ى عدد من أصول عقارية مدرة للدخل ،والواقعة ضمن املرحلة األو-ى من مشروع جبل عمر
بجوار املسجد الحرام بمكة املكرمة ،لتوف 9:دخل دوري للمستثمرين 6ي الصندوق ،ع?ى أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية ال
تقل عن  %٩٠سنويا من صا6ي األرباح القابلة للتوزيع .ومن املمكن ان يتم إعادة استثمار املبالغ النقدية الصافية املتبقية من استثمارات
الصندوق بعد توزيع األرباح وينعكس ذلك 6ي سعر الوحدة.
وافقت هيئة السوق املالية ع?ى تأسيس الصندوق بخطا`ا رقم ) (١٧/٤٤٣٢/٥/٣بتاريخ  ٣٠ذو القعدة ١٤٣٨ھ )املوافق  ٢٢أغسطس
٢٠١٧م( ،وقد بدأ الصندوق نشاطه 6ي  ٢٠صفر ١٤٣٩هـ )املوافق  ٩نوفم٢٠١٧9م(.
عند التعامل مع حام?ي الوحدات ،يعت 9مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع?ى ذلك ،يعد مدير الصندوق قوائم
مالية منفصلة للصندوق .عالوة ع?ى ذلك ،يعت 9حام?ي الوحدات مالكي أصول الصندوق.
تم تحديد ساللة جديدة من ف9:وس كورونا املستجد )كوفيد (١٩-ألول مرة 6ي ¬`اية ديسم٢٠١٩ 9م وأعلن ً
الحقا ع?ى أ¬`ا جائحة 6ي مارس
٢٠٢٠م من قبل منظمة الصحة العاملية .استمر انتشار الف9:وس 6ي جميع املناطق حول العالم ،بما 6ي ذلك اململكة العربية السعودية ،مما
أسفر إ-ى فرض قيود ع?ى السفر وحظر التجول 6ي املدن وبالتا-ي أدى ا-ى تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات ع?ى
املستوي:ن العالم واملح?ي.
االجراءات االح9dازية ال قامت `ا الحكومة 6ي اململكة العربية السعودية خالل مارس ٢٠٢٠م ملواجهة انتشار ف9:وس كورونا )كوفيد  (١٩-ال
تزال سارية .املسجد الحرام 6ي مكة مازال مغلق ألداء فريضة العمرة ويقتصر ع?ى عدد قليل من الزوار  ،وقدوم املسافرون من خارج اململكة
العربية السعودية مازال قيد التعليق .التأث 9:السل °لهذا الوضع ال يزال مستمرا ع?ى قطاع الضيافة.
تأثرت اعمال الصندوق بـف9:وس كورونا )كوفيد (١٩-بسبب عدم تحصيل إيرادات التأج 9:التموي?ي لشهري مايو ويونيو ٢٠٢٠م .حيث يقوم
مدير الصندوق بتقييم ما إذا كان الوضع املا-ي للمستأجر قد تأثر بسبب ف9:وس كورونا .حيث يعت 9من السابق ألوانه تحديد األثر الناجم عن
عدم تحصيل إيرادات التأج 9:التموي?ي ،وبالتا-ي سوف تظهر النتائج من قبل مدير الصندوق فور االن`aاء من دراسة الوضع واحتساب األثر املا-ي
للجائحة مع املستأجر .ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ االستمرارية بسبب ما ورد أعالﻩ لف9dة ال تقل عن ً ١٢
شهرا بعد ف9dة إعداد
التقرير .كما سيستمر الصندوق 6ي تقييم طبيعة ومدى التأث 9:ع?ى عملياته ونتائجه املالية.
 .٢اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )"اللوائح"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ  ٣ذو الحجة ١٤٢٧هـ )املوافق ٢٤
ديسم٢٠٠٦ 9م( واملعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو ٢٠١٦م(.
 .٣أسس اإلعداد

