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 :معلومات صندوق االستثمار  (أ

 أسم صندوق االستثمار◄

 لألسهم اليابانية جزيرةالصندوق 

 

 :وممارسته االستثماراهدا  وسياسات ◄

   سدددد    دددد  للمشددددا    للمسددددينم    الف صدددد  تدددد     هدددد  للصدددد     األساسدددد  الهدددد 

  فددد   عائددد   تحق ددد  الط  ددد   األجددد  علددد   أسدددمال  نمددد   تحق ددد  ال ابان ددد  األسددده 

  مؤشددد  اخي دددا   تددد  الددد   اإلسدددةم   ال ابان ددد  لألسددده  جددد ن  دا  مؤشددد  نمددد  معددد  

 .للص     اسي شاد 

  المعدددا    مددد  المي ا قددد  الشددد  ا  أسددده  مددد  مي  عددد  محفظددد   ددد  الصددد      سدددينم 

  ال ابان   األسه  أس ا      الم  ج  للص     الش ع  

  مددد  المي ا قددد  ال ابان ددد  األسددده   ددد  لةسدددينما  الكل ددد  ال سددد   تح  ددد  للصددد      حددد 

 العامدددد  ال ظدددد   حسدددد  الصدددد      ألصدددد   الكلدددد  اإلجمددددال  مدددد  الشدددد ع   الضدددد اب 

.  االسدددينما    الصددد اد   الئحددد  مددد  ذلددد   يعدددا   الأ  بح ددد  للسددد   اآلن ددد  للظددد   

 م ابحددد  عمل دددا   ددد  المياحددد  السددد  ل  مددد  نسددد   أ  اسدددينما  للصددد      مكددد   مدددا

. للصددد     ال ئ سددد   األهددد ا  مددد  ذلددد   يعدددا   الأ  بح ددد  األجددد  قصددد    أ  ط  لددد 

 مددد  أ  أ  الصددد     مددد    عددد  صددداد   مال ددد  أ  ا   ددد   سدددينم  أن لددد   مكددد   مدددا

 تابع  

  ال ابان   االسه  س      الص      يعام 

 

 معل مدددا  لمددد     ال جددد   ال جدددا  الصددد     اسدددينما  س اسدددا  حددد   المعل مدددا  مددد   لم  ددد 

 الص    

 
 

 :سياسة توزيع الدخل واالرباح◄

في  المتحققةحيث يعاد استثمار االرباح المستثمرين  تم توزيع أرباح وحدات الصندوق علىلن ي

 .الصندوق
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  الصندوق أداء  (ب

 

 جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة 

صافي قيمة  السنة
أصول الصندوق 
 بنهاية السنة

قيمة أصول صافي 
الصندوق لكل 
 وحدة بنهاية السنة

أعلى صافي قيمة 
أصول الصندوق لكل 
 وحدة خالل السنة

أدنى صافي قيمة 
أصول الصندوق لكل 
 وحدة خالل السنة

عدد الوحدات 
المصدرة 
 بنهاية السنة

األرباح 
الموزعة 
 لكل وحدة

نسبة 
 المصروفات

2018 57,146,306 153.9215 186.14 152.84 371,269 

 ال ينطب 

2.57% 

2019 69,501,048 190.0773 190.32 154.71 365,646 1.86% 

2020 82,263,527 241.8471 241.85 163.52 340,147 1.99% 

 

 األداء الساب  للصندوق

 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة
 %98.08 %40.75 %27.24 الصندوق

 %96.59 %43.00 %29.98 المؤشر االسترشادي
 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الفترة

 %27.24 %23.49 %10.42- %33.90 %5.10 %17.26 %1.24 %18.12 %5.04 %10.77- الصندوق

 

 "األمريكي بالدوالر" 2020 لسنة الفعلية الرسوم

نسبة الرسم إلى متوسط  قيمة الرسم نوع الرسم
 صافي قيمة األصول

 %0.04  25,829.96  الحفظ

 %1.50  1,009,528.11  اإلدارة

 %0.09  60,203.82   االداري المدير

 %0.01  6,166.57   الخارجي المراجع

 %0.00  2,000.00  رقابة 

 %0.02  10,258.00  المؤشر االسترشادي

 %0.00  2,666.38   الشرعية اللجنة

 %0.01  4,267.80   الصندوق إدارة مجلس

 %0.00  1,333.33   تداول موقع

 %0.12  80,988.74   حسن االداء

 %0.16  107,612.88   القيمة المضافة

 %0.04  29,374.48  مصاري  التعامل

 %1.99  1,340,230.07  اجمالي المصروفات
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 أثرت في الصندوق لجوهرية التي حدثت خالل الفترة والتغيرات ا

استراتيجية التخصيص القطاعي خالل فترة المراجعة. في تم إجراء العديد من التعديالت على  •

، قمنا بتخفيض التعرض المستهدف لقطاعي السيارات والسلع. بدا من المرجح 2020أوائل عام 

أن تتدهور ظروف العمل في صناعة السيارات والطلب على المواد األساسية بسبب تشديد 
 .اللوائح البيئية في جميع أنحاء العالم

والتي أصبحت أكثر  التحتية،قررنا زيادة األوزان المستهدفة لقطاع البنية  أخرى،من ناحية  •
جاذبية من منظور التقييم االساسي. منذ مايو، عندما انتعش سوق األسهم بشكل حاد، جنينا 
أرباًحا من مقتنيات قطاع اإللكترونيات والسلع الرأسمالية. تم استخدام العائدات لزيادة التعرض 

 .طبي على افتراض أن مرحلة تعديل السوق ستتبع قريبًاللقطاع ال

واصلت األسهم اليابانية ارتفاعها على الرغم من ظروف  ،2020في النصف الثاني من عام  •

العمل الهشة. في ظل هذه الظروف، قررنا جني األرباح من جزء من التعرض لقطاع الخدمات 
محلية وقتًا أطول للعودة إلى مستويات االستهالكية حيث من المحتمل أن تستغرق األعمال ال

في غضون ذلك، تم تقليل التعرض  .أرباح ما قبل الوباء، على الرغم من انتعاش أسعار األسهم

للسيارات نظًرا لمخاوفنا بشأن التوقعات طويلة األجل لقطاع السيارات، حيث من المرجح أن 
المراكز الحالية في قطاع اإللكترونيات،  كما قمنا بزيادة .عبء التكلفة البيئية على أرباحها يؤثر

حيث يجب أن تستمر هذه في االستفادة من الطلب القوي المتعلق بتغييرات نمط الحياة التي 

 .Covid-19أحدثها جائحة 
 

 ممارسات التصويت السنوي 

 .المرفقات في م2020 لعام بالوكالة التصويت سجل على االطالع يرجى

 

 : سنوي تقرير مجلس ادارة الصندوق

  2020يونيو  24االجتماع المنعقد بتاريخ 

 المواضيع التي تم مناقشتها:

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 

 

 القرارات التي تم اتخاذها:  

 .الموافقة على تعديل صيغة ضريبة القيمة المضافة في مستندات الصندوق 

 

  2020ديسمبر  27االجتماع المنعقد بتاريخ 

 المواضيع التي تم مناقشتها:

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 
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 القرارات التي تم اتخاذها:  

 ال يوجد. 

 

 : مدير الصندوق

 : اسم وعنوان مدير الصندوق

  الماليةلألسواق شركة الجزيرة 

 طري  الملك فهد المملكة العربية السعودية  11455الريا   20438: ص.ب المركز الرسيسي 

   ( 011) 2256000فاكس  –( 011) 2256000هات 

  اإلسالمية إلدارة األصول إس دي إن بي إتش دي انومورمدير الصندوق بالباطن شركة 

  كوااللمبور، 50250جاالن سلطان اسماعيل  ،8منارة أي أم سي,  16الدور  16.1جناح رقم 

 ماليزيا.

