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  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  
 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ إيضاح 
      

     الموجودات
 ٥٬١٣٩٬٣١٣  ١٬٦٠٤٬٤٨١ ٧٫٥  النقدية وشبه النقدية

 ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥  ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧ ٦  أو الخسارةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 ٨٥٤٬٧٣٨  ٧٣٩٬٥٨٢   توزيعات أرباح مستحقة

 -  ٢٨٬١٨٦   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 ٤٤٬٨١٨٬٢٤٦  ٦٩٬٧٥٨٬٤٠٦  إجمالي الموجودات

     
     

      المطلوبات
 ١٨٨٬٨٣١  ٣٠١٬٣٧٨ ٧  أتعاب إدارة مستحقة

 ١١٠٬٣٧٠  ٩٩٬٣٢٧  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٢٩٩٬٢٠١  ٤٠٠٬٧٠٥  إجمالي المطلوبات

     
 ٤٤٬٥١٩٬٠٤٥  ٦٩٬٣٥٧٬٧٠١  صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات

     
 ٤١٣٬٦٨٤  ٤٦٦٬٢٢٧ ٨ الوحدات مصدرة (بالعدد)

       
 ١٠٧٫٦٢  ١٤٨٫٧٦  صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة للوحدة
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  قائمة الدخل الشامل
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  
 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ إيضاح 
     

      الدخل
     

من استثمارات مدرجة بالقيمة  المحقق وغير المحقق صافي الربح
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٬٠٠٥٬٠٩٢  ٢٠٬١٥١٬٥٥٦ ٩ 

  ٨٧٧٬٦٣٩   ١٬٩٠٧٬٤٣٣      دخل توزيعات أرباح
  ٥٥٬٢٩٨  -    دخل آخر

  ٢٬٩٣٨٬٠٢٩  ٢٢٬٠٥٨٬٩٨٩ 
     المصروفات

     
 (٦٤٠٬٠٩٨)  (١٬١٠٥٬١٦٧) ٧ وحفظ أتعاب إدارة

  (٩٤٬٣٤٠)   (١٧٢٬٣١٧)    مصروفات أخرى 
  (١٬٢٧٧٬٤٨٤)  (٧٣٤٬٤٣٨) 
     

 ٢٬٢٠٣٬٥٩١  ٢٠٬٧٨١٬٥٠٥   صافي الدخل للسنة
        

  -   -   الدخل الشامل االخر للسنة  
        

  ٢٬٢٠٣٬٥٩١   ٢٠٬٧٨١٬٥٠٥   اجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
    
      

 ٣٦٬٩٩٤٬٧٧٤  ٤٤٬٥١٩٬٠٤٥ صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة
    

 ٢٬٢٠٣٬٥٩١  ٢٠٬٧٨١٬٥٠٥ اجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    االشتراكات واالستبعادات لمالكي الوحدات
     

  ٩٬٦٤١٬١٦٥   ١٥٬٤٠٠٬٠٨٤ اصدار الوحدات
 (٣٬٤٨٩٬٢٧٩)   (٩٬٥٣٤٬٨١٢) استرداد الوحدات

 ٦٬١٥١٬٨٨٦  ٥٬٨٦٥٬٢٧٢ صافي التغير من معامالت الوحدات
  (٨٣١٬٢٠٦)   (١٬٨٠٨٬١٢١)  )١٣توزيعات أرباح لحاملي الوحدات (إيضاح 

    
 ٤٤٬٥١٩٬٠٤٥  ٦٩٬٣٥٧٬٧٠١ صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة
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 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ إيضاح 
     

     :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٬٢٠٣٬٥٩١  ٢٠٬٧٨١٬٥٠٥  للسنة الدخل صافي

     التعديالت على:
بالقيمة العادلة من  (الربح) غير المحقق من استثمارات مدرجة - 

 (١٦٬٦٣٧٬٥٥٤) ٩ خالل الربح أو الخسارة
 

(١٬٩٢٥٬٩٦٦) 
  ٢٧٧٬٦٢٥  ٤٬١٤٣٬٩٥١ 

     :صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (٩٬٤١٧٬٥٧٣)   (١١٬٩٢٤٬٤٠٨)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  (١٦٧٬٠٩٣)    ١١٥٬١٥٦   توزيعات أرباح مستحقة
   ٣٤٣    (٢٨٬١٨٦)   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

   ٦٢٬٧٩٤    ١١٢٬٥٤٧   أتعاب إدارة مستحقة
  ٤١٬٩٤٣   (١١٬٠٤٣)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 (٩٬٢٠١٬٩٦١)  (٧٬٥٩١٬٩٨٣)  األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
     

     :األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
  ٩٬٦٤١٬١٦٥   ١٥٬٤٠٠٬٠٨٤  من إصدار وحدات  متحصالت