 ١٬٣بيان االل_^ام

ً
تم اعداد بيان هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدو-ي رقم " ٣٤التقرير املا-ي األو-ي" املعتمد 6ي اململكة العربية
السعودية.
ً
يلdم الصندوق أيضا بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ،فيما يتعلق بإعداد
وعرض القوائم املالية املوجزة.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
بيان االل_^ام )تتمة(
ً
يتم اإلفصاح 6ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدو-ي رقم ) .(٣٤التتضمن هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة كل
املعلومات واإلفصاحات املطلوبة 6ي القوائم املالية السنوية ويجب قرائ`aا باالق9dان مع القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق للسنة
املن`aية 6ي  ٣١ديسم٢٠١٩9م ) "القوائم املالية السنوية األخ9:ة"(.

 ٢٬٣أساس القياس
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء االستثمارات ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
عالوة ع?ى ذلك ،يتم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية باستخدام مبدأ االستحقاق املحاس °وتستند إ-ى مبدأ االستمرارية.

 ٣٬٣العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعت 9عملة النشاط الرئيسية للصندوق .تم تقريب جميع املعلومات
املالية إ-ى أقرب ريال سعودي مالم ينص ع?ى خالف ذلك.

 ٤٬٣استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ،قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالف9dاضات ال تؤثر 6ي تطبيق السياسات
املحاسبية ع?ى املبالغ املبينة لالصول وااللdامات واإليرادات واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
يتم مراجعة األحكام والتقديرات واإلف9dاضات الهامة بشكل مستمر وكانت iي نفسها تلك املذكورة 6ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة .ومع
ذلك ،كما هو موضح 6ي إيضاح رقم ) (١أعالﻩً ،
نظرا لتأث 9:ف9:وس كورونا )كوفيد ،(١٩-استعرض الصندوق املصادر الرئيسية لعدم التأكد 6ي
التقديرات ال تم اإلفصاح ع`¹ا 6ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة ع?ى خلفية جائحة ف9:وس كورونا .تعتقد اإلدارة أن جميع مصادر عدم
التأكد من التقديرات ال تزال مماثلة لتلك ال تم اإلفصاح ع`¹ا 6ي القوائم املالية السنوية األخ9:ة .سيستمر الصندوق 6ي مراقبة الوضع،
وستنعكس أي تغي9:ات مطلوبة 6ي ف9dات إعداد التقارير املستقبلية.
 .٤املعاي  الجديدة والتعديالت ع?ى املعاي  والتفس ات
ً
لم تصدر معاي 9:جديدة؛ ومع ذلك ،هناك عدد من التعديالت ع?ى املعاي 9:ال تسري اعتبارا من  ١يناير ٢٠٢٠م وقد تم شرحها 6ي القوائم
املالية السنوية األخ9:ة ،ولكن ليس لها تأث 9:جوهري ع?ى هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
 .٥السياسات املحاسبية الهامة
إن السياسات املحاسبية املطبقة 6ي إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة iي نفسها املطبقة 6ي إعداد القوائم املالية السنوية األخ9:ة
للسنة املن`aية 6ي  ٣١ديسم ٢٠١٩ 9م.

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
 .٦أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصروفات األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة والحفظ وغ 9:ذلك من أتعاب ومصاريف أخرى ،ويتم إثبات هذﻩ املصاريف ع?ى أساس االستحقاق.
ً
وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ ع?ى أسعار محددة مسبقا 6ي شروط وأحكام الصندوق .السياسات التفصيلية iي كما ي?ي:

أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق عن كل يوم تعامل بأتعاب إدارة بمعدل سنوي مقدارﻩ  ٣٠) ٪٠٫٧٥يونيو ٢٠١٩م (%٠٫٧٥ :من صا6ي
قيمة أصول الصندوق .يتم احتساب واستحقاق هذﻩ األتعاب بتاريخ كل تعامل .قام مدير الصندوق بخصم نسبة  %٥٠من اتعاب االدارة
الخاصة بالف9dة من  ٩مايو  ٢٠٢٠ا-ى  ٣٠يونيو 6 ٢٠٢٠ى هذة القوائم املالية االولية املوجزة.