 

 : عة ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراج

  فيروس كورونا في حدوث ركود مؤقت في النشاط االقتصادي في جميع أنحاء العالم أدى تفشي

في الربع األول، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسواق األسهم خالل شهر مارس. ومع ذلك، 

تمكنت األسواق المالية من تجنب حدوث خلل كارثي بفضل سياسات الدعم النقدي والمالي على 

 ك المركزية الرئيسية والحكومات.نطاق غير مسبوق من البنو

  حقق الصندوق أداء إيجابي خالل العام حيث تمكن سوق األسهم اليابانية من تعويض خسائره

السابقة خالل النصف الثاني من العام على الرغم من التحسن البطيء في األساسيات 

جابية خالل استراتيجية االستثمار على مستوى القطاعات عن نتائج إي تاالقتصادية. أسفر

الفترة. حيث ساهمت المراكز اإلضافية قطاعي التصنيع، اإللكترونيات والسلع الرأسمالية بشكل 

 إيجابية على اداء الصندوق.

  حيث قادت 2020أظهر قطاع التصنيع انتعاًشا قويًا منذ انهيار السوق في أواخر مارس .

طاع السلع الرأسمالية، في حين توقعات نمو معدالت الطلب على معدات أتمتة المصانع أداء ق

 تفوق قطاع اإللكترونيات بشكل كبير مدفوعاً بتسارع التحوالت الرقمية بسبب الوباء.

  .باإلضافة إلى ذلك، فإن انخفاض التعرض على قطاع االستهالك المحلي أضاف قيمة أيًضا

ء من اليابان حيث تضررت المتاجر الكبرى والمطاعم والفنادق من إعالن حالة الطوارئ ألجزا

 على هذا القطاع.

  من ناحية أخرى، أدى انخفاض التعرض لقطاع تقنية المعلومات إلى التأثير بشكل سلبي على

أداء الصندوق والذي حقق مكاسب إضافية بسبب التحوالت في سلوك المستهلكين وأنماط العمل 

كبير على أداء اختيار التي تسببها الوباء. ومع ذلك، لم يكن لهذه المساهمة السلبية تأثير 

 القطاعات للمحفظة.
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 تفاصيل التغيرات التي حدثت على شروط واحكام الصندوق خالل فترة: 

 تحديث البند الخاص بضريبة القيمة المضافة تماشياً مع القرار الصادر بزيادتها. •

 تحديث أعضاء الهيسة الشرعية للصندوق. •

 

 الفترة:داء صندوق االستثمار خالل تقرير عن أ 

مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي حقق عوائد قدرها  %27.24حقق الصندوق عوائد قدرها 

 .%2.75، حيث ان عوائد الصندوق اقل من المؤشر بنسبة 29.98%

 

مبني ي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ويوجد معلومات االخرى من شانها تمكن مالكال كما انه  -

 .الصندوق خالل الفترة على معلومات كافية بش ن انشطة
يستثمر الصندوق خالل السنة في أي صنادي  استثمار أخرى. كما ال يوجد أي عموالت خاصه  لم -

   حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.

 

 االستثمار تضمينها بهذا التقرير:لومات االخرى التي اوجبت السحة صنادي  عالمالبيانات و

  .ال يوجد اي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق 

  .ال يوجد اي تعار  مصالح 

 م2020االستثمار خالل عام  دال يوجد أي مخالفة لقيو. 

 

 : أمين الحفظ

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

 حي العليا –شارع العروبة  – 20الطاب  -: برج المملكةالمركز الرسيسي -

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

 

 : ز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظوص  موج

 .حفظ االصول وعمل تسويه دوريه لألصول الخاضعة للحفظ 

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

 االيداع المباشر.

 .تنفيذ التعامالت وتسويتها بحسب تعليمات مدير الصندوق 

 .خدمات الضرائب ومعالجة الدخل 

 .التمييز الدقيق وفي حينه لألحداث المؤسسية وتسوية كل المستحقات 

 .التصويت بالوكالة وشؤون حوكمة الشركات 

 .تقديم كشوف دوريه الى مديري الصناديق ومراجعي الحسابات 

 .االمتثال للقواعد المالية للعمالء وتعليمات حسابات االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية 
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 -باآلتي: بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام 

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

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

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

 االستثمار.

ارة الصندوق، ويتم حسب افادة شركة نورثرن ترست فإنه ليس لديها رأي فيما يتعل  بعمليات إد

 .المدير اإلداري ويتم ومراجعتها من قبل مدير الصندوقو القيام بها من قبل مدير الصندوق من الباطن

 

 : المحاسب القانوني

 

  اسم وعنوان المحاسب القانوني 

 PKF  وشركاه البسام 

 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،بناًء على المعلومات المقدمة لنا خالل قيامنا بإجراءات  -

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

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

 بتأثيرها على إعداد وعرض القوائم المالية.

 

 

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

 www.aljaziracapital.com.saمجانا  اإللكترونيمدير الصندوق 

 

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


  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  مفتوح استثماري   صندوق    

  ) المالية   الجزيرة لألسواق المدار من قبل شركة  (    
  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في   سنة المنتهية لل  القوائم المالية     

  الوحدات  حاملي ل  المستقل مراجع المع تقرير  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في   للسنة المنتهية 

 

  

 

 ١ -  ٢ تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات 
 
 
 

  ٣ قائمة المركز المالي 
 
 
 

  ٤ قائمة الدخل الشامل 
 

   
 

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

 ٦ قائمة التدفقات النقدية 
 
 
 

 ٢١-٧          المالية إيضاحات حول القوائم 

  







  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  قائمة المركز المالي
  م٢٠١٩ديسمبر   ٣١كما في  

 ) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

٣ 

 
 
 

  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    إيضاح   

            الموجودات 
  ١٬٦٠٤٬٣٢٣    ١٬٨٢٧٬٧٠٦   ٥٬٧  حكمها النقدية وما في 

 ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩   ٦  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة استثمارات
 ١٬١٠٦٬٩١٧  ٢١٧٬٢٧٤    ذمم مدينة مقابل بيع االستثمارات 

 ٢٩٬٢٧٤  -     توزيعات أرباح مستحقة 
 ٦٩٬٩٥٤٬٩٩١   ٨٤٬٠٧٥٬٤٣٩     إجمالي الموجودات 

           
            المطلوبات 

  ٢٢٠٬٢٠٥  ٢٧٠٬٨٨٥    ٧  أتعاب إدارة مستحقة 
 ٧٩٬٢٥٣  ٥١١٬٢٣٣    ٧ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ١٥٤٬٤٨٨   ١٬٠٢٩٬٧٩٥     ٧  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
  ٤٥٣٬٩٤٦  ١٬٨١١٬٩١٣      إجمالي المطلوبات 

           
  ٦٩٬٥٠١٬٠٤٥   ٨٢٬٢٦٣٬٥٢٦     الوحدات   حامليالعائدة ل  (حقوق الملكية) صافي الموجودات

            
  ٣٦٥٬٦٤٦  ٣٤٠٬١٤٧   ٨  وحدات مصدرة (بالعدد) 

        
 ١٩٠٫٠٨  ٢٤١٫٨٥     صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  ١٦ إلى ١ن مالمرفقة تعتبر اإليضاحات 

 

  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  قائمة الدخل الشامل  
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

 ) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

٤ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  ١٦ إلى ١نمالمرفقة تعتبر اإليضاحات 

 

  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠    ات إيضاح   
            

            الدخل 
بالقيمة العادلة من  المدرجةالمحققة والغير محققة من االستثمارات  األرباح صافي

  ٩  خالل الربح أو الخسارة 
  ١٨٬٠٩١٬٣٨٥  

  
١٣٬٦١١٬٩٢٥  

 ٩٥٢٬٣٤١   ٨٦٩٬٦١٠    دخل توزيعات أرباح  
 ١٣٬٠٣٩   ٦١     أخرى إيرادات  

     ١٤٬٥٧٧٬٣٠٥  ١٨٬٩٦١٬٠٥٦ 
  

  المصروفات  
   

     

 ١٬٠٠٢٬٤٦٨    ١٬١٤٢٬١٤٩   ٧  الحفظ  وأتعاب ادارةاتعاب 
  ٤٣٨٬٥٩٩   ١٬١٣٠٬٥٦٤  ٧  مصروفات أخرى  