  (٣٬٤٨٩٬٢٧٩)    (٩٬٥٣٤٬٨١٢)   إسترداد وحدات
 (٨٣١٬٢٠٦)  (١٬٨٠٨٬١٢١) ١٣  توزيعات أرباح لحاملي الوحدات

 ٥٬٣٢٠٬٦٨٠  ٤٬٠٥٧٬١٥١  األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد
     

 (٣٬٨٨١٬٢٨١)  (٣٬٥٣٤٬٨٣٢)  في النقدية وشبه النقدية النقصصافي 
     

 ٩٬٠٢٠٬٥٩٤  ٥٬١٣٩٬٣١٣  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
     

 ٥٬١٣٩٬٣١٣  ١٬٦٠٤٬٤٨١ ٥ النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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٧  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية. ١
 

("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح تم تأسيسه وإدارته من خالل اتفاقية بين شركة الجزيرة لألسواق صندوق الجزيرة الخليجي للدخل 
مساهمة سعودية مقفلة ("مدير الصندوق") وبين المستثمرين ("حاملي الوحدات"). يُعتبر مدير الصندوق شركة تابعة مملوكة  شركة-المالية 

جمادى اآلخر  ٢٥بتاريخ  ٢٤١٤/٥ح موافقة هيئة السوق المالية إلصدار الوحدات بموجب خطابها رقم بالكامل لبنك الجزيرة ("البنك"). تم من
 م.٢٠١٣يوليو  ١٣بدأ الصندوق نشاطه في م). ٢٠١٣مايو  ٥(الموافق هـ  ١٤٣٤

 
في توفير الفرصة للمستثمرين  يعمل الصندوق بموجب الشروط واألحكام الواردة في نشرة اإلصدار الخاصة به ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق

لس التعاون لالستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي يتم اصدارها وتداولها في األسواق المالية في دول مج
لصندوق بعد توزيع األرباح على حاملي ويتم إعادة استثمار صافي إيرادات الصندوق في ا الخليجي. يركز الصندوق على توزيعات أرباح األسهم.

   الوحدات وهو ما ينعكس في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة.
  

  تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويتم االحتفاظ بموجودات الصندوق لدى نورثرن ترست السعودية ("أمين الحفظ").
  

ديسمبر  ٢٤هـ (الموافق ١٤٢٧ذو الحجة  ٣يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 
 ١٤٤٢رجب  ١٧المعدلة) في  (الالئحةم). تم تعديل الالئحة ٢٠١٦مايو  ٢٣هـ (الموافق  ١٤٣٧شعبان  ١٦م) والذي تم تعديله في تاريخ ٢٠٠٦

 والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها. )م٢٠٢١مارس  ١فق هـ (الموا
  م).٢٠٢١مايو  ١ افقهـ (المو ١٤٤٢رمضان  ١٩معدلة من يبدأ سريان الالئحة ال

  
  / االسترداد شتراكاال
 

. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق بشكل يومي. يتم تحديد مفتوح تداولاليتم قبول طلبات االشتراك / االسترداد في جميع األيام التي يكون فيها 
صافي قيمة أصول الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات عن طريق قسمة صافي األصول (القيمة العادلة ألصول الصندوق مطروًحا منها 

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

 
 المالية مبينة أدناه. قوائمالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه ال

  

  بيان االلتزام  ١-٢
  

خرى المعتمدة من تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األ
  .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  
  أساس القياس  ٢-٢
  

   .بالقيمة العادلة المدرجةأساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات باستخدام القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد هذه 
  

بعرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المالي، حيث  مال يقوال يملك الصندوق دورة تشغيلة محددة وبالتالي 
 يقوم الصندوق بعرض الموجودات وااللتزامات بترتيبها حسب السيولة.

  
  لعملة الوظيفية وعملة العرض ا ٣-٢

 

). يتم عرض يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية"
   .الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق وهي العملة الريال السعوديبهذه القوائم المالية 

  
  المعامالت واألرصدة 

  

ت. يتم تحويل الموجودات لمعامالايخ رفي تادة لسائرف الصر اسعادام أباستخ  لريال السعوديالی إألجنبية ت ابالعمالت لمعامالل ايوتحم يت
أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. أرباح وخسائر سعر الصرف  باستخدام السعوديلريال اوالمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى 

  الناتجة من ترجمة العمالت يتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل.
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٨  

  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .٣
  

الموجودات والمطلوبات والدخل  وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغمن االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية
وإالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات على نتائج تتطلب والمصروفات 

  في الفترات المستقبلية.تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر 
  

  .المالية قوائموالتي تعتبر جوهرية لهذه ال عداد التقديرات واألحكام التاليةفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، قامت اإلدارة بإ
 

  االستمرارية١-٣

الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار العمل  مديرقام 
في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة 

  لك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.عاملة. لذ
  
  لسياسات المحاسبية المهمةا .٤
 
  معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة ١-٤

ندوق للسنة تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للص
وائم ، ولكن ليس لها تأثير على القم٢٠٢١. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  المالية للصندوق.
  