أتعاب الحفظ
يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدرﻩ  ٣٠) ٪٠٫٠١٥يونيو ٢٠١٩م (%٠٫٠١٥ :من صا6ي قيمة األصول وبحد أع?ى
 ٧٠٠٫٠٠٠ريال سعودي يتم دفعها ع?ى أساس نصف سنوي.

مصاريف أخرى

ً
يقوم مدير الصندوق باس9dداد أي مصاريف أخرى يتم تكبدها بالنيابة عن الصندوق بحد أق¼ £مقدارﻩ  ٪٠٫٠٥سنويا من صا6ي قيمة
األصول ،مثل أتعاب مراجعة الحسابات والخدمات التنظيمية والقانونية والوساطة واالستشارات وغ 9:ذلك من املصاريف املماثلة.
 .٧النقد ومعادالت النقد

النقد لدى البنوك – الحساب الجاري
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 ٣٠يوني ــو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
٢٬٧١٢٬١٢٢
)(٢٬٠٣٤
٢٬٧١٠٬٠٨٨

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(
١٬٢٨١٬٦٩٤
)(١٩
١٬٢٨١٬٦٧٥

يتم حفظ النقد ومعادالت النقد من قبل أم:ن الحفظ نيابة عن الصندوق بدون قيود.
 .٨استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٣٠يوني ــو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
صندوق عام
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

٦٧٬٣٩٨٬٩٦٧

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(
٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦

يمثل االستثمار 6ي وحدات صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي )صندوق مفتوح( مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار .إن النشاط
االسا¾ £للصندوق املستثمر فيه االستثمار 6ي عقود املرابحة املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية.
 ١٫٨صا.ي التغ ات .ي االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مكاسب محققة
مكاسب غ 9:محققة

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
١٬٠٨٤٬٩٣٥
٧٨٦٬٥٥٦
١٬٨٧١٬٤٩١

 ٣٠يونيو
 ٢٠١٩م
)مراجعة(
٣٩٦٬٦٥١
١٬٥٧٧٬٩١٩
١٬٩٧٤٬٤٨٠

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
 .٩استثمارات بالتكلفة املطفأة
 ٣٠يوني ــو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
ايداعات مرابحة– آجال استحقاق ألك 9Àمن ثالث اشهر
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

-

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(
١٥٠٬٥٢٠٬٨٣٣
)(٧٩٬٩٢٧
١٥٠٬٤٤٠٬٩٠٦

.١٠صا.ي االستثمار .ي التأج  التموي?ي
عند بدء العمليات ،استحوذ الصندوق ع?ى بعض املمتلكات املوجودة 6ي مكة املكرمة ،وتشمل فنادق ومجمعات تجارية من شركة جبل عمر
ً
للتطوير بإجما-ي مبلغ  ٦مليار ريال سعودي وذلك مقابل إصدار وحدات الصندوق .تم تأج 9:العقار الحقا إ-ى شركة جبل عمر للتطوير بقيمة
ً
 ٥٤٠مليون ريال سعودي سنويا ملدة  ١٠سنوات .تستحق دفعات اإليجار ع?ى أساس نصف سنوي.
ً
وفقا لشروط اتفاقية البيع والشراء وال تمنح بموج`Ãا لشركة جبل عمر للتطوير خيار شراء املمتلكات إما بمبلغ  ٦مليار ريال سعودي 6ي خالل
¬`اية  ٥سنوات اإليجار أو التصرف كوكيل حصري لبيع هذﻩ املمتلكات محل االتفاقية ويستحق أي زيادة عن سعر الشراء بقيمة  ٦مليار ريال
ً
سعودي زائدا عمولة بنسبة متفق عل`Äا .عند ان`aاء عقد اإليجار 6ي ¬`اية السنة العاشرة6 ،ي حال بقاء هذﻩ املمتلكات غ 9:مباعه ،يحق
للصندوق بيع املمتلكات ألي طرف ثالث .سيكون لشركة جبل عمر للتطوير األولوية 6ي الحصول ع?ى هذا العرض.
ً
يعت 9خيار شراء املمتلكات أقل جوهريا من القيمة السوقية الحالية للممتلكات ومع األخذ 6ي االعتبار موقع وطبيعة هذﻩ املمتلكات.
قام مدير الصندوق بإجراء تقييم للمعاملة ع?ى أساس التفاصيل الواردة أعالﻩ .وقرر أن اتفاقية عقد اإليجار تحتوي ع?ى عقد إيجار وصنفه
ع?ى أنه عقد إيجار تموي?ي عند نشأة عقد اإليجار.
فيما ي?ي يوضح الجدول التا-ي تحليل مستحقات اإليجار ،مدفوعات اإليجار غ 9:املخصومة ال يتع:ن استالمها بعد تاريخ التقرير:

مستحقات اإليجار
 اقل من سنة من سنة ا-ى سنت:ن من سنت:ن ا-ى ثالث سنوات من ثالث ا-ى اربع سنوات من اربع ا-ى خمس سنوات اك 9Àمن  ٥سنواتمجموع مستحقات مدفوعات اإليجار غ 9:املخصومة
دخل اإليجار التموي?ي غ 9:املكتسب
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة )ايضاح رقم (١ -١٠
صا6ي االستثمار 6ي التأج 9:التموي?ي
صا6ي االستثمار 6ي التأج 9:التموي?ي
يخصم  :الجزء غ 9:املتداول
الجزء المتداول

 ٣٠يوني ــو
٢٠٢٠م

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م

)غ  مراجعة(

)مراجعة(

٨١٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠
)(٤,٥١٢,٢٢٨,٢٦١
٦,٠٧٧,٧٧١,٧٣٩
)(٧٧,٧٧١,٧٣٩
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٬٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠
)(٤,٧٨٠,٩٣٩,٢٢٧
٥,٨٠٩,٠٦٠,٧٧٣
)(٢٤,٣٠٠
٥٬٨٠٩٬٠٣٦٬٤٧٣

٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
)(٥,٢٩٧,١٧٥,٤٥٩
٧٠٢٬٨٢٤٬٥٤١

٥٬٨٠٩٬٠٣٦٬٤٧٣
)(٥,٢٩٧,١٧٥,٤٥٩
٥١١,٨٦١,٠١٤

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
 ١ -١٠حركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

الرصيد االفتتاÇي
املحمل خالل الف9dة  /السنة
الرصيد الختامي

 ٣٠يوني ــو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
٢٤,٣٠٠
٧٧,٧٤٧,٧٣٩
٧٧,٧٧١,٧٣٩