    ١٬٤٤١٬٠٦٧  ٢٬٢٧٢٬٧١٣ 
          

 ١٣٬١٣٦٬٢٣٨   ١٦٬٦٨٨٬٣٤٣     للسنة الدخل صافي 
  -   -     للسنة   اآلخرالشامل  الدخل
  ١٣٬١٣٦٬٢٣٨   ١٦٬٦٨٨٬٣٤٣     للسنة  الدخل الشاملي إجمال



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  الوحدات   حامليالعائدة ل (حقوق الملكية) قائمة التغير في صافي قيمة الموجودات
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  ) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

 

٥ 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  ١٥ إلى ١نمالمرفقة تعتبر اإليضاحات 

  م ٢٠١٩     م ٢٠٢٠  
        

  ٥٧٬١٤٦٬٣٠٣   ٦٩٬٥٠١٬٠٤٥    السنةالوحدات في بداية    حاملي العائدة ل  (حقوق الملكية)  الموجودات   قيمة  صافي 
       

  ١٣٬١٣٦٬٢٣٨  ١٦٬٦٨٨٬٣٤٣  للسنة   إجمالي الدخل الشامل
        

        التغييرات من معامالت الوحدات 
        

  ٨٬٢٢٥٬٤١٠   ١١٬٨٤٤٬٨٠٤   الوحدات المصدرة
 (٩٬٠٠٦٬٩٠٦)   (١٥٬٧٧٠٬٦٦٦)   الوحدات المستردة

  (٧٨١٬٤٩٦)   (٣٬٩٢٥٬٨٦٢)  صافي التغيرات من معامالت الوحدة 
  ٦٩٬٥٠١٬٠٤٥   ٨٢٬٢٦٣٬٥٢٦  الوحدات في نهاية السنة حامليالعائدة ل (حقوق الملكية) صافي قيمة الموجودات 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) (المدار من 

  قائمة التدفقات النقدية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٦ 

  

  
  *معلومات تكميلية 

  )١٩٧٬٨٠٢(   ٤٣١٬٩٨٠  مستحق إلى حاملي الوحدات في حساب االسترداد  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  ١٦ إلى ١نمالمرفقة تعتبر اإليضاحات 
    

  ات إيضاح   
  

  م ٢٠١٩     م ٢٠٢٠
            
            

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ١٣٬١٣٦٬٢٣٨  ١٦٬٦٨٨٬٣٤٣     السنة  دخل صافي

            التعديالت عليه:  
غير محققة من االستثمارات المالية مقاسة بالقيمة العادلة  األرباح صافي 

  (٨٬٧٣٢٬٣٣٦)    (١٨٬٧٨١٬٣٢٠)    ٩ من خالل الربح أو الخسارة 
     (٢٬٠٩٢٬٩٧٧)   ٤٬٤٠٣٬٩٠٢ 
         

         صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
 (٢٬٤٤٧٬٣٨٤)    ٣٬٩٦٥٬٣٣٨      بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات 

 ٢٠٬١٢٦    ٢٩٬٢٧٤      توزيعات أرباح مستحقة 
 (٨٨٩٬٦٤٣)    ٨٨٩٬٦٤٣      ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 

 ً  ٢٬٤٦٨   -    ومستحقات أخرى المصروفات المدفوعة مقدما
 (٢٨٬٤٣٥)     ٥٠٬٦٨٠      أتعاب إدارة مستحقة 

 (٩٧٬٧٩٧)    ٨٧٥٬٣٠٧      المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
 ٩٦٣٬٢٣٧   ٣٬٧١٧٬٢٦٥    األنشطة التشغيلية  صافي النقد الناتج من

         
        :التدفقات النقدية من أنشطة التمويلية

  ٨٬٢٢٥٬٤١٠   ١١٬٨٤٤٬٨٠٤      متحصالت من اصدار وحدات 
  (٩٬٢٠٤٬٧٠٨)  (١٥٬٣٣٨٬٦٨٦)     ، صافي  وحدات مدفوعات السترداد 

 (٩٧٩٬٢٩٨)  (٣٬٤٩٣٬٨٨٢)     التمويلية  األنشطة فيصافي النقد المستخدم 
 

  في النقدية وما في حكمها:  (النقص) /الزيادة  صافي
  

 (١٦٬٠٦١)   ٢٢٣٬٣٨٣  
  ١٬٦٢٠٬٣٨٤   ١٬٦٠٤٬٣٢٣  ٥  بداية السنة وما في حكمها النقدية 

  ١٬٦٠٤٬٣٢٣   ١٬٨٢٧٬٧٠٦   ٥ نهاية السنة  حكمهاما في النقدية و 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٧ 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
مفتوح تم تأسيسه وإدارته  ياباني  ("الصندوق") هو صندوق استثماري    )المشارق لألسهم اليابانيةالمعروف سابقاً بصندوق  (  لألسهم اليابانية  زيرةصندوق الج

المالية    اتفاقيةبناًء على   هو  الوحدات"). مدير الصندوق    حاملين ("وشركة مساهمة سعودية مقفلة ("مدير الصندوق") والمستثمر  -بين شركة الجزيرة 
("البنك").   الجزيرة  بالكامل لبنك  مملوكة  تابعة  الوحدات من خالل خطابها رقم    اعتمدتشركة  المالية إصدار  محرم    ١٢بتاريخ    ٧٧٢٠/٥هيئة السوق 

  م.٢٠٠٠أبريل  ١٧). بدأ الصندوق نشاطه في ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٩(الموافق. ١٤٣١

  
ومات الخاصة به ويتمثل الهدف األساسي للصندوق في توفير الفرصة للمستثمرين لالستثمار  يعمل الصندوق بموجب الشروط واألحكام الواردة في نشرة المعل

ة استثمار صافي دخل في األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي يتم إصدارها وتداولها في اليابان واالستثمار في الصناديق األخرى. ويتم إعاد
  نعكس في صافي الموجودات العائدة لكل وحدة. الصندوق في الصندوق األمر الذي ي

  
("أمين   نورثرن ترستشركة  ("اإلداري"). يتم االحتفاظ بموجودات الصندوق لدى  الصناديق  األوسط لخدماتيتم إدارة الصندوق بواسطة ميبلز الشرق  

إلى مدير صندوق الباطن   دفع األتعابصندوق بالباطن. يتم  الحفظ"). تعمل شركة نومورا اإلسالمية إلدارة الموجودات (إس دي ان) (بي اتش دي) كمدير ال
  من قبل مدير الصندوق. 

  
) بعد تعديلها م٢٠٠٦ديسمبر    ٢٤هـ (الموافق  ١٤٢٧ذي الحجة    ٣يخضع الصندوق ألنظمة صندوق االستثمار ("اللوائح") التي نشرتها هيئة سوق المال في  

)، يوضح متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. دخلت الالئحة  م٢٠١٦مايو    ٢٣(الموافق  هـ  ١٤٣٧شعبان    ١٦("الالئحة المعدلة") في  
  ). م٢٠١٦نوفمبر  ٦هـ (الموافق ١٤٣٨صفر  ٦المعدلة حيز التنفيذ في 

  
  االسترداد  /االشتراك 

ًحا. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق يومي االثنين والخميس. يتم تحديد  يتم قبول طلبات االشتراك / االسترداد في جميع األيام التي يكون فيها تداول مفتو
  مطلوباتصافي قيمة أصول الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات عن طريق قسمة صافي األصول (القيمة العادلة ألصول الصندوق مطروًحا منها  

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

  : السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه

  االلتزامبيان           ٢٫١

  األخرى المعتمدة الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات    اييرتم إعداد هذه القوائم المالية للصندوق وفقًا للمع
  .للمراجعين والمحاسبينمن الهيئة السعودية 

 
 أسس القياس       ٢٫٢

وجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلها من خالل إعادة تقييم الم
 الخسارة. 

