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صكوك جزيرةصندوق ال  
التقرير السنوي    

2020  
 

 
السعودية )تداول( وعلى موقع  موقع السوقوبدون مقابل كما تكون هذه التقارير متوفرة على  طلبلا عند متاحة الصندوق تقارير

 www.aljaziracapital.com.saمدير الصندوق اإللكتروني مجانا 

 

 

هةات   السةعودية،المملكةة العربيةة  ،11455الريةا   20438ص. ب.  الرئيسةي هو شركة الجزيرة لألسواق الماليةة وعنواناةا 

-7-8وتةاري   2007-38-2. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجةب القةرار رقة  0112256068فاكس  ،0112256000
 بالتغطيةةة،التعاةةد  وكيةةل،بممارسةةة نشةةاط التعامةةل ك صةةيل و 07076-37  وفقةةا للتةةرخيص رقةة  2007-7-22الموافةة   هةة ،1428

 تقدي  المشورة والحفظ في اعمال األوراق المالية. الترتيب، اإلدارة،
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  معلومات صندوق االستثمار  (أ

 أس  صندوق االستثمار◄

 صكوك جزيرةالصندوق 

 

 اهدا  وسياسات االستثمار وممارساته◄

  على المدى المتوسط إلى الطويل وصرف التوزيعات النقدية الدخل تحقيق يهدف الصندوق إلى

 على المستثمرين

  بشكل أساسينوع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها: 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

أكككه  -BBB)تحمكككل اليصكككئتم اي يمككك    المصككك من أكككه  و   ككك   الصككك    

  /   او تصئتم  على )أه قبل أ ديز (S&P Baa3)   قبل فتيش 

أه ص ف   70%

  ص ل الصئ  ق
100% 

بمكككك  فكككك   لككككك    كككك ا يكككككت دي  أحلتكككك     ع لمتكككك  الصكككك    المصكككك من أككككه 

أككككه  +BB) تحمككككل اليصككككئتم  المح فظكككك ا  المئكككك ية ايداميكككك   البلكككك ي ا 

فككك      او تصكككئتم  د كككى بمككك  )أكككه قبكككل أككك ديز (S&P  )Ba1  قبكككل فتكككيش 

  ل  الص    غتر المصئف  ا يم  ت .

0 
أه ص ف   30%

 اص ل الصئ  ق

أكككه قبكككل فتكككيش  +BB)الصككك    المصككك مر أكككه مكككرت ا  تحمكككل اليصكككئتم 

  S&P  )Ba1) فككككك   لككككك      او تصكككككئتم  د كككككى بمككككك  )أكككككه قبكككككل أككككك ديز

 الص    غتر المصئف  ا يم  ت 

0 
أه ص ف   10%

 اص ل الصئ  ق

 %25 0 صئ دية الص   

الحصككككر بمكككك  فكككك   لكككك  علككككى يككككبتل الم كككك ل ي  صككككفق ا  يكككك اق الئقكككك   الئقكككك 

المرابحكككك   اييككككي م ماا فكككك  صككككئ دية ايكككك اق الئقكككك  المي افقكككك  أكككك   اعملتكككك 

 المع يتر الشرعت  للصئ  ق. 

0 30% 

 

 المتوافقة مع  في المشتقات من قيمة صافي أصوله %10عن  داستثمار ماال يزي لصندوقل مكني

وتشمل هذه المشتقات؛ عمليات الوعد المعايير الشرعية للصندوق، وذلك بغرض التحوط. 

 الربح. معدلوعمليات مبادلة 

  سياسة توزيع الدخل واالرباح◄

يقو  مدير الصندوق بصر  التوزيعات النقدية على المستثمرين مرتين سنوياً، على أن تكون 

أحقية استال  التوزيعات للمستثمرين المسجلين في سجالت الصندوق بتاري  أول يو  تعامل من 

ار يونيو وشار ديسمبر من كل عا . وسيت  االعالن عن هذه التوزيعات في الموقع االلكتروني ش

لمدير الصندوق وللسوق المالية السعودية )تداول( وإيداع األرباح الخاصة بكل مستثمر في حسابه 

ح  لدى مدير الصندوق خالل عشرة أيا  عمل بعد تاري  أحقية استال  األرباح ولمدير الصندوق ال

 .في زيادة التوزيعات حسب توافرها وحسب ما يراه مناسباً لمصلحة حملة الوحدات
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  الصندوق أداء  (ب

 

 جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة 

صافي قيمة  السنة
أصول الصندوق 

 بنااية السنة

صافي قيمة أصول 
الصندوق لكل 

 وحدة بنااية السنة

أعلى صافي قيمة 
لكل أصول الصندوق 

 وحدة خالل السنة

أدنى صافي قيمة 
أصول الصندوق لكل 

 وحدة خالل السنة

عدد الوحدات 
المصدرة 
 بنااية السنة

األرباح 
الموزعة 
 لكل وحدة

نسبة 
 المصروفات

 %0.02 وجدال ي 131,404 99.28 101.50 101.4955 13,336,943 2020

 

 األداء الساب  للصندوق

 منذ الت سيس سنة الفترة
 %1.50 %1.50 الصندوق

 %0.73 %0.73 المؤشر االسترشادي

 

 

 منذ الت سيس 2020 الفترة

 %1.50 %1.50 الصندوق

 

 "األمريكي بالدوالر" 2020 لسنة الفعلية الرسو 

نسبة الرس  إلى متوسط  قيمة الرس  نوع الرس 
 صافي قيمة األصول

 %0.00  2,777.42  الحفظ

 %0.01  26,317.78  اإلدارة

 %0.00  15,999.92   االداري المدير

 %0.00  6,747.05   الخارجي المراجع

 %0.00  2,000.00  رقابة 

 %0.00  6,000.00  المؤشر االسترشادي

 %0.00  2,666.00   الشرعية اللجنة

 %0.00  2,133.00   الصندوق إدارة مجلس

 %0.00  888.10   تداول موقع

 %0.00  4,232.72   حسن االداء

 %0.00  529.00   القيمة المضافة

 %0.00  6,747.05  مصاري  التعامل

 %0.02  70,290.99  اجمالي المصروفات

 

 أثرت في الصندوق لجوهرية التي حدثت خالل الفترة والتغيرات ا

 ال توجد اي تغييرات جوهرية اثرت في اداء الصندوق خالل الفترة.  

 

 ممارسات التصويت السنوي 

 يوجد ال
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   تقرير مجلس ادارة الصندوق سنوي

  2020يونيو  24االجتماع المنعقد بتاريخ 

 المواضيع التي ت  مناقشتاا 

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 

 

 القرارات التي ت  اتخاذها   

 .الموافقة على مستندات الصندوق 

 

  2020ديسمبر  27االجتماع المنعقد بتاريخ 

 التي ت  مناقشتاا المواضيع 

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 

 

 القرارات التي ت  اتخاذها   

 الموافقة على الغاء رسوم االشتراك للصندوق. 

 

   مدير الصندوق

   اس  وعنوان مدير الصندوق

  الماليةلألسواق شركة الجزيرة. 

 طري  الملك فاد المملكة العربية السعودية  11455الريا   20438  ص.ب المركز الرئيسي 

   (011) 2256000فاكس  –( 011) 2256000هات. 

  فرانكلين تمبلتون انفستمنتس.مدير الصندوق بالباطن شركة 

  ،دبي، االمارات العربية المتحدة. 506613 ص.بمبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي 

   (00971) 44284140فاكس  –( 00971) 44284100هات 

 

   عة ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراج

حقق صندوق الصكوك أداء إيجابي حيث ساهمت صكوك الشركات بشكل رئيسي على  • 

عوائد الصندوق كما أن الصكوك السيادية والشركات الشبه سيادية كانت إيجابية أيًضا. على أساس 

الصكوك الخاصة بالشركات، ودعمت الشركة منفرد، رفعت صكوك داماك العقارية وماجد الفطيم أداء 

السعودية للكهرباء ومؤسسة دبي للطيران والفضاء أداء الصكوك للشركات الشبه سيادية، وأداء صكوك 

المملكة العربية السعودية والبحرين للصكوك السيادية. باإلضافة إلى ذلك، أضاف توزيع األصول بشكل 
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ً إلى أداء الصندوق حيث س وتقليل اهمت زيادة الوزن في صكوك الشركات الصناعية هامشي ايجابيا

 بالنقد بسبب انخفاض هوامش الربح. االحتفاظ

كان تأثير العملة إيجابيًا طفيفًا على األداء، مدعوًما بمساهمة صغيرة من التعرض على صكوك  •

 إيجابي بشكل هامشي أيًضا. أثرمقومة باليورو. منحنى العائد على الصكوك كان له 

يتركز التعرض الجغرافي للصندوق على أسواق الخليج حيث تمثل السعودية واالمارات النسبة  •

 الكبرى من باإلضافة الى األسواق االسيوية والتي تمثل صكوك اندونيسيا وهونج كونج أكبر حصة منها.