وق. هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصند
، تلك التعديالت والتفسيراتويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد 

  .طبقتإن 
  
  م٢٠٢١التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام  ١-١-٤
 

  تعديالتال

باستثناء المالية للشركة، القوائم ولكن ليس لها تأثير مادي على الحالي العام  خاللأدناه،  وضحةيسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الم
 ما هو مشار إليه أدناه.

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
  ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 
 ٩،٧،٤،١٦المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي 
٣٩  

إصالح مؤشر سعر الفائدة 
  ٢المرحلة  –

متطلبات محددة عن محاسبة التحوط تعدل هذه التعديالت   م٢٠٢١يناير  ١
للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل 
فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط 
المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات 
القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً 

فصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي متطلبات إ
لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي  ٧رقم 

أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
٩.  

المعيار الدولي للتقرير 
  ١٦المالي رقم 

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 

١٦  
  ١٩- كوفيد-التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 
  الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار   م٢٠٢١إبريل  ١
هو تعديل للدفعات المستحقة في  ١٩ذات الصلة بـكوفيد 

م (بدالً من ٢٠٢٢يونيو  ٣٠األصل لعقد إيجار في أو قبل 
  م أو قبله).٢٠٢١يونيو  ٣٠السداد المستحق في 

  

  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

٩  

 السياسات المحاسبية المهمة (تتمه) .٤
 

  معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة (تتمه) ١-٤
  
  

  الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير ٢-١-٤
  
  

والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة 
  لم تصبح سارية المفعول بعد.

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
  ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 
   ٣٧رقم 

العقود المحملة 
  -بالخسارة 

  تكاليف الوفاء بالعقود

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة   م٢٠٢٢يناير  ١
مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 
بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها 

  الشركة ذلك التعديل.
لي للتقرير المعيار الدو
والمعيار  ١٦المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة  ٩

والمعيار  ٤١الدولي رقم 
الدولي للتقرير المالي رقم 

١  

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

-م٢٠١٨المالي 
  م٢٠٢٠

التعديل توضيح : يزيل ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   م٢٠٢٢يناير  ١
  إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

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

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة 
شأة (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق أو المستلمة بين المن

التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في 
  .أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 
ة للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدي ٤١المحاسبة الدولي رقم 

  .للضرائب عند قياس القيمة العادلة
: يتيح التعديل إعفاءاً إضافياً ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما 
  يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي 
  ١٦رقم 

الممتلكات واآلالت 
 العائدات-والمعدات 

  قبل االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات   م٢٠٢٢يناير  ١
واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 
يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح 

ً معنى "اختبار ما إذا كان أحد ا ألصول يعمل التعديالت أيضا
  بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 
  المالي

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم   م٢٠٢٢يناير  ١
م بدالً من إطار ٢٠١٨لعام  بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم ٣

  م.١٩٨٩عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٠  

 السياسات المحاسبية المهمة (تتمه). ٤
 

  معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة (تتمه) ١-٤
  
  

  (تتمة) الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير ٢-١-٤
  
  

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
ابتداًء السنوية 

  ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ
المعيار الدولي للتقرير 

  ١٧المالي رقم 
يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي   م٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأمين

تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 
(إلى  ١٧المالية رقم  حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير

جانب تعديالته الالحقة) محل المعيار الدولي للتقارير المالية 
) ٤عقود التأمين (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٤رقم 

  م.٢٠٠٥الذي تم إصداره في عام 
معيار المحاسبة الدولي 

  ١رقم 
تصنيف المطلوبات 
على أنها متداولة أو 

  غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن   م٢٠٢٣يناير  ١
الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، 
وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في 
ً المشتقات في التزام قابل  التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمنا

قوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام للتحويل هي نفسها أداة ح
  على تصنيفها.

معيار المحاسبة الدولي 
وبيان الممارسة  ١رقم 
  ٢رقم 

اإلفصاح عن السياسات 
  المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات   م٢٠٢٣يناير  ١
  المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

المحاسبة الدولي معيار 
  ٨رقم 

تعديل تعريف التقدير 
 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة   م٢٠٢٣يناير  ١
المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

  المحاسبية.
معيار المحاسبة الدولي 

  ١٢رقم 
ً بخصوص محاسبة الضرائب يتناول هذا   م٢٠٢٣يناير  ١  ضرائب الدخل التعديل توضيحا

المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف 
  التشغيل.