 
لموجودات  ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يقدم الموجودات والمطلوبات الحالية وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة ا

  بترتيب السيولة. والمطلوبات. وبدالً من ذلك، يتم عرض األصول والخصوم 
  

 عملة العرض والنشاط     ٢٫٣
 

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

  
 المعامالت واألرصدة 

 
باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات    الدوالر األمريكييتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  

ف العمالت األجنبية الناتجة  . تدرج أرباح وخسائر صرالمركز الماليباستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة    الدوالر األمريكيبالعملة األجنبية إلى  
  . دخل الشاملفي قائمة ال التحويلمن 

  
    مةا الهالمحاسبية  فتراضاتالالتقديرات وا    ٣

  الموجودات المالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها من  القوائميتطلب إعداد هذه 
يتم    والمطلوبات مستمر.  بشكل  األساسية  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم  التقديرات.  هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  والمصروفات.  واإليرادات 

  . مراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرةب  عترافاال
  

  المالية:  القوائموضعت اإلدارة التقديرات واألحكام التالية التي تعتبر مهمة لهذه  للصندوق، في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٨ 
 

  (تتمة)  مةا الهالمحاسبية  فتراضاتالالتقديرات وا    ٣

 االستمرارية       ٣٫١

، وهي على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل  عاملةأجرت إدارة الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  
تم إعداد هذه   لذلك، . وعاملةقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة تشكك بفإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد  ذلك، المنظور. عالوة على 

  المالية على أساس االستمرارية.  القوائم

  
 المهمة ملخص السياسات المحاسبية  ٤

ي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق،  فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذ 
  باستثناء مايذكر باألسفل. 

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

  الوصف   تعديالت على المعايير 

تطبق 
للسنوات التي 
  مخلص عن التعديل   تبدأ في أو بعد 

 ١المحاسبة الدولي معيار 
  ٨ومعيار المحاسبة الدولي 

  تعريف األهمية النسبية  
يناير  ١

  م ٢٠٢٠

توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم 
المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق 

  القوائم المالية 

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي 

  األعمال تعريف 
يناير  ١

  م ٢٠٢٠

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 

  خالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات.المد

اإلطار المفاهيمي للتقارير 
  المالية 

تعديالت على مراجع اإلطار  
المفاهيمي في معايير  المعايير الدولية  

للتقارير المالية والتعريفات المحدثة  
ومعايير االعتراف للموجودات  

وااللتزامات وتوضح بعض المفاهيم  
  الهامة.

يناير  ١
  م ٢٠٢٠

ضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف  يت
المحدثة ومعايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات ويوضح بعض  

  المفاهيم الهامة. 

المعايير الدولية للتقرير 
ومعيار  ٩و ٧المالي 

  ٣٩المحاسبة الدولي 
  إصالح مؤشر سعر الفائدة 

يناير  ١
  م ٢٠٢٠

أساسية وإصالح لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية يتم إجراء مراجعة 
على الصعيد العالمي. يشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

عملية من مرحلتين لتعديل إرشاداته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة 
  بعيدًا عن السعر المعروض بين البنوك. 

المعايير الدولية للتقرير 
  ١٦المالي 

  -تعلقة بكوفيد تخفيضات األجرة الم
١٩  

يونيو   ١
  م ٢٠٢٠

توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار  
بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار   ١٦الدولي للتقرير المالي 

. ينطبق ١٩-لتخفيضات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 
يونيو   ١و بعد التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أ

م ويسمح بالتطبيق المبكر. قامت الشركة بتطبيقها وتم  ٢٠٢٠
  ٤اإلفصاح عن التأثير في إيضاح 

  

  

  

 

  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٩ 
 

  (تتمة)  المهمةملخص السياسات المحاسبية  .٤

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد   ٤٫١
 

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

تطبق للسنوات التي    الوصف   تعديالت على المعايير 
  تبدأ في أو بعد 

  مخلص عن التعديل 

المعيار الدولي للتقرير 
 ٩،٧،٤،١٦المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي  
٣٩  

إصالح مؤشر سعر 
  ٢المرحلة  – الفائدة

  م٢٠٢١يناير  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  

ة الجارية. تقدم التعديالت أيًضا  لإلصالحات القياسية ألسعار الفائد 
  ٧متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على 
  . ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

معيار المحاسبة الدولي  
٣٧  

 –العقود المجحفة 
  تكلفة إتمام العقد 

  م٢٠٢٢يناير  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 تطبق فيها  
  المنشأة التعديالت أوالً.

تقرير المعيار الدولي لل
ومعيار  ١، ٩، ١٦المالي 

  ٤١المحاسبة الدولي 

تحسينات سنوية  
على معايير 

المعايير الدولية  
للتقارير المالية  

  م ٢٠٢٠-م٢٠١٨

  م٢٠٢٢يناير  ١

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

  
: يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار ٩الدولي للتقرير المالي المعيار 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي  ١٠"
، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة  

(المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على 
التبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه  التعديالت و

 المنشأة التعديل ألول مرة. 
  

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة ٤١المعيار المحاسبي الدولي 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس  ٤١الدولي رقم 

 القيمة العادلة. 
  

وفر التعديل إعفاًءا إضافيًا لشركة  : ي١المعيار الدولي للتقرير المالي 
تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة 

  فرق الترجمة التراكمي.
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١٠ 
 

  (تتمة)  المهمةملخص السياسات المحاسبية  .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 المفعول بعد.  الصندوققم يلم 

تطبق للسنوات التي    الوصف   تعديالت على المعايير 
  تبدأ في أو بعد 

  مخلص عن التعديل 

معيار المحاسبة الدولي  
١٦  

الممتلكات واآلالت  
والمعدات:  

  المتحصالت قبل 
   االستخدام المقصود

  م٢٠٢٢يناير  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  

  "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح". أيًضا معنى 
المعيار الدولي للتقرير 

  ٣المالي 
إشارة إلى اإلطار  

  المفاهيمي 
  م٢٠٢٢يناير  ١

بحيث يشير   ٣تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي 
  م. ١٩٨٩م بدالً من إطار عام ٢٠١٨إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

  ١لي معيار المحاسبة الدو
تصنيف المطلويات  
كالمتداولة أو غير  

  متداولة 
  م٢٠٢٣يناير  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 به،  
ا كان مضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي وذلك فقط إذ

  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 

ومعيار  ١٠تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة   ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك.  
على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح أو الخسائر 

  السيطرة على شركة تابعة. الناتجة عن فقدان

  

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

  حكمها   في وما النقدية           ٤٫٢

يداعه لدى أمين الحفظ. يتم إدراج النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة  ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يعادله من أرصدة لدى البنوك ونقد تم إ
  في قائمة المركز المالي. 

 األدوات المالية         ٤٫٣

  االعتراف والقياس المبدئي  ٤٫٣٫١

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

مالي أو مطلوب    موجودفي حالة وجود    ناقصاً، يقيس الصندوق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائداً أو    المبدئي، عند االعتراف  
زة أو إصدار أصل مالي أو  مباشرةً إلى حيا  وتنسبتزداد  تكاليف المعامالت اإلضافية والتي    الخسارة، مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من    معامالتمثل الرسوم والعموالت. يتم تحميل تكاليف    مالي، التزام   الربح أو الخسارة    خاللالموجودات والمطلوبات 
 الدخل الشامل.   قائمةكمصروف في 

  المالية  الموجوداتتصنيف وقياس  ٤٫٣٫٢

  المالية في فئتي القياس التاليين:  موجوداتهيصنف الصندوق 

ي  يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات األصل والربح، والت: التكلفة المطفأة
المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات عن طريق أي مخصص خسارة ائتمانية  لم يتم قياسها بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة، بل بالتكلفة  

يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة    ٣٫٢متوقعة يتم تحديدها وقياسها كما هو موضح في اإليضاح  
  معدل الربح الفعلي.

 

 

  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١١ 
 

  (تتمة)  المهمةالمحاسبية  ملخص السياسات .٤

 (تتمة)  األدوات المالية ٤٫٣

  (تتمة)  تصنيف وقياس الموجودات المالية ٤٫٣٫٢

إذا كانت التدفقات النقدية ألداة الدين ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح أو إذا لم تكن محتفظ بها  :  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ت الربح المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع نموذج العمل، إذا تم اثباتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثباضمن المجموعة  

يتم قياسها بشكل    أو الخسارة من استثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل، ضمن "صافي الربح / الخسارة في االستثمارات التي
م تصنيفها بالقيمة  إلزامي في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة “، في الفترة التي تنشأ فيها. يتم عرض الربح أو الخسارة من أدوات الدين التي ت

إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  العادلة أو التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة بشكل منفصل عن استثمارات الدين التي يتم قياسها بشكل  
هذه الموجودات   ضمن "صافي الربح / (الخسارة) في االستثمارات المحددة في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ". يتم إثبات االرباح المحققة من

  المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل االرباح الفعلي. 
  