 

   شروط واحكا  الصندوق خالل فترة تفاصيل التغيرات التي حدثت على

 بالصندوق الغاء رسو  االشتراك 

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة.

مقارنووة  %0.78حيووث حقوق عوائوود قودرها  %0.45تفووق الصوندوق علووى المؤشور االرشووادر بمقودار 

 خالل الفترة نفسها. %0.33بعوائد المؤشر االسترشادر التي بلغت 

 

مبني اتخاذ قرار مدروس وي الوحدات من كما انه ال يوجد معلومات االخرى من شاناا تمكن مالك -

 بخال  ما ت  ذكره. على معلومات كافية بش ن انشطة الصندوق خالل الفترة
يستثمر الصندوق خالل السنة في أي صنادي  استثمار أخرى. كما ال يوجد أي عموالت خاصه  ل  -

  حصل علياا مدير الصندوق خالل الفترة.

 

 االستثمار تضميناا باذا التقرير لومات االخرى التي اوجبت الئحة صنادي  عالمالبيانات و

  مبلغ وقدره 2020يستثمر مدير الصندوق في وحدات الصندوق كما في نااية سنة  

من القيمة  %76.10دوالر امريكي وتشكل هذه االستثمارات ما مجمله  10,149,550.40

 الصافية للصندوق.

  .ال يوجد اي تعار  مصالح 

 2020االستثمار خالل عا   لقيود ال يوجد أي مخالفة . 
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   أمين الحفظ

 ن ترست السعودية ك مين حفظ للصندوقرقد ت  تعيين شركة نورث -

 حي العليا –شارع العروبة  – 20الطاب  -  برج المملكةالمركز الرئيسي -

 المملكة العربية السعودية  –الريا   12214/9597الرمز البريدي -7508ص.ب  -
 

   وص  موجز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

 .حفظ االصول وعمل تسويه دوريه لألصول الخاضعة للحفظ 

  تولي ادارة عالقات الشبكات ومسؤولية ادارة عالقات امين الحفظ من الباطن وعالقات مركز

 االيداع المباشر.

 دير الصندوق.تنفيذ التعامالت وتسويتها بحسب تعليمات م 

 .خدمات الضرائب ومعالجة الدخل 

 .التمييز الدقيق وفي حينه لألحداث المؤسسية وتسوية كل المستحقات 

 .التصويت بالوكالة وشؤون حوكمة الشركات 

 .تقديم كشوف دوريه الى مديرر الصناديق ومراجعي الحسابات 

 لصادرة من هيئة السوق المالية.االمتثال للقواعد المالية للعمالء وتعليمات حسابات االستثمار ا 

 

 -  باآلتيبيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قا  

إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط واحكام  -

 الصندوق ومذكرة المعلومات.
وشروط واحكام الصندوق تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  -

 ومذكرة المعلومات.
مخالفة أر من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق  -

 االستثمار.

حسب افادة شركة نورثرن ترست فإنه ليس لدياا رأي فيما يتعل  بعمليات إدارة الصندوق، ويت  

 والمدير اإلداري ويت  ومراجعتاا من قبل مدير الصندوق.القيا  باا من قبل مدير الصندوق من الباطن 
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   المحاسب القانوني

  اس  وعنوان المحاسب القانوني 

 PKF   وشركاه البسا 

 المملكة العربية السعودية  11557الريا   69658ب. -ص 

   (011) 5444 206( فاكس 011) 5333 206هات 

 

  رأي المحاسب القانوني

 

موجودات  الجوهرية،ان القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي  رأينا،في  -

ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية  2020ديسمبر  31ومطلوبات الصندوق كما في 

 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. التاريخ،في ذلك 

 

لم يرد إلى علمنا ما يدعونا  المراجعة،اًء على المعلومات المقدمة لنا خالل قيامنا بإجراءات بن -

إلى اإلعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة ال تتوافق مع متطلبات الئحة الصناديق اإلستثمارية 

تعلق وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات فيما ي المالية،المصدرة من قبل هيئة السوق 

 بتأثيرها على إعداد وعرض القوائم المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
السوق السعودية )تداول( وعلى موقع ن هذه التقارير متوفرة على موقع وبدون مقابل كما تكو طلبلا عند متاحة الصندوق تقارير

 www.aljaziracapital.com.saمجانا  اإللكترونيمدير الصندوق 

 

http://www.aljaziracapital.com.sa/


   للصكوك صندوق الجزيرة    
  صندوق استثماري مفتوح    

   ) المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية (    
  القوائم المالية     

 م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  م (تاريخ البدء) إلى ٢٠٢٠أغسطس    ٢٣للفترة من    
  الوحدات    حاملي ل   المستقل مراجع  ال مع تقرير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الجزيرة للصكوك صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 

                                                                                                                                                               ٣  

 
  
 الصفحات 

 
 
 

  ٢ الوحدات  حاملي ل المراجع المستقل تقرير 
 
 
 

  ٣ المركز المالي قائمة 
 
 
 

  ٤ قائمة الدخل الشامل 
 

   
 

 ٥ الوحدات  حاملي العائدة ل(حقوق الملكية) قائمة التغيرات في صافي الموجودات  
 
 
 

 ٦ قائمة التدفقات النقدية 
 
 
 

  ٢٣ - ٧ حول القوائم المالية  إيضاحات 
 
 
 
 
 
  

  







  الجزيرة للصكوك صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  المركز المالي قائمة 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

                                                                                                                                                               ٣  

 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١    إيضاح  
        

        الموجودات 
  ٨١٠٬٧٤١     ٥  النقدية وما في حكمها

  ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠     ٦  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٩٠٬٨٩٠   ٦    دخل من عمولة خاصة مستحقة

 ١٣٬٣٨٩٬٠٠١     إجمالي الموجودات 
       

       المطلوبات 
 ٢٤٬٤٩٥    ٧  أتعاب االدارة المستحقة 

 ٢٧٬٥٦٢    ٧  أخرى  مستحقات
 ٥٢٬٠٥٧      إجمالي المطلوبات 

       
 ١٣٬٣٣٦٬٩٤٤     صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات  

       
 ١٣١٬٤٠٤   ٨  وحدات مصدرة (بالعدد) 

      
 ١٠١٫٥٠     صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٦ إلى ١من المرفقة تشكل االيضاحات   
 



  الجزيرة للصكوك صندوق 
  مفتوح صندوق استثماري 

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  قائمة الدخل الشامل  

 م٢٠٢٠  ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس   ٢٣للفترة من 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

                                                                                                                                                               ٤  

 
 

  
  إيضاح 

م (تاريخ  ٢٠٢٠أغسطس   ٢٣للفترة من   
  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١البدء) إلى 

        
        الدخل 

 ١٦٤٬٠٨٤   ٩  ربح من االستثمارات، صافي 
 ١١٣٬٧٨٨   ٦     دخل من عمولة خاصة 

 ٢٧٧٬٨٧٢     إجمالي الربح 
  

      اتفوالمصر 
 
 

 (٣٣٬٥٧١)   ٧  اتعاب إدارة وأتعاب الحفظ 
 (٣٧٬١٣١)  ٧  مصروفات أخرى  

    (٧٠٬٧٠٢) 
      

 ٢٠٧٬١٧٠     للفترة  دخل صافي ال 
 -       للفترة الدخل الشامل األخر 

 ٢٠٧٬١٧٠     للفترة  الدخل الشامل إجمالي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٦ إلى  ١االيضاحات من تشكل   
 



  الجزيرة للصكوكصندوق  
 استثماري مفتوحصندوق  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  قائمة التغيرات في صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (تاريخ البدء) إلى ٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

٥ 
  

 
  

م (تاريخ  ٢٠٢٠أغسطس   ٢٣للفترة من   
  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١البدء) إلى 