تعديل على المعيار الدولي 
 ١٠للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي 
  ٢٨رقم 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

  المشترك

 ١٠مل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تتعا  ال ينطبق
مع المواقف التي يكون فيها  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو 
مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 

ة على شركة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطر
  تابعة.

  
 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١١  

  السياسات المحاسبية المهمة (تتمه).  ٤ 
  

 النقدية وشبه النقدية ٢- ٤
 

  ونقدية مودعة لدى أمين الحفظ. ألغراض قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من أرصدة
  

  األدوات المالية ٣-٤

 االعتراف والقياس األولي١-٣-٤

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

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

يتم تحميل تكاليف معامالت الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أصل مالي أو التزام مالي، مثل الرسوم والعموالت.
  ل. الدخل الشامقائمة الربح أو الخسارة كمصروف في 

  
  وقياس الموجودات المالية تصنيف ٢-٣-٤ 

  تصنيف الموجودات المالية

خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من  منالقيمة العادلة ب أو األولي، يتم تصنيف وقياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، االعترافعند 
  خالل الربح أو الخسارة.

  األصل المالي بالتكلفة المطفأة

  وغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ينكان يطبق الشرطين التالي إذااألصل المالي بالتكلفة المطفأة  يقاس

  باألصول لجمع التدفقات النقدية التقاعدية؛ و االحتفاظاألصل محتفظ به في نموذج األعمال والذي هدفه هو  

  تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في
 القائم.

  األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الربح وغير مصنف ب ينكان يطبق الشرطين التالي إذااألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  يقاس
  أو الخسارة:

 األصل محتفظ به في نموذج األعمال والذي يحقق هدفه عبر جمع التدفقات النقدية التقاعدية وبيع الموجودات المالية؛ و 

  المبلغ األساسي القائم.تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على 

يجوز لمدير الصندوق أن يختار بشكل غير قابل للنقض عرض  للمتاجرة،عند االعتراف األولي باستثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به 
  التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذه االنتخابات على أساس كل استثمار على حدة.

  األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

 ً    بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.يصنف الصندوق موجوداته المالية اما مقاسة الحقا

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

  

  

  

  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٢  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .٤

  (تتمة) ماليةالدوات األ ٣-٤

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

يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات المبالغ األصلية  :التكلفة المطفأة
يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات عن طريق . ةخالل الربح أو الخسارة، بل بالتكلفة المطفأ من ، والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلةالربحو

يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام  .أي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة يتم تحديدها وقياسها
  .الفعلي ربحطريقة معدل ال

إذا لم تكن محتفظ  والربح أوإذا كانت التدفقات النقدية ألداة الدين ال تمثل مدفوعات المبالغ األصلية  :القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ح أو بها ضمن المجموعة المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع نموذج العمل، أو إذا تم تعيينها في القيمة العادلة من خالل الرب

يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل . دلة من خالل الربح أو الخسارةالخسارة، يقاس في القيمة العا
في االستثمارات التي يتم قياسها بشكل إلزامي في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )(الخسارة /صافي الربح "قائمة الدخل الشامل، ضمن 

يتم عرض الربح أو الخسارة من أدوات الدين التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة . التي تنشأ فيها، في الفترة "
) الخسارة( /صافي الربح "بشكل منفصل عن استثمارات الدين التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ضمن 

 يتم إثبات إيرادات العموالت المحققة من هذه الموجودات المالية في قائمة". في االستثمارات المحددة في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  .الفعلي ربحشامل باستخدام طريقة معدل الال الدخل

أي ما إذا كان هدف الصندوق هو فقط جمع  .لتدفقات النقديةيعكس نموذج العمل كيف يدير الصندوق الموجودات من أجل توليد ا :نموذج العمل
إذا لم يكن أيٌّ من هذين  .التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات

" اآلخر"، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج العمل )غراض المتاجرةيتم االحتفاظ بالموجودات المالية أل: على سبيل المثال(ينطبقان 
  .ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ذه ية لهتشمل العوامل التي ينظر فيها الصندوق في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة بشأن كيفية جمع التدفقات النقد
 .المديرين الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجود داخليا وإبالغه إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها. كيف يتم تعويض
المالية التي يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من محفظة األدوات 

" أخرى"ف هذه األوراق المالية في نموذج أعمال تصن .القصيرتدار معًا والتي يوجد لها دليل على نمط فعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى 
  .وتُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لجمع التدفقات النقدية التعاقدية  أو لجمع التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، نموذج األعمال يحتفظ بموجودات مدفوعات المبالغ األصلية والفائدة :
التقييم، يدرس يقوم الصندوق  بتقدير ما إذا كانت التدفقات النقدية  لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبالغ األصلية و الربح اختبار عند إجراء هذا 