يعكس نموذج العمل كيف يدير الصندوق الموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي ما إذا كان هدف الصندوق هو فقط جمع التدفقات    :نموذج العمل
 من هذين ينطبقان (على سبيل  النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم يكن أيٌّ 

بالقيمة العادلة    المثال: يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها
األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة بشأن كيفية جمع  تشمل العوامل التي ينظر فيها الصندوق في تحديد نموذج    .من خالل الربح أو الخسارة

الرئيسيين، وكيفية تقييم المخاطر و إلى موظفي اإلدارة  الموجود داخليا وإبالغه  إدارتها. كيف يتم  التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء 
بها للمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من محفظة األدوات  تعويض المديرين. يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ  

ذج أعمال "أخرى"  المالية التي تدار معًا والتي يوجد لها دليل على نمط فعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى القصير. تصنف هذه األوراق المالية في نمو
  أو الخسارة.   وتُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح

  
نموذج األعمال يحتفظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو لجمع التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، يقوم    :الربحفقط دفعات من المبلغ األصلي و

عند إجراء هذا التقييم، يدرس الصندوق ما إذا كانت  الصندوق بتقدير إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط تدفقات من المبلغ األصلي والربح.  
الئتمان، ومخاطر  التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن األرباح تشمل فقط النظر في القيمة الزمنية للموارد، ومخاطر ا

. عندما تعرض المصطلحات التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي  اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح تتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي
  ال تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

  أدوات حقوق الملكية 
  

حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر؛ أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، وتثبت وجود أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف  
  منفعة متبقية من صافي موجودات المصدر.

  
يكون مدير الصندوق قد يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء عندما  

ر، يتم االعتراف  انتخب، عند االعتراف المبدئي، لتعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند استخدام هذه الخيا
قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم    باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل الشامل االخر والتي ال يتم إعادة تصنيفها بعد ذلك إلى

القيمة العادلة. تتم المحافظة   القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في  القيمة (وعكس خسائر انخفاض  على  اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في 
  امل وذلك عندما يتم تحديد حق الصندوق في استالم المدفوعات.توزيعات األرباح عند تقديم عائد على مثل هذه االستثمارات في قائمة الدخل الش 

  
  االعتراف  إلغاء    ٤٫٣٫٣

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

 بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب التجاوز وقام الصندوق بما يلي: 
 

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

  
ري بجميع  عندما يحول الصندوق حقه في تلقي التدفقات النقدية من أحد األصول (أو يدخل في ترتيب التجاوز)، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوه

ندها يتم إثبات األصل إلى حد استمرار مشاركة الصندوق في األصل. في هذه الحالة، يعترف  مخاطر ومزايا األصل ولم ينقل السيطرة على األصل، ع
احتفظ بها    الصندوق أيًضا بااللتزامات ذات الصلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي

  ام المالي عندما يتم استبعاد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. الصندوق. يقوم الصندوق باإلعتراف باالتز
  

  المطلوبات المالية    ٤٫٣٫٤
  

لعادلة من خالل  يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة والحقاً تقاس بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات معترف بها بالقيمة ا
  الخسارة.الربح أو 
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  (تتمة)  المهمةملخص السياسات المحاسبية  .٤

  (تتمة)  األدوات المالية ٤٫٣
  ة انخفاض قيمة األصول المالي ٤٫٣٫٥

ندوق ببدل الخسارة  يقوم الصندوق بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس تطلعي. يعترف الص
 الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ما يلي: لهذه 

 
 • كمية غير متحيزة ومرجحة االحتمال يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛

 • القيمة الزمنية للموارد؛ و
إعداد التقارير حول األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤ بالظروف  • معلومات معقولة وداعمة متاحة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ 

 االقتصادية المستقبلية. 
 

 محاسبة تاريخ التداول  ٤٫٣٫٦
بيع    ندوق بشراء أويتم االعتراف / إلغاء االعتراف بمشتريات وبيع األصول المالية بالطريقة المعتادة في تاريخ المتاجرة (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الص

حدد بشكل عام األصول). عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول ضمن اإلطار الزمني الم
  بموجب اللوائح أو األعراف في السوق. 

الصافي في   الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل المبلغ  النفاذ حاليًا    قائمةتتم تسوية  قانوني واجب  المركز المالي فقط إذا كان هناك حق 
  لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي لتحقيق األصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد. 

فتراضي واألصول وااللتزامات ذات الصلة باإلجمالي  ليس هذا هو الحال عموًما مع اتفاقيات المقاصة الرئيسية ما لم يتم عرض أحد أطراف االتفاقية بشكل ا
  المركز المالي.  قائمةفي 

  القابلة لالسترداد  لوحداتا ٤٫٤

  يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عندما: 

 .تخول حاملها حصة نسبية من صافي موجودات (حقوق الملكية) الصندوق في حالة تصفية الصندوق  
 ة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى. تكون في فئ  
  .تكون جميع الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى لها ميزات متطابقة  
   في المالك  بخالف حقوق  آخر  مالي  أي موجود  أو  النقد  بتسليم  تعاقدي  التزام  أي  لالسترداد  القابلة  الوحدات  تتضمن  من صافي  ال  تناسبية  حصة 

  موجودات الصندوق (حقوق الملكية).
 خسارة أو التغير إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة يعتمد بشكل كبير على الربح أو ال

القيمة العادلة لصافي الموجودات المعترف بها وغير المعترف بها (حقوق الملكية) في صافي الموجودات المعترف بها (حقوق الملكية) أو التغير في  
  للصندوق على مدى عمر األداة. 

لي آخر  باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد التي تحتوي على جميع الميزات المذكورة أعاله، يجب أال يكون لدى الصندوق أي أداة أو عقد ما
  يحتوي على: 

 فقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي مجموع التد
  الموجودات المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق. 

  .أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين المستردون  

ستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. إذا لم تستوف الوحدات القابلة لالسترداد جميع الميزات السابقة، أو جميع الشروط يقوم الصندوق با 
  صنيف، مع المحددة مسبقاً، لكي تصنف كحقوق ملكية، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة الت 
ت والشروط أي فروق عن القيمة الدفترية السابقة المعترف بها في حقوق الملكية. إذا كانت للوحدات القابلة لالسترداد بعد ذلك تستوفي جميع الميزا

  التصنيف. لتصنيفها كحقوق ملكية، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة 

خل الشامل  يتم احتساب إصدار وحيازة وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. وال يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في قائمة الد
  عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. 

  لمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرىا ٤٫٥

  العمولة الفعلي. االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة والمطلوبات االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل يتم 
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  (تتمة)  المهمةملخص السياسات المحاسبية  ٤

  (تتمة)  األدوات المالية        ٤٫٣

  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة صافي المكاسب أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية  ٤٫٦

للموجودات  لعادلة  صافي المكاسب أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عبارة عن تغيرات في القيمة ا 
دات ومصروفات الفوائد  المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وباستبعاد إيرا

  واألرباح. 

ن عكس المكاسب والخسائر غير المحققة لألدوات المالية  تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة وم
بالقيمة العادلة من   للسنة السابقة والتي تحققت في الفترة المشمولة بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد األدوات المالية المصنفة

التي تمثل الفرق بين قيمة األداة الدفترية األولية ومبلغ االستبعاد، أو المدفوعات النقدية  خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. و
  أو المقبوضات التي تتم على عقود المشتقات المالية (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات على حسابات الهامش اإلضافية لهذه األدوات).

  األعتراف باأليراد  ٤٫٧
الحد الذي يحتمل معه تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق ، بغض النظر عن موعد يتم االعتراف باإليرادات إلى 

 السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ، باستثناء الخصومات والضرائب والخصومات. 