    
 -    الفترة صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في بداية  

   
  ٢٠٧٬١٧٠                  للفترة  الدخل الشامل إجمالي 

   
   التغييرات من معامالت الوحدات 

   
 ١٣٬١٤١٬٩٥٧            إصدار وحدات  
 (١٢٬١٨٣)   استرداد وحدات  

 ١٣٬١٢٩٬٧٧٤  معامالت الوحدةصافي التغيرات من 
 ١٣٬٣٣٦٬٩٤٤  الفترة صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٦ إلى  ١تشكل االيضاحات من   

  



  الجزيرة لألسهم األوروبيةصندوق  
 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  قائمة التدفقات النقدية 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (تاريخ البدء) إلى ٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 

  األمريكي) (جميع المبالغ بالدوالر 

 

٦ 
  

  

  

  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    ة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالي  ١٦ إلى  ١تشكل االيضاحات من 

  
  إيضاح 

من     م  ٢٠٢٠أغسطس    ٢٣للفترة 
  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(تاريخ البدء) إلى  

        
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ٢٠٧٬١٧٠     لدخل للفترة صافي ا

       التعديالت عليه:  
االستثمارات المدرجة  صافي األرباح غير المحققة من 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٩   

(١٦٥٬٤٦٢) 

     ٤١٬٧٠٨ 
      صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 
   

(١٢٬٣٢١٬٩٠٨) 

 (٩٠٬٨٩٠)    دخل من عمولة خاصة مستحقة 
 ٢٤٬٤٩٥    أتعاب إدارة مستحقة 

 ٢٧٬٥٦٢     مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 (١٢٬٣١٩٬٠٣٣)    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ١٣٬١٤١٬٩٥٧     اصدار وحدات  متحصالت من
 (١٢٬١٨٣)     استرداد وحدات  

 ١٣٬١٢٩٬٧٧٤     األنشطة التمويلية  الناتج منصافي النقد 
  

 ٨١٠٬٧٤١     صافي التغير في النقدية وما في حكمها:  

 -   ٥  الفترة النقدية وما في حكمها بداية 
 ٨١٠٬٧٤١   ٥ الفترة النقدية وما في حكمها نهاية 

      
      
      
      



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٧ 
  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية      ١       
خالل اتفاقية   تم تأسيسه وإدارته منمفتوح  سعودي("الصندوق") هو صندوق استثماري  لألسهم األوربية صندوق الجزيرة 

شركة مساهمة سعودية مقفلة ("مدير الصندوق") وبين المستثمرين ("مالكي الوحدات").    - بين شركة الجزيرة لألسواق المالية  
إن مدير الصندوق هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الجزيرة ("البنك"). تم منح موافقة هيئة السوق المالية لإلستمرار  

). بدأ  م٢٠٢٠أبريل    ١٢(الموافق.    هـ١٤٤١  شعبان  ١٩بتاريخ    ٥/    ٤٩٥جمهور بموجب خطابها رقم  في إصدارالوحدات لل 
  . م)٢٠٢٠أغسطس  ٢٣هـ (الموافق  ١٤٤٢محرم  ٤ الصندوق نشاطه في 

  
الخاصة به ويتمثل الهدف األساسي للصندوق في توفير    اإلصدار يعمل الصندوق بموجب الشروط واألحكام الواردة في نشرة  

والتي يتم إصدارها وتداولها  لإلستثمار في استثمارات األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  الفرص للمستثمرين  
.  دائع مرابحة في شكل معامالت وو  بأصوله النقديةالدول األوربية ولالستثمار في صندوق آخر. وقد يحتفظ الصندوق  في  

العائدة  (حقوق الملكية)  ويتم إعادة استثمار صافي إيرادات الصندوق في الصندوق األمر الذي ينعكس في صافي الموجودات  
   .لكل وحدة 

  
يتم إدارة الصندوق بواسطة ميبلز الشرق األوسط ("اإلداري"). يتم االحتفاظ بموجودات الصندوق كأمانة لدى شركة نورثرن  

تحمل مدير  السعودية ("أمين الحفظ"). إن مدير الصندوق الفرعي هي شركة الزارد المحدودة إلدارة األصول . ي ترست  
  لمدير الصندوق   ويتم دفعهاالتي يتحملها الصندوق    ما عدا أتعاب األداء  ة لمدير الصندوق الفرعي.الصندوق األتعاب المدفوع

  للتسويات القادمة. 
  

هـ (الموافق    ١٤٢٧ذي الحجة    ٣في    ية سوق المالالاالستثمار ("اللوائح") التي نشرتها هيئة    يخضع الصندوق ألنظمة صندوق 
)، يوضح متطلبات  ٢٠١٦مايو    ٢٣هـ (الموافق    ١٤٣٧شعبان    ١٦) بعد تعديلها ("الالئحة المعدلة") في  ٢٠٠٦ديسمبر    ٢٤

نوفمبر    ٦هـ (الموافق    ١٤٣٨صفر    ٦حيز التنفيذ في  جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. دخلت الالئحة المعدلة  
٢٠١٦.(  

  
  االسترداد   /االشتراك 

يتم قبول طلبات االشتراك / االسترداد في جميع األيام التي يكون فيها تداول مفتوًحا. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق يوميًا. 
الوحدات بقسمة صافي األصول (القيمة العادلة ألصول الصندوق  يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق لغرض شراء أو بيع  

  . مطروًحا منها التزامات الصندوق) على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في اليوم التالي
  
  أسس اإلعداد    ٢

  
 بيان اإللتزام  ١٫٢

 
كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية    المعتمدة  وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي للصندوق  تم إعداد هذه القوائم المالية  

  . للمراجعين والمحاسبينن الهيئة السعودية م اإلصدارات األخرى المعتمدةالمعايير وو
  

  أسس القياس     ٢٫٢     
 

 بالقيمة العادلة.  المدرجة التاريخية، باستثناء االستثماراتتم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة 
 

ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يقدم الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل  
  بترتيب السيولة.  والمطلوبات . وبدالً من ذلك، يتم عرض األصول المركز الماليمنفصل في قائمة 

  
  عملة العرض والنشاط     ٣٫٢

البنود المدرجة في هذه القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية األولية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة  يتم قياس  
  الوظيفية"). تُعرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. 

  
 المعامالت واألرصدة 

 
بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم  يتم تحويل المعامالت  

قائمة   تاريخ  السائدة في  أسعار الصرف  باستخدام  الدوالر األمريكي  إلى  األجنبية  بالعملة  الموجودات والمطلوبات  تحويل 
  لناتجة من التحويل في قائمة الدخل الشامل. المركز المالي. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ا

  



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٨ 
  

  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     ٣
  

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المشمولة في التقرير لإليرادات  
ات المشمولة بما فيها المطلوبات المحتملة. قد ينتج عن والمصروفات والموجودات والمطلوبات المفصح عنها. واإلفصاح

أو   للموجودات  الدفترية  القيمة  حول  جوهرية  أحكام  وضع  تتطلب  نتائج  والتقديرات  اإلفتراضات  تلك  حول  التأكد  عدم 
  المطلوبات المتأثرة في الفترات المستبقلية 

وجوهرية حول هذه    واألحكام التالية التي تعتبر هامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، وضعت اإلدارة التقديرات 
  القوائم المالية: 

 
  االستمرارية  ١. ٣

 ً لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة    أجرت إدارة الصندوق تقييما
لمواصلة العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية مستمرة بأي شكوك جوهرية قد تلقي بالشك  

إعداد ه تم  لذلك،  كمنشأة مستمرة.  االستمرار  الصندوق على  قدرة  مبدأ  على  أساس  الموجزة على  األولية  المالية  القوائم  ذه 
االستمرارية. 



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٩ 
  

  همةمملخص السياسات المحاسبية ال   ٤
  

فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على  
  . باألسفل رما يذك، باستثناء للصندوقالقوائم المالية 

  م ٢٠٢٠يناير  ١تعديالت على المعايير الصادرة  والمطبقة والتي تسري اعتباًرا    ٤٫١

  الوصف   تعديالت على المعايير 

تطبق للسنوات  
التي تبدأ في أو  

  مخلص عن التعديل   بعد 

  ١معيار المحاسبة الدولي 
  ٨ومعيار المحاسبة الدولي 

  م ٢٠٢٠يناير  ١  تعريف األهمية النسبية 

التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد توضح 
على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل  

فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق 
  القوائم المالية

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي 

  م ٢٠٢٠يناير  ١  تعريف األعمال

يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتباره عمل، 
يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من 

األنشطة والموجودات، على األقل، مدخالت  
وعملية موضوعية تساهم معًا بشكل كبير في 

القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة على 
ذلك، يوضح أن العمل يمكن أن يوجد دون 

تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة  
  إلنشاء المخرجات. 