اقدية تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن األرباح تشمل فقط النظر في القيمة الزمنية للموارد، الصندوق ما إذا كانت التدفقات النقدية التع
عندما تعرض المصطلحات  .ومخاطر االئتمان، ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى مع اإلقراض األساسي ترتيب

ال تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة  التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي
  العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

  
 أدوات حقوق الملكية

  

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

  

دير يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء عندما يكون م 
هذا  الصندوق قد اختار، عند االعتراف المبدئي، تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند استخدام

ة الدخل الخيار، يتم االعتراف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والتي ال يتم إعادة تصنيفها بعد ذلك إلى قائم
لتغيرات الشامل، بما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل منفصل عن ا

تتم المحافظة على توزيعات األرباح عند تقديم عائد على مثل هذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عندما يتم تحديد  .األخرى في القيمة العادلة
  .حق الصندوق في استالم المدفوعات

  
  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٣  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .٤

  (تتمة) ماليةالدوات األ ٣-٤

  االعترافالغاء  ٣-٣-٤

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

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

  تحويل جميع مخاطر ومزايا األصل أو   )أ(

  لم يقم بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت األصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل.  )ب(

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

، يعترف الصندوق أيًضا بااللتزامات ذات الصلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق الحالة
  المالي عندما يتم استبعاد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. مبااللتزا باالعترافوااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. يقوم الصندوق 

   االلتزامات المالية ٤-٣-٤

  يصنف الصندوق التزاماته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه التزامات محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية ٥-٣-٤

يقيس الصندوق مخصص الخسارة يعترف الصندوق بمخصص خسارة للخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  :االئتمانية المتوقعة خسائر يعكس قياس، المتوقعةبقيمة تساوي عمر للخسائر االئتمانية 

 تقويم نطاق من النتائج الممكنة مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق  
 القيمة الزمنية للنقود 
  المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة او جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن احداث سابقة وظروف حالية

 وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.

/ إلغاء االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات األصول المالية بالطريقة المعتادة في تاريخ المتاجرة (أي التاريخ الذي يلتزم فيه  االعترافيتم 
ية الصندوق بشراء أو بيع األصول). عمليات الشراء أو المبيعات بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسو

  اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف في السوق. األصول ضمن
  
        مقاصة األدوات المالية ٦-٣-٤

، وإذا كان هناك لدى الصندوق حق فقطتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة الموجودات والمطلوبات 
المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق التسوية على أساس المبلغ الصافي أو بيع الموجود  قانوني ملزم لمقاصة المبالغ

  وسداد المطلوب في الوقت ذاته.

ذات  هذا ليس هو الحال بشكل عام مع اتفاقيات المقاصة الرئيسية ما لم يتم عرض أحد أطراف االتفاقية االفتراضية والموجودات والمطلوبات
  .الصلة باإلجمالي في قائمة المركز المالي

           الذمم المدينة ٤-٤

طريقة العمولة الفعلية. يتم قياس الذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة، وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام 
  .ئًما بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياةيتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دا

  

  

  

  

  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٤  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .٤

          الوحدات القابلة لالسترداد ٥-٤

  يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عندما:

 (حقوق الملكية) للصندوق في حالة تصفية الصندوق.الوحدات القابلة لالسترداد تخول حاملها حصة نسبية من صافي أصول  - 

 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 متطابقة. - 

أي التزام تعاقدي بتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة نسبية من صافي ال تتضمن الوحدات القابلة لالسترداد  - 
 أصول الصندوق (حقوق الملكية).

سارة يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة إلى حد كبير على الربح أو الخ - 
في صافي األصول المعترف بها (حقوق الملكية) أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المعترف بها وغير المعترف بها  أو التغير

 (حقوق الملكية) للصندوق على مدى عمر األداة.

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

 إجمالي التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول (حقوق الملكية) المعترف بها أو التغير في - 
 القيمة العادلة لصافي األصول (حقوق الملكية) المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق.

 ييد أو تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين المستردون.أثر تق - 

فت جميع يقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة للسداد. إذا توقفت الوحدات القابلة لالسترداد عن تصنيف جميع الميزات، أو استو
مطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع أي الشروط المحددة، كحقوق ملكية، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها ك

للوحدات القابلة لالسترداد بعد ذلك جميع الميزات واستوفت الشروط ت فروق عن القيمة الدفترية السابقة المعترف بها في حقوق الملكية. إذا كان
  ات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف. لتصنيفها كحقوق ملكية، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كأدو

  يتم احتساب إصدار وحيازة وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية

  صة بالصندوق.ال يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في بيان الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخا
  
  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى ٦-٤
 
الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح  والذممالمستحقة م االعتراف بالمصروفات يت

  الفعلي.