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(
٢٤,٣٠٠
٢٤,٣٠٠

كما هو موضح 6ي إيضاح رقم ) (١من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ،يقوم الصندوق بتقييم إمكانية اس9dداد مستحقات اإليجار 6ي ضوء
التأث9:ات الناتجة من كورونا )كوفيد (١٩-وخالصة ذلك من غ 9:املتوقع اس9dداد مبلغ  ٧٧٫٧مليون ريال سعودي .وبالتا-ي ،تم تسجيل خسارة
انخفاض للقيمة نفسها 6ي قائمة الدخل الشامل خالل الف9dة املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م.
يحتفظ الصندوق بامللكية القانونية لألصول العقارية .حيث إن املنشأة ذات الغرض الخاص ال أنشأها ام:ن الحفظ تحمل امللكية
١٠٫٢
القانونية لألصول نيابة عن الصندوق .القيمة العادلة لألصول العقارية مبنية ع?ى متوسط تقييم معد من مثمن:ن اثن:ن مستقل:ن )ومرخص:ن
من الهيئة السعودية للمقيم:ن املعتمدين( .بلغت القيمة العادلة املقدرة لألصول العقارية 6ي  ٣٠يونيـو ٢٠٢٠م ٦٫٩٦٢ :مليار ريال سعودي )٣١
ديسم٢٠١٩9م ٨٫٠٢٨ :مليار ريال سعودي(.
.١١املستحق عند تحويل صكوك امللكية
ً
وفقا التفاقية البيع والشراء وملحقا`Êا املوقعة ب:ن الصندوق وشركة جبل عمر للتطوير ،فانه يحق للشركة الحصول ع?ى رصيد الشراء املتبقي
البالغ  ٣٠مليون ريال سعودي )كما 6ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9م ٤٠ :مليون ريال سعودي( ،عند تحويل صكوك امللكية إ-ى الصندوق واستيفاء جميع
الشروط بموجب اتفاقية البيع والشراء ومالحقا`Êا .كما 6ي ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ،تم تحويل  ٧٢من أصل  ٧٣عقار )كما 6ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9م٧١ :
من أصل  ٧٣عقارا( تحت اسم الصندوق .من املتوقع أن يتم نقل املمتلكات املتبقية 6ي ¬`اية عام ٢٠٢٠م.
 .١٢مصروفات مستحقة وال_^امات أخرى

مستحقات أتعاب إدارة
مستحقات أتعاب حفظ
الdامات أخرى

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(
٧٬٧٦٥٬٨٤١
١٧٤٬٥٢١
٢،١٧٠،٩٦٨
١٠٬١١١٬٣٣٠

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(
٢٢،٩٥٧،٩٠٥
١٧٤٬٥٢١
١،٣٥٩،١٠٢
٢٤،٤٩١،٥٢٨

 .١٣املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
6ي سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع أطراف ذات العالقة .تتوافق معامالت األطراف ذات العالقة مع شروط وأحكام الصندوق.
تتم املوافقة ع?ى جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق .تشمل األطراف ذات العالقة مدير الصندوق ،بنك
اإلنماء )الشركة األم ملدير الصندوق( واملنشآت املتعلقة بالبنك ومدير الصندوق.
ويتضمن حساب الوحدات ال تحتفظ `ا األطراف ذات العالقة كما ي?ي:

شركة اإلنماء لإلستثمار
مصرف اإلنماء
شركة جبل عمر للتطوير

 ٣١ديسم٢٠١٩9م
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)مراجعة(
)غ  مراجعة(
عدد الوحدات
١٧٬١١٨٬٢٧٦
١٧٬١١٨٬٢٧٦
١١١٬٠٥٧٬٨٨١
١١١٬٠٥٧٬٨٨١
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
.١٣

املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

فيما ي?ي ملخص املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة 6ي سياق األعمال العادية للصندوق املوضحة 6ي القوائم املالية األولية املوجزة :

أطرف ذات عالقة

طبيعة العالقة

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(

طبيعة املعامالت

 ٣٠يونيو
٢٠١٩م
)غ 9:مراجعة(

شركة اإلنماء لإلستثمار

مدير الصندوق

أتعاب إدارة

١٩٬٢٤٤٬٧٩٣

٢٢٬٥٦١٬٧٢٤

شركة جبل عمر للتطوير

مالك الوحدات
أعضاء مجلس ادارة
لصندوق

دخل ايجار تموي?ي
أتعاب مجلس ادارة
الصندوق

٢٦٨،٧١٠،٩٦٦

٢٦٨٬٧١٠٬٩٦٨

١٥٠،٠٠٠

٢٥٬٠٠٠

مجلس ادارة الصندوق

األرصدة مع األطراف ذات العالقة 6ي قائمة املركز املا-ي األولية املوجزة كما ي?ي:

أطرف ذات عالقة

طبيعة العالقة

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(

طبيعة املعامالت

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(

شركة اإلنماء لإلستثمار

مدير الصندوق

أتعاب إدارة مستحقة

٧٬٧٦٥٬٨٤١

٢٢٬٩٥٧٬٩٠٥

مصرف اإلنماء

مالك الوحدات

ايداعات مرابحة

-

١٥٠،٥٢٠،٨٣٣

النقد لدى البنك

٢،٧١٢،١٢٢

١،٢٨١،٦٩٤

شركة جبل عمر للتطوير

مالك الوحدات

صا6ي االستثمارات 6ي العقود
التمويلية
املستحق عند تحويل صكوك
امللكية

٦،٠٧٧،٧٧١،٧٣٩

٥،٨٠٩،٠٦٠،٧٧٣

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠،٠٠٠

مالك الوحدات

.١٤توزيعات حام?ي الوحدات
ً
خالل الف9dة ،وافق مجلس إدارة الصندوق ع?ى التوزيع ملالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام بمبلغ  ٢٤٣٫٦مليون ريال سعودي 6ي مايو
٢٠٢٠م ) ٣٠يونيو ٢٠١٩م ٢٤٣٫٦ :مليون ريال سعودي(.
.١٥االل_^امات املحتملة واالرتباطات الرأسمالية
االل_^امات املحتملة
كما هو موضح 6ي إيضاح رقم  ١من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ،تم استالم مطالبة للصندوق من قبل شركة جبل عمر للتطوير
لألقساط اإليجارات ال تم دفعها مقدما للف9dة من  ١٠مارس ٢٠٢٠م إ-ى  ٨مايو ٢٠٢٠م .ويرجع ذلك إ-ى التأث9 :ات املباشرة من كورونا
)كوفيد (١٩-ع?ى قطاع الضيافة بشكل أك 9Àوتحديدا 6ي منطقت:ن مكة املكرمة واملدينة املنورة باململكة العربية السعودية .اليزال الصندوق
بحاجة إ-ى تقييم نتيجة لتلك املطالبات وال يمكن قياس مبلغ االلdام املحتمل بدقة وبالتا-ى ،لم يتم تسجيل أي مخصص 6ى هذﻩ القوائم
ً
ً
املالية االولية املوجزة .علما أن املبالغ اإليجارية املستلمة مقدما للف9dة املذكورة iي  ٨٨مليون ريال.
االرتباطات الرأسمالية
لم تكن هناك ارتباطات محتملة 6ي  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠و  ٣١ديسم.٢٠١٩ 9

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ  مراجعة(
للستة أشهر املن`aية 6ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 9:ذلك(.
.١٦القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة iي القيمة ال يتم بموج`Ãا تبادل أصل أو سداد الdام ب:ن أطراف ذوي علم وراغب:ن 6ي معاملة تجارية.
يــتم تجميــع االصــول وااللdامــات الــ تــم قياســها بالقيمــة العادلــة 6ــي قائمــة املركــز املــا-ي األوليــة املــوجزة 6ــي ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي
للقيمة العادلة .يتم تحديد هذﻩ املجموعات بناء ع?ى أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة 6ي قياس القيمة العادلة ،ع?ى النحو التا-ي:
• املستوى األول-األسعار املتداولة 6ي األسواق األنشطة )غ 9:املعدلة( الصول أو الdامات مماثلة؛
• املســتوى الثــاني  -مــدخالت غ:ــ 9األســعار املدرجــة ضــمن املســتوى األول والــ يمكــن مالحظ`aــا لالصــول أو االلdامــات ،إمــا مباشــر )كاألســعار( أو
بطريقة غ 9:مباشرة )كاملشتقة من األسعار(؛ و
• املستوى الثالث-مدخالت االصول أو االلdامات ال ال تستند إ-ى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غ 9:قابلة للمالحظة(.
تتض ــمن اإلس ــتثمارات ال ــ تس ــتند قيم `aــا م ــن اس ــعار األس ــواق النش ــطة ،وبالت ــا-ي ي ــتم تص ــنيفها ض ــمن املس ــتوى األول ل ــألدوات األس ــهم املدرج ــة
النشطة.
ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذﻩ األدوات.
لم تكن هناك تحويالت ب:ن املستويات خالل الف9dة.
يوضح الجدول التا-ي التسلسل الهرمـي للقيمـة العادلـة ،اصـول والdامـات الصـندوق )حسـب الفئـة( املقاسـة بالقيمـة العادلـة 6ـي  ٣٠يونيـو ٢٠٢٠و
٣١ديسم.٢٠١٩ 9
االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
.ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م )غ  مراجعة(
6ي  ٣١ديسم ٢٠١٩ 9م )مراجعة(