اإلطار المفاهيمي للتقارير 
  المالية

ع اإلطار  تعديالت على مراج
المفاهيمي في معايير  المعايير الدولية  

للتقارير المالية والتعريفات المحدثة  
ومعايير االعتراف للموجودات  

وااللتزامات وتوضح بعض المفاهيم 
  الهامة.

  م ٢٠٢٠يناير  ١

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض 
المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير 

دات والمطلوبات ويوضح  االعتراف بالموجو
  بعض المفاهيم الهامة.

المعايير الدولية للتقرير 
ومعيار  ٩و ٧المالي 

  ٣٩المحاسبة الدولي 
  م ٢٠٢٠يناير  ١  إصالح مؤشر سعر الفائدة 

يتم إجراء مراجعة أساسية وإصالح لمعايير  
أسعار الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي. 

المحاسبة الدولية في  يشارك مجلس معايير 
عملية من مرحلتين لتعديل إرشاداته 

للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعيدًا عن 
  السعر المعروض بين البنوك.

المعايير الدولية للتقرير 
  ١٦المالي 

  - تخفيضات األجرة المتعلقة بكوفيد 
١٩  

  م ٢٠٢٠يونيو  ١

توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق 
 ١٦إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار  
لتخفيضات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة 

. ينطبق التعديل على فترات  ١٩- لوباء كوفيد 
يونيو  ١التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  م ويسمح بالتطبيق المبكر. ٢٠٢٠

  

  

  

  



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

١٠ 
  

  
  المحاسبية المهمة (تتمة) ملخص السياسات  ٤

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد (تتمة) ٤٫١
 

بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية   الصندوققم ي لم 
  المفعول بعد.
تطبق للسنوات    الوصف   تعديالت على المعايير 

التي تبدأ في أو  
  بعد 

  مخلص عن التعديل 

المعيار الدولي للتقرير المالي 
ومعيار المحاسبة  ٩،٧،٤،١٦

  ٣٩الدولي 

إصالح مؤشر سعر  
  ٢المرحلة  –الفائدة 

  م ٢٠٢١يناير  ١

تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة  
للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خالل  

فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات  
التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة  

لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم  
التعديالت أيًضا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار  

لعالقات التحوط التي   ٧الدولي للتقرير المالي رقم 
تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على 

  .٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
  –العقود المجحفة 
  تكلفة إتمام العقد

  م ٢٠٢٢يناير  ١

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل 
"التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه 

التعديالت على العقود التي لم تِف المنشأة بها بعد  
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي  

  ة التعديالت أوالً. تطبق فيها المنشأ

المعيار الدولي للتقرير المالي 
ومعيار المحاسبة  ١، ٩، ١٦

  ٤١الدولي 

تحسينات سنوية  
على معايير  

المعايير الدولية 
للتقارير المالية 

  م ٢٠٢٠- م٢٠١٨

  م ٢٠٢٢يناير  ١

: يزيل التعديل ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
العقارات  الرسم التوضيحي لسداد التحسينات على 

 المستأجرة 
  

: يوضح التعديل أنه  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 
في المائة" لتقييم ما إذا كان   ١٠عند تطبيق اختبار "

سيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي ، ال تشمل المنشأة  
سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة  

بأثر  (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل 
مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو  
 بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة. 

  
: يلغي التعديل مطلب  ٤١المعيار المحاسبي الدولي 

للمنشآت الستبعاد   ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 
 التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة. 

  
: يوفر التعديل إعفاًءا ١ر الدولي للتقرير المالي المعيا

تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة   لصندوقإضافًيا 
األم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة   الصندوقبعد 

  التراكمي.
  

  

  

  



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

١١ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
  

 والمعدلة التي ليست سارية بعد (تتمة)المعايير والتفسيرات الجديدة   ٤٫١
 

بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية   الصندوققم ي لم 
  المفعول بعد.

تطبق للسنوات    الوصف   تعديالت على المعايير 
  التي تبدأ في أو بعد 

  مخلص عن التعديل 

  ١٦معيار المحاسبة الدولي 

الممتلكات واآلالت  
والمعدات:  

  المتحصالت قبل 
    االستخدام المقصود 

  م ٢٠٢٢يناير  ١

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود  
الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع  

البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا  
لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك ، توضح التعديالت 

ألصل يعمل بشكل  أيًضا معنى "اختبار ما إذا كان ا
  صحيح". 

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي 

إشارة إلى اإلطار  
  المفاهيمي 

  م ٢٠٢٢يناير  ١
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي 

م  ٢٠١٨بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  ٣
  م.١٩٨٩بدالً من إطار عام 

  ١معيار المحاسبة الدولي 
  المطلوباتتصنيف 

كالمتداولة أو غير  
  متداولة 

  م ٢٠٢٣يناير  ١

وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء  
التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون 

موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال 
يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص  

 ً  المشتقات في التزام  به، وذلك فقط إذا كان مضمنا
قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر 

  شروط االلتزام على تصنيفها

تعديالت على المعيار  
 ١٠الدولي للتقرير المالي

ومعيار المحاسبة الدولي  
٢٨  

بيع أو المساهمة في  
األصول بين 

المستثمر والشريك 
أو المشروع  

 المشترك
  

  ال ينطبق

ت على المعيار الدولي للتقرير المالي تتعامل التعديال
مع المواقف   ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠

التي يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين 
الزميلة أو المشروع المشترك.   الصندوقالمستثمر 

على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح 
أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة  

  تابعة.
  

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، 
  يكون لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولية. وقد ال 

  

  

  

  

  

  

  

  



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

١٢ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
  النقد ومافي حكمها  ٤٫١

اإلستحقاق األصلي لثالث أشهر أو أقل. يتم يتكون النقد وما في حكمه للصندوق من أرصدة بنكية  وودائع مرابحة ذات 
  إدراج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 

  
  األدوات المالية           ٢- ٤

  االعتراف والقياس األولي        ١٫٢٫٤

  دية لألداة. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاق

عند االعتراف المبدئي، يقوم الصندوق بقياس الموجودات أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائداً أو ناقصاً، في حالة  
أصل مالي أو التزام مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت اإلضافية والتي   وجود

مباشر باقتناء أو إصدار أصل أو التزام مالي، مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة   يمكن ان تتعلق بشكل
للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة الدخل الشامل. فور  

وقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، كما هو موضح االعتراف المبدئي، يتم إثبات مخصص خسارة االئتمان المت 
  ، والذي ينتج عنه تسجيل خسارة مالية في قائمة الدخل الشامل عند نشأة أصل جديد. ٣٫٢في إيضاح 

  يصنف الصندوق موجوداته المالية بالتكلفة المطفأة. فيما يلي متطلبات تصنيف أدوات الدين: 

  األصول المالية  تصنيف وقياس       ٢٫٢٫٤

  تصنيف الموجودات المالية 
عند األعتراف األولي، يتم تصنيف وقياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة نم خالل الدخل الشامل اآلخر أو  

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
  

  األصل المالي بالتكلفة المطفأة 
بالتكلفة المطفأة اذا كان يطبق الشرطين التالية وغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يفاس األصل المالي 

  الخسارة: 
 األصل محتفظ به في نموذج األعمال والذي هدفه هو األحتفاظ باألصول لجمع التدفقات النقدية التقاعدية؛ و  
  تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األساسي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى

 والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
  

  األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
يفاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اذا كان يطبق الشرطين التالية وغير مصنف بالقيمة  

  خالل الربح أو الخسارة:  العادلة من
   األصل محتفظ به في نموذج األعمال والذي يحقق هدفه عبر جمع التدفقات النقدية التقاعدية وبيع الموجودات

 المالية؛ و
  تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة

 األساسي القائم.على المبلغ 
عند االعتراف األولي باستثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة ، يجوز لمدير الصندوق أن يختار بشكل غير 

قابل للنقض عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذه االنتخابات على أساس كل  
  استثمار على حدة.

  المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصل 
جميع الموجودات المالية الغير مصنفه كما هي مقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس  

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
  كلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يصنف الصندوق موجوداته المالية اما مقاسة الحقاً بالت 

  يصنف الصندوق موجوداته المالية بالتكلفة المطفأة. متطلبات التصنيف لألدوات الدين باألسفل: 
 



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

١٣ 
  

  همة(تتمة) مملخص السياسات المحاسبية ال   ٤
  األدوات المالية (تتمة)    ٤-١

  (تتمة)  المالية تصنيف وقياس األصول   ٢٫٢٫٤

  أدوات الدين 
  أدوات الدين هي تلك األدوات التي تفي بتعريف االلتزامات المالية من وجهة نظر المصدر، مثل عقود المرابحة والصكوك. 

  
  يعتمد التصنيف والقياسات الالحقة ألدوات الدين على: 

  • نموذج أعمال الصندوق إلدارة الموجودات؛ و  
  . النقدي للموجود• خصائص التدفق 

  واستناداً إلى هذه العوامل، يصنف الصندوق أدوات الدين الخاصة به إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية: 
  

يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه فقط دفعات من المبلغ   التكلفة المطفأة:
لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية    والتياألصلي والفائدة  

. يتم  ٣٫٢لهذه الموجودات من خالل أي مخصص لخسارة ائتمان متوقع يتم االعتراف به وقياسه كما هو موضح في إيضاح  
  ئمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قا

: إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المالي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ذج األعمال، أو يتم بعدها  والفائدة أو إذا لم يتم االحتفاظ بها ضمن المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع نمو

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي تم قياسه بالقيمة  
العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل ضمن "صافي الربح / (الخسارة) في االستثمارات المقاسة بشكل  

ي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في الفترة التي تنشأ فيها. يتم عرض الربح أو الخسارة من أدوات الدين  إلزام
التي تم تحديدها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ بها للمتاجرة بشكل منفصل عن استثمارات الديون التي يتم قياسها  

خالل الربح أو الخسارة، ضمن صافي الربح / (الخسارة) في االستثمارات المصنفه بالقيمة    بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام  

  طريقة معدل الربح الفعلي. 

العمل إذا كان هدف  نموذج  النقدية. أي ما  العمل كيفية إدارة الصندوق لألصول من أجل توليد التدفقات  يعكس نموذج   :
الصندوق هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من األصول أم هو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات  

مما سبق (على سبيل المثال، يتم االحتفاظ باألصول المالية ألغراض    النقدية الناشئة عن بيع األصول. وعندما الينطبق أي 
ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح    "نماذج أعمال أخرى"التداول)، عندها يتم تصنيف األصول المالية كجزء من  

صول تتضمن الخبرة السابقة  أو الخسارة. إن العوامل التي نظر فيها الصندوق عند تحديد نموذج األعمال لمجموعة من األ
في كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه األصول، وكيفية تقييم أداء األصول داخلًيا واإلبالغ عنها إلى كبار موظفي اإلدارة،  
  وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم تعويض المدراء. يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بشكل أساسي 

بغرض البيع على المدى القريب أو جزء من مجموعة من األدوات المالية التي تتم إدارتها معًا والتي يوجد دليل على وجود  
ويتم قياسها    "نماذج أعمال أخرى"نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير. يتم تصنيف هذه األوراق المالية في  

 خسارة. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال 

عندما يكون نموذج العمل هو االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة:  
أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط  

المبل من  ينظر دفعات  التقييم،  هذا  إجراء  عند   .( والفائدة  المبلغ األصلي  من  فقط  الدفعات  اختبار   ") والفائدة  األصلي  غ 
الصندوق في ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن الربح يشمل فقط مراعاة  

ا االئتمان ومخاطر  للموارد ومخاطر  الزمنية  ترتيبات القيمة  مع  يتوافق  الذي  الربح  األساسية األخرى وهامش  إلقراض 
اإلقراض   ترتيبات  مع  تتوافق  ال  التي  التقلبات  أو  للمخاطر  التعرض  التعاقدية  الشروط  تقدم  عندما  األساسية.  اإلقراض 

  . ارة األساسية، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس
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١٤ 
  

  همة(تتمة) مملخص السياسات المحاسبية ال    ٤
  األدوات المالية (تتمة)      ٢.٤

  
  إلغاء االعتراف      ٢٫٣٫٤

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة)، عند االقتضاء، 
التدفقات النقدية من األصل، أو عندما يحول الصندوق حقوقه في تلقي التدفقات النقدية  عندما تنتهي صالحية الحق في تلقي  

من األصل، أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب التجاوز  
  وقام الصندوق بما يلي: 

 
  تحويل جميع مخاطر ومزايا األصل أو .١
بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت األصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على  لم يقم  .٢

  األصل. 
  

النقدية من أحد األصول (أو يدخل في ترتيب التجاوز)، ولم يقم بتحويل أو  عندما يحول الصندوق حقه في تلقي التدفقات 
ينقل   ولم  بجميع مخاطر ومزايا األصل  بشكل جوهري  حد  االحتفاظ  إلى  إثبات األصل  يتم  السيطرة على األصل، عندها 

استمرار مشاركة الصندوق في األصل. في هذه الحالة، يعترف الصندوق أيًضا بااللتزامات ذات الصلة. يتم قياس الموجودات  
الصن  يقوم  الصندوق.  بها  احتفظ  التي  وااللتزامات  الحقوق  يعكس  أساس  على  بها  المرتبطة  والمطلوبات  دوق  المحولة 

  باإلعتراف باالتزام المالي عندما يتم استبعاد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. 
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية      ٤٫٣٫٦
خسارة االئتمان المتوقعة المرتبطة بأصول أدواته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يعترف    مستقبلييقيم الصندوق على أساس  

  : خسارة االئتمان المتوقعةالصندوق بمخصص خسارة لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير مالي. يعكس قياس 
 

  النتائج المحتملة.مقدار غير متحيز ومرجح باالحتمالية يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من  
 

 القيمة الزمنية للموارد. و  
 

  المعلومات المعقولة والقابلة للدعم التي تتوفر بدون تكلفة أو مجهود غير مبرر في تاريخ التقرير حول
  األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف االقتصادية المستقبلية. 

 
  مالية التزامات لاال   ٤. ٣. ٧

  محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة.   التزاماتالمالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه    الصندوق التزاماته يصنف  

  مقاصة األدوات المالية  ٤٫٣٫٧

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قائم ونظامي ملزم وعندما  
النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات    الصندوقون لدى  يك

في آن واحد. هذا ليس هو الحال بشكل عام مع ترتيب المقاصة الرئيس ما لم يتم يتعثر أحد أطراف ضمن االتفاقية في السداد  
  باإلجمالي في قائمة المركز المالي.ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة  
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١٥ 
  

  همة(تتمة) مملخص السياسات المحاسبية ال    ٤
  

 الوحدة القابلة لالسترداد  ٣-٤

  يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عندما:
تناسبية من صافي أصول (حقوق    - حاملها حصة  تخول  القابلة لالسترداد  تصفية  الوحدات  في حالة  للصندوق  الملكية) 

  الصندوق 
  الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى  -
  جميع الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى لها ميزات مماثلة  -
لالسترداد أي التزام تعاقدي بتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في الحصة  ال تتضمن الوحدات القابلة    -

  التناسبية من صافي أصول الصندوق (حقوق الملكية). 
إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة يعتمد بشكل كبير على    -

و الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها (حقوق الملكية) أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول  الربح أ
 المعترف بها وغير المعترف بها (حقوق الملكية) للصندوق على مدى عمر األداة. 