    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي الربح أو الخسارة من موجودات ومطلوبات مالية ٧-٤

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

  .ومكاسب الفوائد واألرباح

قة تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس مكاسب وخسائر الفترة غير المحق
يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة . بالتقرير لألدوات المالية التي تحققت في الفترة المشمولة

وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية لألداة ومبلغ االستبعاد، . العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح
باستثناء المدفوعات أو المقبوضات على حسابات الهامش اإلضافية لهذه (وضات التي تتم على عقود المشتقات أو المدفوعات النقدية أو المقب

  ).األدوات

  

  

  

  

  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٥  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .٤

  توزيعات األرباح  ٨-٤

بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، يتم االعتراف بدخل توزيعات األرباح إن وجد، في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار 
لعادلة من فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. ويتم االعتراف بدخل توزيعات األرباح من األوراق المالية المدرجة بالقيمة ا

  .خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل

  تكاليف المعامالت ٩-٤

ت هي التكاليف المتكبدة للحصول على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتشمل الرسوم والعموال
  كمصروف.المدفوعة للوكالء والمستشارين والوسطاء والتجار. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة فور تكبدها في قائمة الدخل الشامل 

  
  أتعاب اإلدارة١٠-٤

  يتم احتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط صندوق وتكون مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر وبشكل ربع سنوي.

  نفقات اخرى ١١-٤

  يتم تحميل المصروفات األخرى بأسعار المبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.
  
  الضريبة / الزكاة ١٢-٤

  إن الزكاة والضريبة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.
  
  صافي قيمة األصول ١٣-٤

عدد الوحدات يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على 
  المصدرة في نهاية السنة.

           المخصصات١٤-٤

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

  
 النقدية وشبه النقدية .٥

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  إيضاح 
        

   ١٬٤٠٣٬٥٢٠   ٦٤٬٢٠٢  ١-٥٫٧ نقد لدي البنك
  ٣٬٧٣٥٬٧٩٣   ١٬٥٤٠٬٢٧٩  ١ نقد لدى أمين الحفظ

    ٥٬١٣٩٬٣١٣     ١٬٦٠٤٬٤٨١   

  

ً من هذه ١في حساب جاري لدى بنك الجزيرة وهو طرف ذو عالقة (إيضاح  ةمحفوظ األرصدة النقدية ١-٥ )، وال يحقق الصندوق أرباحا
  الحسابات الجارية.

  

  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٦  

  ةأو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات  .٦
  

  تتكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكية مما يلي:
 

  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  الصناعية القطاعات
  %    القيمة العادلة    التكلفة  
            

  ٢٨٫٤٤    ١٨٬٩٦٦٬٨٢٣    ١٢٬٠٠١٬٨٤٥  البنوك والمؤسسات المالية
  ٢٥٫٢٥    ١٦٬٨٤٤٬٥٩١   ١١٬٠٦٨٬٠٧٥   الصناعات البتروكيماوية

  ١٥٫٣٣    ١٠٬٢٢٤٬٩٢٧     ٨٬٢٠٣٬٧٧٧  االتصاالت والتقنية
  ٦٫٨٧    ٤٬٥٨٣٬٠٩٧     ٣٬١٣٠٬٦٢٠  التجزئة

  ٦٫٣٥    ٤٬٢٣٧٬٠٠٤     ٢٬٩٠٥٬٨٨٣  االستثمار الصناعي
  ٦٫١٠    ٤٬٠٦٩٬١٦١     ٤٬٠٣٦٬١٩٤   والمرافق الطاقة 

  ٤٫٧٤    ٣٬١٦١٬٥٩٢     ٢٬١٠٧٬٧٢٨  المرافق العامة
  ٢٫٥٩    ١٬٧٢٩٬٥١٩     ١٬٤٠٦٬٠١٥  العقارات

  ٢٫٣٥    ١٬٥٦٥٬٢٢٨     ١٬٦٦٥٬٠٣٨  الزراعة والصناعات الغذائية
  ١٫٩٧    ١٬٣١٦٬٠١٦     ١٬٤٠٥٬٨٩٠  المواصالت

  ٠٫٠٠٥    ٣٬٠٩٩     ٢٬٥٢١  اإلسمنت
 ١٠٠٫٠٠    ٦٦٬٧٠١٬٠٥٧   ٤٧٬٩٣٣٬٥٨٦  

 -  ٦٨٥٬١٠٠  ٦٨٥٬١٠٠ االكتتاب العام األولي
  ١٠٠٫٠٠   ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧     ٤٨٬٦١٨٬٦٨٦   اإلجمالي

  
  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  القطاعات الصناعية
  %    القيمة العادلة    التكلفة  
            