  دخل توزيعات األرباح  ٤٫٨

األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي يتم فيه إثبات حق استالمها. بالنسبة لألوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون    يتم االعتراف بدخل توزيعات
اح  على دفع أربهذا هو تاريخ توزيع األرباح السابق. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون  

  شامل في بند منفصل. األسهم. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل ال 

  المعامالت  تكاليف ٤٫٩

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهي تشمل الرسوم تكاليف المعامالت هي التكاليف المتكبدة للحصول على الموجودات أو المطلوبات المالية  
  والعموالت المدفوعة للوكالء والمستشارين والوسطاء والتجار. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة فور تكبدها في الربح أو الخسارة كمصروف.

  أتعاب اإلدارة  ٤٫١٠

  صندوق وتدفع المتأخرات كل ثالثة أشهر. ال في أحكام وشروط  ةالمذكور بالقيمةاإلدارة  أتعابيتم احتساب 

  مصروفات أخرى ٤٫١١

  يتم تحميل المصروفات األخرى بأسعار / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. 

 الزكاة  ٤٫١٢

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

  
  الموجودات صافي قيمة  ٤٫١٣

لصندوق األسهم على عدد الوحدات المعنية    الموجوداتلكل وحدة تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية بقسمة صافي    الموجوداتيتم احتساب صافي قيمة  
  م.في نهاية العا 

 لمخصصات ا ٤٫١٤

التزام حالي قانوني او تعاقدي نتيجة ألحداث ماضية، من المحتمل أن تطلب تدفق الموارد التي تجسد يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون لدى الصندوق  
منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ. ال يتم االعتراف بالمخصص لخسارة التشغيل المست
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  نقدية ومافي حكمها ال.        ٥

). ال يحقق الصندوق أرباًحا  ١  إيضاحيتم االحتفاظ باألرصدة النقدية في الحسابات الجارية لدى بنك الجزيرة، وهو طرف ذو عالقة (انظر   ٥٫١     
  على هذه الحسابات الجارية. 

  . هذه االموال توضع مع أمين الحفظ والصندوق يربح من هذه األرصدة ٥٫٢

  

  والخسارة أ االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح      .٦

  االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هي كالتالي: 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في     

 ٪٢١٫٧٧ القيمة العادلة  التكلفة  الدولة  القطاع الصناعي 
 لكترونيات الكهرباء واإل

 اليابان 

 ٢٣٫٥٦  ١٩٬٣٢٤٬٣٣٦   ١٠٬٠٨٧٬٢٤٣ 
 ١٩٫٨٥  ١٦٬٢٨٠٬٠٢٩   ٨٬٤٦٧٬٨٠٤  الصيدلة 

 ١٦٫٠٤  ١٣٬١٥٣٬٦٠٦   ٧٬٦٨٣٬٤٧٠  البناء والهندسة 
 ١١٫٤٧  ٩٬٤١٠٬١٨٢   ٣٬٩٥٥٬٢٣٦   بيع بالتجزئة 

 ٧٫٧٠  ٦٬٣١٨٬٥٣٤   ٣٬٦٨٣٬٨٨٩   المواد الكيميائية 
 ٤٫٩٣  ٤٬٠٤٣٬٦٥٧   ١٬٨٠٧٬٩٠٩   االتصاالت والتكنولوجيا 

 ٣٫٢٢  ٢٬٦٤٥٬٤٤٩   ٢٬٨٢١٬٦٤٤  الغيار سيارات وقطع 
 ٠٫٨٠  ٦٥٣٬٣١٩   ٤٤٢٬٠٧٤  منتجات المستهلك 

 ١٢٫٤٣  ١٠٬٢٠١٬٣٤٧   ٦٬٣٢٢٬١٢٤  أخرى
 ٪١٠٠  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩   ٤٥٬٢٧١٬٣٩٣    اإلجمالي 

 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في     

 ٪٢١٫٧٧ القيمة العادلة  التكلفة   الدولة  القطاع الصناعي 
 لكترونيات واإل الكهرباء

 اليابان 

٢١٫٠٦ ١٤٬١٥٦٬٥٤٦ ١٠٬٧١٩٬٣٥٩ 
 ٢٠٫٣٢ ١٣٬٦٥٦٬٨١٢ ٨٬٤٣٠٬٠٠٦  الصيدلة 

 ١٢٫٠٢ ٨٬٠٧٩٬١٨٨ ٦٬٥٨٠٬٦٣٩  البناء والهندسة 
 ٩٫٧٧ ٦٬٥٦٥٬٤٥٥ ٣٬٨٧٩٬٥٨٥  بيع بالتجزئة 

 ٦٫٧٥ ٤٬٥٣٨٬٨٤٥ ٣٬٨٢٨٬٩٤١  المواد الكيميائية 
 ٦٫٤١ ٤٬٣٠٨٬٣٩٠ ٥٬٠٧٢٬١٢٠  سيارات وقطع الغيار 

 ٥٫٨٠ ٣٬٩٠١٬٠٣٢ ٢٬٥٧٩٬٤٩٧  االتصاالت والتكنولوجيا 
 ١٫٦٧ ١٬١٢٣٬٥٦٨ ٨٥٢٬٦٣٣ منتجات المستهلك 

 ٠٫٩٠ ٥٩٧٬٦٦٠ ٦٥٤٬٥٧٥ الفضاء 
 ١٥٫٣٠ ١٠٬٢٨٦٬٩٨١ ٦٬٦٣٩٬٣٧٦ أخرى

 ٪١٠٠ ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧ ٤٩٬٢٣٦٬٧٣١  اإلجمالي 
 

  

 

 

  

  

  

  ديسمبر  ٣١    
  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠ إيضاح   

  ٢٥٠    ٤٨٨٬٤٥٥  ٧,  ٥٫١  لدى البنك  أرصدة
  ١٬٦٠٤٬٠٧٣    ١٬٣٣٩٬٢٥١  ١  أرصدة لدى أمين الحفظ 

   ١٬٦٠٤٬٣٢٣   ١٬٨٢٧٬٧٠٦ 
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 األطراف ذات العالقة عمليات وأرصدة       ٧

  
  أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى

  
  حامليمن صافي موجودات الصندوق العائدة ل  ٪١٫٥٠يدفع الصندوق لخدمات اإلدارة على أساس ربع سنوي، وتبلغ أتعاب اإلدارة بمعدل سنوي  

  الوحدات في كل تاريخ تقييم، كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق. 
  

 ٪ وفقًا لمعايير مرجعية محددة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق. ٢٠يدفع الصندوق رسوم األداء بمعدل 
  

يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي نفقات أخرى بالنيابة عن الصندوق مثل تعويضات مجلس اإلدارة وتعويض هيئة الرقابة الشرعية وغيرها  
الصندوق الصافية المحسوبة على أساس    موجودات  ٪ من قيمة  ٠٫٢٥من الرسوم المماثلة. ال يتوقع أن تتجاوز هذه النفقات معدل سنوي قدره  

  يومي.
  