املستوى األول
-

املستوى الثاني
٦٧،٣٩٨،٩٧٦
٢٠٥،٥٢٧،٤٧٦

املستوى الثالث
-

تصنيف األدوات املالية
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ  مراجعة(

 ٣١ديسم9
٢٠١٩م
)مراجعة(

اإلصول املالية بالتكلفة املطفأة
النقد ومعادالت النقد
صا6ي االستثمار 6ي التأج 9:التموي?ي
ايداعات مرابحة لدى البنوك املحلية – استحقاق االصل ألك 9Àمن ثالث أشهر

٢٬٧١٠٬٠٨٨
٦,٠٧٧,٧٧١,٧٣٩
-

١٬٢٨١٬٦٧٥
٥,٨٠٩,٠٦٠,٧٧٣
١٥٠٬٤٤٠٬٩٠٦

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمار 6ي صندوق عام

٦٧٬٣٩٨٬٩٦٧

٢٠٥٬٥٢٧٬٤٧٦

االل_^امات املالية بالتكلفة املطفأة
املستحق عند تحويل صكوك امللكية

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠،٠٠٠

صندوق اإلنماء مكة العقاري
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غ(' مراجعة(
للستة أشهر املنية ي  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غ 78ذلك(.
.١٧تسوية سعر الوحدة
وفقا لتعميم هيئة السوق املالية رقم  ١٧/١٨٧٢/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم٢٠١٧ 7Qم( ،قرر مجلس إدارة هيئة
ً
السوق املالية ي  ١٠ربيع الثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٢٨ديسم٢٠١٧ 7Qم( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحسوبة وفقا الدوXي للتقرير
املاXي ) (٩فقط لغرض القوائم املالية لصندوق االستثمار.
ً
وفقا إلطار التقارير املالية املطبق ً
جنبا إXى جنب مع سعر الوحدة املحسوب لغرض معامالت الوحدة هو كما
يتم تعديل سعر الوحدة املحسوب
يل ـ ـي:

سعر الوحدة املحتسب وفقا للقوائم املالية األولية املوجزة
تأث 78الخسائر االئتمانية املتوقعة عsى سعر الوحدة )أ(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ(' مراجعة(
٩٫٩٠٤٤
٠٫١٢٧٦

 ٣١ديسم7Q
٢٠١٩م
)مراجعة(
١٠٫٠١٩٤
٠٫٠٠١٠

سعر الوحدة املحتسب ألغراض املتاجرة

١٠٫٠٣٢٠

١٠٫٠٢٠٤

أ.

يمثل التعديل ي آثر الخسارة االئتمانية املتوقعة املحسوبة وفقا للمعيار الدوXي للتقرير املاXي ) (٩املتعلقة باألدوات املالية املدرجة بالتكلفة
املطفأة.

.١٨يوم التقييم األخ('
يوم التقييم األخ 78لغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة هو  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ) ٣١ديسم ٢٠١٩ 7Qم(.
.١٩اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة
تم اعتماد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق ي  ٢٦ذو الحجة ١٤٤١هـ املوافق  ١٦أغسطس ٢٠٢٠م.

١٤