 ٣٤٫٦٨   ١٣٬٤٦٣٬٥١٦    ١٣٬٥٧٠٬٣٦٧  البنوك والمؤسسات المالية
 ١٩٫٦١   ٧٬٦١٢٬٩٠٧    ٧٬١٢٥٬٤٦٠  الصناعات البتروكيماوية

 ١٢٫٦٥   ٤٬٩١٢٬٥٣٥     ٤٬٦٩٧٬٠٩٣  االتصاالت والتقنية
 ٦٫٢٤   ٢٬٤٢٠٬٨٢١     ٢٬٠٢٠٬٦٦٢  اإلسمنت  

 ٧٫٥٠   ٢٬٩١٢٬٠٤٤     ١٬٣٣٥٬٨٠٠  التجزئة
 ٦٫١٧   ٢٬٣٩٧٬٠٢٩     ٢٬١٤٢٬٤٩٥  المواصالت

 ٤٫٨٠   ١٬٨٦٢٬٧١٩     ٢٬١٩٤٬٥٤٠  التطوير العقاري
 ٢٫٨٢   ١٬٠٩٦٬١٩٠     ١٬٣١٩٬٢٢٥  البناء والهندسة

 ٢٫٤٢   ٩٣٩٬٥٠٤     ١٬٢٥٨٬٠٦١  ريت
 ٣٫١١   ١٬٢٠٦٬٩٣٠     ١٬٠٣٠٬٥٧٧  الزراعة والصناعات الغذائية

 %١٠٠  ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥   ٣٦٬٦٩٤٬٢٨٠ اإلجمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٧  

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .٧
  

 أتعاب اإلدارة ومصاريف أخرى
 

الوحدات، وفي % من صافي موجودات الصندوق العائدة لحاملي ١٫٥٠يدفع الصندوق على أساس ربع سنوي أتعاب اإلدارة بمعدل سنوي نسبته 
  كل تاريخ تقييم كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.

  
كما يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات متكبدة نيابة عن الصندوق مثل مكافآت مجلس اإلدارة مكافآت مجلس الرقابة الشرعية 

سنوياً من صافي قيمة موجودات (حقوق الملكية) الصندوق  %٠٫٢٥والنفقات األخرى المشابهة. من غير المتوقع أن تتجاوز هذه المصروفات نسبة 
  والتي يتم احتسابها على أساس يومي.

  
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

  
أساس لى خالل الفترة، دخل الصندوق في المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية. تم تنفيذ هذه المعامالت ع

  شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
  

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

     

 ٦٢٣٬٤٧٢ ٩١٧٬٢٧٤  أتعاب إدارية  مدير صندوق شركة الجزيرة المالية

  ٦٨٬٩٥٠ -  توزيعات ارباح  شركة شقيقة  بنك الجزيرة

  ١٢٬٠٠٠ ١١٬٩٣٢  مكافأة مجلس اإلدارة  اإلدارة التنفيذية  مجلس إدارة الصندوق

  ١٩٥٬٥٤٥ -  شركة شقيقة  خالل العام همشتراأسهم   بنك الجزيرة

  (٣١٩٬٥٨٦)  -  شركة شقيقة  خسارة غير محققة  بنك الجزيرة
  
  
، وتفاصيلها كما لتي يديرها ويديرها مدير الصندوقمن قبل مدير الصندوق والصناديق األخرى ايتم االشتراك في بعض وحدات الصندوق  ١-٧

  يلي:
  

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ الطرف ذو العالقةاسم 
 (عدد الوحدات) 

     مدير الصندوق
 ٣٧٬٨٩٩  ٣٧٬٨٩٩ المالية شركة الجزيرة

     
     صناديق مدارة بواسطة مدير الصندوق

 ٢١٧٬١٣٨  ٣٧٬٩٦١٢ صندوق الجزيرة المتنوع الجسور
 ٤٧٬٤٢٦  ٦٠٬١١٨ صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن
 ١٣٬٠١٣  ٥٣٬١٦٢ صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

  
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  المعامالتطبيعة  طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 شركة شقيقة  بنك الجزيرة
 ١٬٤٠٣٬٥٢٠ ٦٤٬٢٠٢  لدى البنك أرصدة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
  من خالل الربح أو الخسارة

- ٣٬١٣٩٬٥١٩  

  مدير صندوق  شركة الجزيرة المالية
  

 ١٨٨٬٨٣١  ٣٠١٬٣٧٨  أتعاب إدارة مستحقة
        

  ١٢٬٠٠٠ ١١٬٩٣٢  مكافآت مستحقة  اإلدارة التنفيذية  إدارة الصندوقمجلس 
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٨  

  معامالت الوحدات .٨
  

  للسنة: فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 (عدد الوحدات) 
   