    
  مع األطراف ذات العالقة  المعامالت

  
ى أساس  خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية. تم تنفيذ هذه المعامالت عل

  مجلس الصندوق. الشروط واألحكام المعتمدة للصندوق. يتم اعتماد جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل 
 

    م٢٠١٩    م ٢٠٢٠  المعامالت طبيعة  طبيعة العالقة   األطراف ذات العالقة 
         

 مدير الصندوق  الجزيرة لألسواق المالية 
 ٩٦٦٬٣٤٠  ١٬١١٣٬٧٠٣ أتعاب إدارة 

 (٤٢٬٢٥٩)  (٥٥٬٧٩٧)  تسوية من مدير الصندوق 
 ٢٥٢٬٨٥٧  ٨١٤٬٨٢٢  أتعاب األداء 

 ٤٢٬٢٥٩  ٦٦٠  رسوم بنكية   شقيقة   بنك الجزيرة 
 ٤٬٢٥٥  ٤٬٢٤٥  مكافأة المجلس   اإلدارة العليا   مجلس ادارة الصندوق 

  
ا يتم االكتتاب في بعض وحدات الصندوق من قبل أحد المنتسبين لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها ويديرها مدير الصندوق، وتفاصيلها كم

  يلي: 

 اسم اطراف ذات عالقة 
ديسمبر    ٣١

 م ٢٠٢٠
 

 م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
    
 (الوحدة بالرقم)  

    شركة شقيقة 
 ٢٩٩٬١٤٢   ٢٨٢٬٨٢٠  شركة الجزيرة تكافل التعاونية 

    

    صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق 

 ٢٨٬٦٥٦   ٢٨٬٥١٣  صندوق الجزيرة المتنوع الجسور 
 ٥٬٦٤٨   ٦٬٣٤٠  صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن 
 ١٬٣٦٧   ١٬٥٤٧  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ 

  
  أرصدة األطراف ذات العالقة: 

  طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة   األطراف ذات العالقة 
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠٢٠
  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
         

 ٢٥٠  ٤٨٨٬٤٥٥  أرصدة البنك   شركة شقيقة   بنك الجزيرة 

 الجزيرة لألسواق المالية 
  
 

  
  الصندوق مدير 

 
 

 ٢٧٠٬٨٨٥ أتعاب إدارية مستحقة 
 ٢٢٠٬٢٠٥ 

 ٧٩٬٢٥٣  ٥١١٬٢٣٣  مستحق االسترداد 
 ٦٦٬٣٧٣  ٨٦٣٬٦٣٢  أتعاب أداء مستحقة* 

 ٨٬٥٢٢  ١٢٬٧٦٧  * مكافآت مستحقة  اإلدارة العليا   مجلس ادارة الصندوق 
  *مصاريف مستحقة ومطلوبات آخرى 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١٦ 
 

  معامالت الوحدات       ٨
  يتم تلخيص المعامالت في الوحدات للسنة كما يلي:   

   م٢٠١٩    م٢٠٢٠  
     
  (بالعدد) 
      
 ٣٧١٬٢٦٩  ٣٦٥٬٦٤٦  وحدات في بداية السنةال

 ٤٨٬٤٤٠  ٦٠٬٠٩٧          السنة خالل وحدات مصدره 
 (٥٤٬٠٦٣)  (٨٥٬٥٩٦)          وحدات مسترده خالل السنة

 (٥٬٦٢٣)  (٢٥٬٤٩٩)  صافي التغير في الوحدات
 ٣٦٥٬٦٤٦  ٣٤٠٬١٤٧  وحدات في نهاية السنةال

  
  صافي  المكاسب المحققة وغير المحققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      ٩

    م٢٠١٩      م٢٠٢٠  
  ٨٬٧٣٢٬٣٣٦    ١٨٬٧٨١٬٣٢٠  ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اربح غير محقق من 

االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل محقق من استبعاد  /(خسارة) ربح ال
  ٤٬٨٧٩٬٥٨٩    (٦٨٩٬٩٣٥)  الربح أو الخسارة 

  ١٣٬٦١١٬٩٢٥    ١٨٬٠٩١٬٣٨٥  
  

  األدوات المالية حسب الفئة     ١٠

  التكلفة المطفأة    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل الربح    

  والخسارة 
  

    الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات  
  

  
     ١٬٨٢٧٬٧٠٦  وما في حكمها النقدية 

  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩  -  بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  استثمارات مدرجة
    ٢١٧٬٢٧٤ ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 

  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩  ٢٬٠٤٤٬٩٨٠  اإلجمالي 
 

  التكلفة المطفأة    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل الربح    

  والخسارة 
  

    الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات  
  

  
  -   ١٬٦٠٤٬٣٢٣  وما في حكمها النقدية 

  ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧  -  بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  استثمارات مدرجة
 -   ١٬١٠٦٬٩١٧ ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 

  -  ٢٩٬٢٧٤    توزيعات أرباح مستحقة 
  ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧  ٢٬٧٤٠٬٥١٤  اإلجمالي 

  إدارة المخاطر المالية     ١١
  عوامل المخاطر المالية   ١١٫١

الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من االستمرار في توفير أفضل عوائد لحاملي  
  الوحدات وضمان سالمة معقولة لحاملي الوحدات.  

  ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية.   السوق، لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر    إن أنشطة الصندوق تعرضه

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

  
ر المراقبة والتحكم في المقام األول ليتم تنفيذها بناًء على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق وثيقة يتم تحديد مخاط

راءات  الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، واحتماالت المخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إج
  زن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار. إلعادة توا

  
  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١٧ 
 

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية    ١١

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية  ١١٫١

  : يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة األنواع المختلفة من المخاطر التي يتعرض لها، يتم شرح هذه األساليب أدناه 

 السوق  أخطار  )أ (
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية   .١
 

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

  
  ة كانت بالعمالت اآلتية: والخسارأموجودات الصندوق المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

  
  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  الدولة  العملة

    ٪   القيمة العادلة   ٪   القيمة العادلة    
   ٪١٠٠ ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧   ٪١٠٠ ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩  اليابان   الين الياباني 

    ١٠٠ ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧   ٪١٠٠ ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩٪   

  
) بسبب م٢٠١٩ديسمبر    ٣١م و  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠(نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في    الموجودات إن التأثير على صافي قيمة   

  الثوابت كما يلي:في مع وجود جميع المتغيرات األخرى  المستثمر، لصناديق  الموجوداتالتغيير المحتمل المعقول في صافي قيمة 
  

  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  الدولة  العملة
  التغيير المعقول     

  ٪المحتمل  
  التأثير على
  صافي 

 الموجودات 

  التغيير المعقول   
  ٪المحتمل  

  التأثير على
  صافي  

  الموجودات  

  

  اليابان   الين الياباني 
+/- ١٪ +/- 

٨٢٠٬٣٠٥ 
  

+/- ٦٧٢٬١٤٥ -/+ ٪١    

    
 

 
 مخاطر معدل العمولة  .٢

مة الثابتة  ذات القسيالعمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات المالية  معدلتتمثل مخاطر 
اليتعرض الصندوق لمخاطر معدل ليس لدى الصندوق اي ادوات مالية تحمل معدل عمولة وبالتالي،  .بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق

  العمولة. 
  
  

 مخاطر السعر   .٣

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

  
ار  تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب الصندوق عن قرب حركة أسع

  ). ٦ إيضاحة مدرجة. (يمتلك الصندوق استثمارات في أوراق مالي المالي، المركز  قائمةكما في تاريخ  أدواته المالية المدرجة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١٨ 
 

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية    ١١

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية  ١١٫١

  (تتمة) السوق أخطار  )أ (

 )iii(  (تتمة) مخاطر السعر  
) بسبب  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١م و  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١(نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في    الموجوداتإن التأثير على صافي قيمة  

  الثوابت كما يلي:في مع وجود جميع المتغيرات األخرى  المستثمر، لصناديق  الموجوداتالتغيير المحتمل المعقول في صافي قيمة 
  

  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  

  

التغيير  
المعقول 
  ٪١المحتمل

  التأثير على
  صافي 
 الموجودات 

التغيير  
المعقول 
المحتمل  

٪١ 

  التأثير على
  صافي 
 الموجودات 

          
 ١٤١٬٥٦٥ ٪١ -/+  ١٩٣٬٢٤٣  ٪١ -/+ لكترونيات الكهرباء واإل

 ١٣٦٬٥٦٨ ٪١ -/+  ١٦٢٬٨٠٠  ٪١ -/+  الصيدلة 
 ٨٠٬٧٩٢ ٪١ -/+  ١٣١٬٥٣٦  ٪١ -/+  البناء والهندسة 

 ٦٥٬٦٥٥ ٪١ -/+  ٩٤٬١٠٢  ٪١ -/+  بيع بالتجزئة
 ٤٥٬٣٨٨ ٪١ -/+  ٦٣٬١٨٥  ٪١ -/+ المواد الكيميائية 

 ٣٩٬٠١٠ ٪١ -/+  ٤٠٬٤٣٧  ٪١ -/+  االتصاالت والتكنولوجيا 
 ٤٣٬٠٨٤ ٪١ -/+  ٢٦٬٤٥٤  ٪١ -/+  سيارات وقطع الغيار 

 ١١٬٢٣٦ ٪١ -/+  ٦٬٥٣٣  ٪١ -/+ منتجات المستهلك 
 ٥٬٩٧٧ ٪١ -/+    -  ٪١ -/+  الفضاء 
 ١٠٢٬٨٦٩ ٪١ -/+ ١٠٢٬٠١٣ ٪١ -/+  أخرى

  
 مخاطر االئتمان    )ب (
  

  ام.يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية، وهي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء بااللتز
  

عقود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر االئتمانية من خالل تحكم سياسة الصندوق الخاصة أن تبرم  
يتعرض    .لةمراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة، والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف المقاب 

دته البنكية وتوزيعات ارباحه المستحقة، والمستحق من أطراف ذات عالقة، والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة الصندوق لمخاطر االئتمان ألرص
لدى  خرى.  األ البنك  أرصدة  على  الحفاظ  تيتم  مالية  جيد.مؤسسات  ائتماني  مخاطرها    تمتع بتصنيف  وللموجودات األخرى  منخفضةوبالتالي   .