 
ه، يجب أال يكون لدى الصندوق أي  باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد التي تحتوي على جميع الِسمات المذكورة أعال

  أداة أو عقد مالي آخر يحتوي على: 
مجموع التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في    -

  القيمة العادلة لصافي األصول المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق. 
  تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين المستردونأثر تقييد أو  -
  

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للسداد. إذا توقفت الوحدات القابلة لالسترداد عن تصنيف جميع  
كمطلوبات مالية  الميزات، أو استوفت جميع الشروط المحددة، على أنها حقوق ملكية، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها  

 وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي فروق عن القيمة الدفترية السابقة المعترف بها في حقوق الملكية. 
إذا كان للوحدات القابلة لالسترداد بعد ذلك جميع الميزات واستوفت الشروط لتصنيفها كحقوق ملكية، فسيقوم الصندوق  

  ات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. بإعادة تصنيفها كأدو
  

  وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.  واالقتناءيتم حساب عمليات اإلصدار  
  

صندوق في قائمة الدخل  ال يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من عمليات البيع أو اإلصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية لل 
  الشامل. 

 
 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى          ٤- ٤

يتم االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة  
 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

  
 صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      ٥- ٤

الخسارة عبارة عن    األرباحصافي   أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  الموجودات والمطلوبات  الخسائر على  أو 
بها للمتاجرة أو تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي كما في القيمة    تغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة واستبعاد إيرادات ومكاسب الفوائد وتوزيعات األرباح. 
  

للسنة وتتضمن عكس األرباح   المالية  العادلة لألدوات  القيمة  التغيرات في  المحققة على  والخسائر غير  تتضمن األرباح 
يتم حساب األرباح  وا بالتقرير.  المشمولة  الفترة  التي تحققت في  المالية  السابقة لألدوات  الفترة  المحققة من  لخسائر غير 

والخسائر المحققة من استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط  
بي  الفرق  المرجح. وتمثل  أو وصل استالم  التكلفة  النقدية  المدفوعات  أو  الدفترية األولية لألداة ومبلغ اإلستبعاد،  القيمة  ن 

  .العقود المشتقة (باستثناء المدفوعات أو وصل استالم على حسابات هامش الضمان الرهني  لهذه األدوات)
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١٦ 
  

  همة(تتمة) مملخص السياسات المحاسبية ال    ٤

  االعتراف بالدخل  ٤٫٦

الدخل الشامل من عمولة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة   قائمةتتكون إيرادات العموالت الخاصة المعروضة في  
 المطفأة المحسوبة على أساس العائد الفعلي.

المتوقع    "معدل العائد الفعلي" هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة واإليصاالت خالل العمر
 لألداة المالية: 

  • إلى القيمة الدفترية لألصول المالية. أو 
  • التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. 

  
  . عند احتساب دخل العموالت الخاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل 

 
  دخل توزيعات االرباح 

الوحدات. يتم    حامليالوحدات كخصم من صافي األصول (حقوق الملكية) المنسوبة إلى    حاملييتم احتساب التوزيع على  
االعتراف بتوزيعات األرباح المؤقتة كالتزام في الفترة التي يعلن فيها مجلس إدارة الصندوق بشكل غير قابل لإللغاء. يتم 

 زام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. االعتراف بأرباح التوزيعات النهائية كالت 
  

  تكاليف المعامالت  ٤٫٧

هي التكاليف المتكبدة للحصول على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتشمل  
جار. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة فور تكبدها في قائمة  الرسوم والعموالت المدفوعة للوكالء والمستشارين والوسطاء والت 

  الدخل كمصروف. 
  

    أتعاب اإلدارة       ٤٫٨

  يتم احتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط صندوق األسهم وتدفع المتأخرات كل ثالثة أشهر. 

  المصروفات األخرى        ٤٫٩

  م. مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام صندوق األسهيتم تحميل المصروفات األخرى بأسعار / 
  

  الزكاة    ٤٫١٠

  الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.  

  صافي قيمة األصول     ٤٫١١

في القوائم المالية من خالل تقسيم صافي أصول الصندوق  يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة تم اإلفصاح عنها  
  على عدد الوحدات المعنية في نهاية العام. 

  
  المخصصات  ٤٫١٢

بالمخصص عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي قانوني او ضمني ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك  يتم االعتراف 
رد الذي يجسد منافع اقتصادية تسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ. ال يتم االعتراف  احتمال أن تيطلب تدفق الموا

بالمخصص لخسارة التشغيل المستقبلية. 
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١٧ 
  

  النقدية وما في حكمها  ٥
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في   إيضاح 
 ٨١٠٬٧٤١  ٥٫١  أرصدة لدى أمين الحفظ 

    ٨١٠٬٧٤١ 
  . أمين الحفظ ويحقق الصندوق أرباح على هذه األرصدةهذه األرصدة موضعة مع    ٥-١   

  
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة          ٦

ديسمبر ويتم تلخيصها على النحو    ٣١السندات كما في    - تتكون القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من سندات الدين  
  التالي:

 % القيمة السوقية  التكلفة  الطرف اآلخر 
    مدرجة 

 ١٥٫٠٢ ١٬٨٧٥٬٤٦٦ ١٬٨٦٤٬٤٧٧ شركة إصدار اس بي اس أن 
 ٨٫٤٤ ١٬٠٥٣٬٥٩٠ ١٬٠٣٨٬٣٥٤ الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك المحدودة 

 ٦٫٩٠ ٨٦٢٬٠٣٦ ٨٥٥٬٥٥٨ المملكة العربية السعودية للصكوك المحدودة 
 ٦٫١٢ ٧٦٤٬٤١٨ ٧٥٢٬٣٢٠ المحدودة ماجد الفطيم للصكوك 

 ٣٫٥٤ ٤٤١٬٨٠٤ ٤٣٥٬٧١٠ الدولية برنامج صكوكسي بي بي شركة 
 ٣٫٥٠ ٤٣٦٬٧٢٦ ٤٢٨٬٥٩٣ دي أي أف سي للصكوك المحدودة 

 ٣٫٤١ ٤٢٦٬٠٨٤ ٤٢٥٬٤٥٠ أي سي دي بي اس للصكوك المحدودة
 ٣٫٣٣ ٤١٥٬٥٧٢ ٤١٧٬٥٨٦ برنامج صكوك الشرعية

 ٣٫٢٨ ٤٠٩٬٤٠٤ ٤٠٨٬٢٦٠ المحدودة رياض للصكوك 
 ٣٫٢٦ ٤٠٧٬٢٠٨ ٤٠٥٬٢٥٠ مصرف الريان للصكوك المحدودة 

 ٣٫١٩ ٣٩٨٬٨٨١ ٣٨٧٬٠٠٠ بنك العرب الوطني 
 ٢٫٦٣ ٣٢٨٬٩٣٣ ٢٩٤٬١٢٥ شركة دار األركان للصكوك المحدودة
 ٢٫٥٨ ٣٢٢٬٣٠٥ ٣٢٢٬٥٠٠ بنك قطر األسالمي للصكوك المحدودة

 ٢٫٤٧ ٣٠٨٬٧٦٩ ٣٠٥٬٩٥٥ المحدودة ) للصكوك ١التوحيد (
 ٢٫٠٩ ٢٦١٬٣٦٣ ٢٦٠٬٦٢٥ بنك دبي األسالمي 

 ٢٫٠٢ ٢٥٢٬٠٩٤ ٢٥٠٬٨٦٣ إيكويت للصكوك المحدودة أس بي سي
 ١٫٩٩ ٢٤٧٬٩٣٣ ٢٢٨٬٧٥٠ ألفا ستار القابضة 

 ١٫٨٧ ٢٣٤٬٠١٤ ٢٣١٬٠٠٠ للصكوك المحدودة أس بي سيتبريد 
 ١٫٨٤ ٢٢٩٬٥٥٦ ٢٢٨٬٥٠٠ الشركة السعودية لألتصاالت 

 ١٫٧٩ ٢٢٣٬٩١٤ ٢٢٤٬٢٦٠ الدار للصكوك المحدودة 
 ١٫٧٥ ٢١٨٬٤٥٤ ٢٢١٬٨٧٨ هونغ كونغ للصكوك المحدودة 

 ١٫٧٥ ٢١٨٬٢٢٤ ٢١٣٬٩٦٠ دي بي عالم سالم للصكوك 
 ١٫٧١ ٢١٣٬١٧٢ ٢١٢٬٠٦٠ راك المالية

 ١٫٦٨ ٢٠٩٬٢٢٢ ٢٠٨٬٥٠٠ شركة أف أي بي للصكوك المحدودة 
 ١٫٦٧ ٢٠٨٬١٨٢ ٢٠٨٬٠٠٠ ) ٣أي بي للصكوك المحدودة (شركة أس 

 ١٫٦٦ ٢٠٧٬٣٨٤ ٢٠٥٬٣٠٠ بوبيان للصكوك المحدودة 
 ١٫٦٦ ٢٠٧٬٢٢٢ ٢٠٠٬٠٠٠  صكوك دائمة من بنك دبي اإلسالمي من المستوى األول 

 ١٫٦٥ ٢٠٦٬٠٣٦ ٢٠٦٬١٢٠  دي بي للخدمات الثقة المحدودة أي 
 ١٫٦٣ ٢٠٢٬٩٥٨ ٢٠٣٬٩٧٨ صكوك الباكستاني الثالث الدولي 

 ١٫٢٣ ١٥٣٬٦٨٧ ١٤٧٬٩٧٦ أي دي بي للخدمات الثقة المحدودة 
 ٠٫٣٤ ٤٢٬٦٩٤ ٢٩٬٠٠٠ أن أم سي للرعاية الصحية للصكوك المحدودة 

 ٩٦ ١١٬٩٨٧٬٣٠٥ ١١٬٨٢١٬٩٠٨ 
    غير مدرجة 

 ٤٫٠٠ ٥٠٠٬٠٦٥ ٥٠٠٬٠٠٠   ٢إدارة السيولة األسالمية الدولية 
 % ١٠٠ ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠ ١٢٬٣٢١٬٩٠٨ اإلجمالي 
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١٨ 
  

  
 عمليات وأرصدة األطراف ذات العالقة٧

  
  أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى 

  
  من صافي موجودات  ٪ ٠٫٦٥يدفع الصندوق لخدمات اإلدارة على أساس ربع سنوي، وتبلغ أتعاب اإلدارة بمعدل سنوي  

  الصندوق العائدة لحاملي الوحدات في كل تاريخ تقييم، كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.   (حقوق الملكية)
  

بالنيابة عن الصندوق مثل تعويضات مجلس اإلدارة وتعويض    متكبدة   يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي نفقات أخرى 
٪ من قيمة أصول    ٠٫٥ز هذه النفقات معدل سنوي قدره  هيئة الرقابة الشرعية وغيرها من الرسوم المماثلة. ال يتوقع أن تتجاو

  المحسوبة على أساس يومي.  الصافية (حقوق الملكية)  الصندوق 
  

  العمليات مع األطراف ذات العالقة 
  

خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية. تم تنفيذ هذه  
قبل  المعام العالقة من  يتم اعتماد جميع معامالت األطراف ذات  للصندوق.  المعتمدة  الت على أساس الشروط واألحكام 

  مجلس الصندوق. 
  
  

  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة   الطرف ذو العالقة 
م (تاريخ  ٢٠٢٠أغسطس   ٢٣للفترة من 
  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١البدء) إلى 

  
  الجزيرة لألسواق المالية 

  
مدير 

 الصندوق 
 ٣٠٬٢٦٥ أتعاب ادارة 

 ٢٬١٣٣  مكافاة المجلس  اإلدارة العليا 
  

 يكتتب مدير الصندوق بوحدات معينة من الصندوق، وتفاصيلها كالتالي:

   
ديسمبر   ٣١كما في 

 م ٢٠٢٠
    
 (بالعدد)  

    الطرف ذو عالقة 
    

    مدير الصندوق 
 ١٠٠٬٠٠٠   الجزيرة المالية 

  

  األطراف ذات العالقة األرصدة مع 

  م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في   طبيعة المعاملة   طبيعة العالقة   األطراف ذات العالقة 
        

  شركة الجزيرة المالية 
  

  مدير الصندوق 
  أتعاب اإلدارة 

 ٢٤٬٤٩٥  المستحقة 

 ٢٬١٣٣  المكافأة المستحقة   اإلدارة العليا 
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١٩ 
  

  معامالت الوحدات  ٨
  

  كما يلي:  للفترةيتم تلخيص المعامالت في الوحدات 

 
من   م  ٢٠٢٠أغسطس    ٢٣للفترة 

 م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(تاريخ البدء) إلى 
   
 
  

 -  للفترة الوحدات في بداية  
 ١٣١٬٥٢٦ الفترةالوحدات المصدرة خالل  

 (١٢٢) الفترة الوحدات خالل    استرداد 
 ١٣١٬٤٠٤  صافي التغير في الوحدات 

 ١٣١٬٤٠٤  الفترة الوحدات في نهاية  
  

  . الربح من االستثمارات، صافي ٩

  

 األدوات المالية حسب الفئة           ١٠

  التكلفة المطفأة   م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في 
القيمة العادلة من خالل    

  الخسارة  وأ الربح 
        الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات  

  -   ٨١٠٬٧٤١  حكمها  وماقيالنقدية 
  ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠  -  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة استثمارات 

 -   ٩٠٬٨٩٠  دخل من عمولة خاصة مستحقة 
  ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠  ٩٠١٬٦٣١  اإلجمالي 

  
 إدارة المخاطر المالية   ١١

 عوامل المخاطر المالية ١١٫١       

الهدف من   بالحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من استمرارية توفير    الصندوقيتمثل 
  عوائد عالية لحاملي الوحدات وضمان سالمة معقولة لهم. 

  
يتعرض الصندوق بسبب أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة،  

  .والمخاطر التشغيلية
  

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو المسؤول  
  عن اإلدارة العامة للصندوق. 

  
صندوق. يملك  يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول ليتم تنفيذها بناًء على الحدود التي يضعها مجلس إدارة ال

الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، واحتمالية تعرضه للمخاطر وفلسفة إدارة  
  المخاطر العامة وهي ملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار. 

  إدارة األنواع المتعددة من المخاطر التي يتعرض لها، يتم شرح هذه األساليب أدناه. يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس و

م (تاريخ  ٢٠٢٠أغسطس    ٢٣للفترة من    
 م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١البدء) إلى 

   

 ١٦٥٬٤٦٢  ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
 (١٬٣٧٨)  الربح أو الخسارةخسارة محققة من استثمارات بالقيمة العادلة خالل  

  ١٦٤٬٠٨٤ 
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٢٠ 
  

 (تتمة)  إدارة المخاطر المالية   ١١

 (تتمة)  عوامل المخاطر المالية ١١٫١       

 مخاطر السوق   )أ (
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية  )١

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف  
  العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقيمة بالعملة األجنبية.  

العادلة من خال بالقيمة  المقاسة  الدين  أدوات  الصندوق في  تتعرض استثمارات  الخسارة ألية مخاطر صرف  ال  أو  الربح  ل 
 العمالت األجنبية ألن الدوالر األمريكي ثابت مقابل الريال السعودي وبالتالي ال توجد تقلبات بين أسعار الصرف. 

  
 معدل العمولة مخاطر  )٢

القيمة العادلة لألدوات المالية  تتمثل مخاطر أسعار العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو 
 . للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق

يقوم فريق إدارة المحفظة التابع لمدير الصندوق بمراقبة التعرض للمخاطر على أساس يومي. إذا كانت مخاطر أسعار العمولة  
توازن المحفظة خالل فترة زمنية معقولة من كل    ال تتفق مع شروط وأحكام الصندوق، فإن مدير الصندوق مطالب بإعادة

  تحديد لمثل هذا الحدوث. 
  

  التعرض 
 فيما يلي تفصيل لالستثمارات بناًء على نوع معدل العمولة على الصكوك: 

 م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ 
 % المبالغ بالدوالر األمريكي  

 ١٠٠ ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠ المعدل الثابت
  
 السعر  مخاطر  )٣

مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل  مخاطر األسعار هي  
  أخرى غير تحركات أسعار العمالت األجنبية والعموالت. 