  ايضا.  منخفضةمخاطر االئتمان 
  

  ائتمانية تصنيفات

أعلى من تصنيف    الحاالت، في جميع    التي، يتم تقييم جودة االئتمان للرصيد المصرفي للصندوق بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية  
  الدرجة االستثمارية. تم جدولة األرصدة المصرفية مع التصنيفات االئتمانية أدناه: 

   
 مخاطر السيولة   )ج(

 
يمكن   مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو ال

  القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية بشكل جوهري. 
  

تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر السيولة الخاصة  
األولى من الذمم الدائنة والتي من المتوقع ان يتم تسويتها خالل شهر للوفاء بعمليات االسترداد في هذه األيام. تتكون المطلوبات المالية بالدرجة  

  واحد من قائمة الموجودات والمطلوبات.
اكات  يقوم الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتر

  ستثمار أو بالحصول على تمويل قصير األجل من مدير الصندوق. الجديدة أو تصفية محفظة اال

    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  تصنيف المؤسسة المالية 
        

        النقدية وما في حكمها 
 ٢٥٠   ٤٨٨٬٤٥٥  ب ب ب +  
 ١٬٦٠٤٬٠٧٣   ١٬٣٣٩٬٢٥١  غير مصنف 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

١٩ 
 

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية    ١١

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية  ١١٫١
  (تتمة) مخاطر السيولة(ج)      

 م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ 
 األجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة  

  ١٬٨٢٧٬٧٠٦   -  ١٬٨٢٧٬٧٠٦ النقدية وما في حكمها 
استثمار مدرج بالقيمة العادلة خالل الربح أو 

 الخسارة 
٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩   -  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩  

  ٢١٧٬٢٧٤   -  ٢١٧٬٢٧٤ ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 
 ٨٤٬٠٧٥٬٤٣٩  -  ٨٤٬٠٧٥٬٤٣٩ إجمالي الموجودات 

  -  
 ٢٧٠٬٨٨٥    ٢٧٠٬٨٨٥ أتعاب إدارة مستحقة 

 ٥١١٬٢٣٣  -  ٥١١٬٢٣٣ أطراف ذات عالقة مستحق إلى  
 ١٬٠٢٩٬٧٩٥  -  ١٬٠٢٩٬٧٩٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ١٬٨١١٬٩١٣  -  ١٬٨١١٬٩١٣ إجمالي المطلوبات
  
 م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 
 األجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة  

 ١٬٦٠٤٬٣٢٣  -  ١٬٦٠٤٬٣٢٣ النقدية وما في حكمها 
بالقيمة العادلة خالل الربح أو استثمار مدرج 

 الخسارة 
٦٧٬٢١٤٬٤٧٧  -  ٦٧٬٢١٤٬٤٧٧ 

 ١٬١٠٦٬٩١٧  -  ١٬١٠٦٬٩١٧ ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 
 ٢٩٬٢٧٤      ٢٩٬٢٧٤    توزيعات أرباح مستحقة 

 ٦٩٬٩٥٤٬٩٩١  -  ٦٩٬٩٥٤٬٩٩١ إجمالي الموجودات 

  -  
 ٢٢٠٬٢٠٥    ٢٢٠٬٢٠٥ أتعاب إدارة مستحقة 

 ٧٩٬٢٥٣  -  ٧٩٬٢٥٣ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ١٥٤٬٤٨٨  -  ١٥٤٬٤٨٨ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ٤٥٣٬٩٤٦  -  ٤٥٣٬٩٤٦ إجمالي المطلوبات
  

  مخاطر التشغيل  ) د( 
  

المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  
ن  التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير مخاطر االئتما

  .والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية 

ندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعته في تحقيق  يتمثل هدف الص
  هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٢٠ 
 

  
  

  تقدير القيمة العادلة        ١٢
  

مالي. يتم تقييم  تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير ال
  بيعها عند أحدث سعر للعرض.   نالتقرير عاألدوات التي لم يتم 

أو   الموجودات  فيه تداول  القيمة  السوق النشط هو سوق يتم  على أساس مستمر.  التسعير  لتقديم معلومات  الكافيين  بالتكرار والحجم  المطلوبات 
  . 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
   أسعار السوق (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها    –  ١المستوى

 في تاريخ القياس. 
   تقنيات التقييم التي يمكن عندها مالحظة أدنى مستوى دخل هام لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر.   –  ٢المستوى 
  تقنيات التقييم التي ال يمكن عندها مالحظة أدنى مستوى دخل ذو أهمية لقياس القيمة العادلة. – ٣المستوى  

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

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

  

 م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 القيمة العادلة 

 المستوى
 األجمالي  ٣ ٢ ١

 الموجودات المالية 
 

    

خالل الربح أو  استثمار مدرج بالقيمة العادلة من 
 الخسارة 

٨٢٬٠٣٠٬٤٥٩ 
  ٨٢٬٠٣٠٬٤٥

٩ 

 م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
 القيمة العادلة 

 المستوى
 األجمالي  ٣ ٢ ١

 الموجودات المالية 
 

    

استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة 

٦٧٬٢١٤٬٤٧٧ - - 
٦٧٬٢١٤٬٤٧

٧ 
قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يحدد الصندوق التحويالت بين المستويات في التسلسل الهرمي بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم  

هاية  من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل)، وتعتبر التحويالت قد حدثت في ن
غيير. خالل الفترة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة  الفترة المالية التي حدث فيها الت

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

ته قصيرة األجل  أداة مالية أخرى مثل النقد بأرصدة لدى البنوك، وهو أصل مالي قصير األجل تقارب قيمته الدفترية قيمته العادلة، بسبب طبيع
  العادلة. وجودة االئتمان العالية للطرف المقابل. بالنسبة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية هي تقريب للقيمة 

 األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير         ١٣
  

تعديالت لوائح صناديق االستثمار والئحة المصطلحات المحددة المستخدمة في  م، أعلنت الهيئة سوق المال الموافقة على  ٢٠٢١مارس    ١بتاريخ  
م. اعتباًرا من تاريخ الموافقة عليها القوائم المالية، يقوم مدير الصندوق بتقييم تأثير التعديالت  ٢٠٢١ مايو  ١الالئحة ("التعديالت") بتاريخ نفاذ في  

 على القوائم المالية للصندوق. 

 رات في أحكام وشروط الصندوق  التغيي        ١٤
م، أجرى مدير الصندوق تعديالت معينة على شروط وأحكام الصندوق. يشمل التغيير الجوهري في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  

 الشروط واألحكام ما يلي: 
 الشروط واألحكام المراجعة   الشروط واألحكام الحالية  االسم 

 ٪١٥ ٪٥ ضريبة القيمة المضافة 

 



  اليابانية الجزيرة لألسهم صندوق 
  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ) بالدوالر األمريكي (جميع المبالغ 

 

٢١ 
 

 
 آخر يوم للتقييم         ١٥

 
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان آخر تاريخ للتقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية هو 

  ماد القوائم المالية اعت        ١٦

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

 

 

 