  
 مخاطر االئتمان   ب

يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية، وهي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب  
  م الوفاء بااللتزام. عد

سياسة صندوقها للدخول في عقود األدوات المالية مع األطراف المقابلة ذات السمعة الطيبة. يسعى الصندوق للحد من مخاطر 
والتقييم  محددة  مقابلة  أطراف  مع  المعامالت  من  والحد  االئتمان،  لمخاطر  التعرض  مراقبة  من خالل  به  الخاصة  االئتمان 

ا للجدارة  بالنقدالمستمر  الخاصة  االئتمان  لمخاطر  الصندوق  يتعرض  المقابلة.  لألطراف  حكمه  يةالئتمانية  في  ، اوما 
يتم إيداع النقد في األرصدة المصرفية لدى مؤسسات مالية   بالتكلفة المطفأة والذمم المدينة األخرى.  واالستثمارات المدرجة 

 ل األخرى، فإن مخاطر االئتمان منخفضة أيًضا.مرموقة؛ ومن ثم فإن مخاطر االئتمان ضئيلة. بالنسبة لألصو 
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٢١ 
  

 (تتمة)  إدارة المخاطر المالية   ١١

 (تتمة)  عوامل المخاطر المالية ١١٫١       

 (تتمة)  مخاطر االئتمان  ب
 

  تصنيفات ائتمانية 
االئتمانية الخارجية التي، في جميع الحاالت،  يتم تقييم جودة االئتمان للرصيد المصرفي للصندوق بالرجوع إلى التصنيفات  

  أعلى من تصنيف الدرجة االستثمارية. تم جدولة األرصدة المصرفية مع التصنيفات االئتمانية أدناه:
  

 تصنيف الموؤسسات المالية 
ديسمبر    ٣١

 م ٢٠٢٠
  

  تصنيفات صكوك 
 ٢٬٥٥٢٬٣٩٠ (موديز)  ١أ 

 ٢٬٥٤٣٬١٣٤ (موديز)  ٢ب أ أ 
 ١٬٠٣٢٬١٩٩ (موديز) ١ب أ أ 

 ٨٤٤٬٢٤٦ أ
 ٧٦٤٬٤١٨ ب ب ب (موديز) 

 ٦٧٠٬٧٤٠ (موديز)  ٣ب أ أ 
 ٤٦٩٬٥٤٥ (موديز)  ٣أ

 ٤٤١٬٨٠٤ (موديز)  ٢ب 
 ٤٢٦٬٠٨٤ (موديز)  ٢أ 

 ٣٥٩٬٧٢٣ أ أ أ (موديز) 
 ٣٢٨٬٩٣٣ (موديز)  ١ب 
 ٢١٨٬٤٥٤ (فتش)  –أ أ 

 ٢١٨٬٢٢٤ (موديز)  ٢ب أ 
 ٢٠٩٬٢٢٢ (موديز)  ٣أ أ 

 ٢٠٧٬٣٨٤ أ + (فتش) 
 ٢٠٢٬٩٥٨ (موديز)  ٣ب 

 ٤٢٬٦٩٤ (موديز)  ١س أ أ 
 ٩٥٥٬٢١٨ غير مصنفه

 ١٢٬٤٨٧٬٣٧٠ 
  

 مخاطر السيولة   ج
بالكامل عند  التزاماته  مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية 

  القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية بشكل جوهري. استحقاقها أو ال يمكن 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي، فإنه يتعرض 
ذمم الدائنة لمخاطر السيولة الخاصة للوفاء بعمليات االسترداد في هذه األيام. تتكون المطلوبات المالية بالدرجة األولى من ال

  والتي من المتوقع ان يتم تسويتها خالل شهر واحد من قائمة الموجودات والمطلوبات. 

يقوم الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما  
  الحصول على تمويل قصير األجل من مدير الصندوق. من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو ب 
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٢٢ 
  

  

  تتمة) (  إدارة المخاطر المالية ١١

  عوامل المخاطر المالية (تتمة)      ١-١١
  (تتمة)  مخاطر السيولةج) 

  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ 
 اإلجمالي   أكثر من سنة  أقل من سنة  

 ٨١٠٬٧٤١  -  ٨١٠٬٧٤١ النقدية وما في حكمها 
مدرجة بالقيمة العادلة  استثمارات 

 من خالل الربح أو الخسارة 
١٢٬٤٨٧٬٣٧٠ 

 
-  

١٢٬٤٨٧٬٣٧٠ 

 ٩٠٬٨٩٠  -  ٩٠٬٨٩٠  دخل من عمولة خاصة مستحقة 
 ١٣٬٣٨٩٬٠٠١     -  ١٣٬٣٨٩٬٠٠١ إجمالي الموجودات  

    
 ٢٤٬٤٩٥  -  ٢٤٬٤٩٥ أتعاب إدارة مستحقة 

 ٢٧٬٥٦٢  -  ٢٧٬٥٦٢  متحقات أخرى 
 ٥٢٬٠٥٧  -  ٥٢٬٠٥٧ المطلوبات إجمالي  

  
 مخاطر التشغيل   د 

 
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات 

الخدمة   مقدم  لدى  خارجيًا  أو  داخليًا  سواء  الصندوق  أنشطة  تدعم  التي  التحتية  والبنية  العوامل  والتكنولوجيا  ومن  للصندوق 
 . الخارجية األخرى غير مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية

هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق    ليتمث 
  قيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. بسمعته في تح

  
  تقدير القيمة العادلة            ١٢

تاريخ   التداول في  في نهاية  المدرجة  النشطة على أسعار السوق  المالية المتداولة في األسواق  القيمة العادلة لألدوات  تعتمد 
  التقرير المالي. يتم تقييم األدوات التي لم يتم التقرير عن بيعها عند أحدث سعر للعرض.  

  
بالتكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس  السوق النشط هو سوق يتم فيه تداول الموجودات أو المطلوبات 

مستمر. القيمة الدفترية ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت، من األدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يفترض 
  أنها تقارب قيمتها العادلة.

  
  يتضمن تسلسل القيمة العادلة على المستويات التالية:  

  
  للكيان    –  ١وى  المست يمكن  التي  المماثلة  المطلوبات  أو  للموجودات  النشطة  األسواق  في  المعدلة)  (غير  السوق  أسعار 

 الوصول إليها في تاريخ القياس. 
   والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء    ١هي مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى    –  ٢المستوى

 بشكل مباشر أو غير مباشر. 
  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  – ٣المستوى 

  
  

بالتالي، ضمن المستوى   النشطة، يتم تصنيفها  السوق المدرجة في األسواق  تعتمد قيمتها إلى أسعار  التي  ، ١االستثمارات 
  تتضمن أدوات حقوق الملكية. ال يقوم الصندوق بتعديل السعر المعروض لهذه األدوات. 

  
  
  
  
  
  



  الجزيرة للصكوكصندوق  
  صندةق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ م (تاريخ البدء) إلى٢٠٢٠أغسطس  ٢٣للفترة من 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٢٣ 
  

  
  

  تقدير القيمة العادلة (تتمة)           ١٢

  .١يصنف الصندوق جميع موجوداته المالية، باستثناء تلك المسجلة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة في المستوى  
  

 م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 القيمة العادلة 

 المستوى
 اإلجمالي  ٣ ٢ ١

     الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات مدرجة 

 أو الخسارة 
١١٬٩٨٧٬٣٠

٥٠٠٬٠٦٥ ٥ - 
١٢٬٤٨٧٬٣٧

٠ 
  

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يحدد الصندوق التحويالت بين المستويات 
مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل)، في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى  

وتعتبر التحويالت قد حدثت في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير. خالل السنة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل  
  الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

أداة مالية أخرى مثل النقد في البنك، وهو أصل مالي قصير األجل تقارب قيمته الدفترية قيمته العادلة، بسبب طبيعته قصيرة  
األجل وجودة االئتمان العالية للطرف المقابل. بالنسبة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية  

  هي تقريب للقيمة العادلة. 

  
 التقرير   تاريخاألحداث الالحقة بعد         ١٣

  
المصطلحات    والئحة، أعلنت الهيئة سوق المال الموافقة على تعديالت لوائح صناديق االستثمار  م٢٠٢١مارس    ١بتاريخ  

في نفاذ  بتاريخ  ("التعديالت")  الالئحة  في  المستخدمة  الموافقة عليها  م٢٠٢١ مايو  ١  المحددة  تاريخ  اعتباًرا من    القوائم . 
  المالية للصندوق.  القوائمالمالية، يقوم مدير الصندوق بتقييم تأثير التعديالت على 

 
   التغييرات في أحكام وشروط الصندوق        ١٤

  لم يكن هناك أي تغيرات في شروط وأجكام الصندوق. م، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  الفترةخالل 
 

 آخر يوم للتقييم         ١٥
 

 . م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان آخر تاريخ للتقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية هو 
  

 اعتماد القوائم المالية        ١٦
  

  .م٢٠٢١  ابريل ٧ هـ الموافق١٤٤٢ شعبان ٢٥ الصندوق بتاريخ مديرتم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل 

 

 