 ٣٥٠٬٤٩٢  ٤١٣٬٦٨٤  عدد الوحدات في بداية السنة
    

  ١٠٠٬٦٦٧   ١٢٣٬٨٢٩ الوحدات المصدرة خالل السنة
 (٣٧٬٤٧٥)   (٧١٬٢٨٦) الوحدات المستردة خالل السنة

  ٦٣٬١٩٢   ٥٢٬٥٤٣ صافي التغير في الوحدات
       

 ٤١٣٬٦٨٤  ٤٦٦٬٢٢٧ عدد الوحدات في نهاية السنة

  
  الخسارة وأبالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات مدرجةمن الدخل المحقق وغير المحقق ربح صافي  .٩
  

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
       

  ١٬٩٢٥٬٩٦٦   ١٦٬٦٣٧٬٥٥٤ استثمارات ادة تقييم غير محقق من إع ربح
  ٧٩٬١٢٦   ٣٬٥١٤٬٠٠٢  استثمارات محقق من استبعاد ربح 

 ٢٬٠٠٥٬٠٩٢   ٢٠٬١٥١٬٥٥٦  

  
        بالفئةاالدوات المالية  .١٠

 

 التكلفة المطفأة م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
العادلة من خالل القيمة   

 الربح والخسارة
    الموجودات كما في قائمة المركز المالي

 -  ١٬٦٠٤٬٤٨١  النقدية وشبه النقدية
 ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧  -  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  ٧٣٩٬٥٨٢  توزيعات أرباح مستحقة
 -  ٢٨٬١٨٦ مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧  ٢٬٣٧٢٬٢٤٩ اإلجمالي
     
     كما في قائمة المركز المالي مطلوباتال

 -  ٣٠١٬٣٧٨  أتعاب إدارة مستحقة
 -  ٩٩٬٣٢٧ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 -   ٤٠٠٬٧٠٥ اإلجمالي
  
  

 التكلفة المطفأة م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل   

 الربح والخسارة
    كما في قائمة المركز الماليالموجودات 

 -  ٥٬١٣٩٬٣١٣ النقدية وشبه النقدية
  ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥   -  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  -   ٨٥٤٬٧٣٨  توزيعات أرباح مستحقة
 ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥  ٥٬٩٩٤٬٠٥١ اإلجمالي

     
     كما في قائمة المركز المالي مطلوباتال

 -  ١٨٨٬٨٣١  إدارة مستحقةأتعاب 
 -  ١١٠٬٣٧٠ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 -   ٢٩٩٬٢٠١ اإلجمالي
 



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

١٩  

  إدارة المخاطر المالية .١١

  ل المخاطر الماليةعوام ١-١١
  

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

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

سؤول في نهاية المطاف عن الصندوق وهو مومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير 
  العامة للصندوق. اإلدارة 

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق وتحدد  علىيتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها 
وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته وفقاً  المخاطر، وفلسفته العامة ألداره للمخاطر،وتحمله  الشاملة،استراتيجياته التجارية 
  إلرشادات االستثمار. 

  .تم شرح هذه الطرق أدناه لها؛مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض  وإدارةلقياس  مختلفةويستخدم الصندوق أساليب 

 السوق  مخاطر-أ
  

  العمالت األجنبية فمخاطر صر) ١
  

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

  
لمخاطر الصرف بالعمالت األجنبية إن استثمارات الصندوق في أدوات الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة معرضة 

  التالية:
  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ ةالدول ةالعمل
  %  القيمة العادلة    %  القيمة العادلة    
              
  -  -     ٥٢٫٥٠    ٣٥٬٣٧٥٬٦٨٣    قطر  قطريالريال ال

 ١٤٫٨٠  ٢٬١٧٥٬٦٠٢     ٢٨٫١٥    ١٨٬٩٦٦٬٨٢٣    دولة الكويت  الدينار الكويتي
  ٤٫٨٩ ٦٬٥٨٨٬٣٠٨   ١.٩٥   ١٬٣١٦٬٠١٦      اإلمارات العربية المتحدة  اإلماراتيالدرهم 

  ٢٫١٢  ٩٤٢٬٠٢٦     ٠٫٠٠    ٣٬٠٩٨              المتحدة األمريكية الواليات الدوالر األمريكي
    ٢١٫٨١   ٩٬٧٠٥٬٩٣٦    ٨٢٫٦٠   ٥٥٬٦٦١٬٦٢٠ 

  
  

م) بسبب تغير محتمل معقول في ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إن التأثير على صافي قيمة الموجودات (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 
  :مؤشرات حقوق الملكية على أساس تركيز الصناعة، مع وجود جميع المتغيرات األخرى في الثوابت كما يلي

 
  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ الدولة العملة
التغير المحتمل     

  المعقول %
التأثير على قيمة 

التغير المحتمل     صافي األصول
  المعقول %

التأثير على قيمة 
  صافي األصول

              
  -  %١-+/       ٣٥٣٬٧٥٧   %١-+/    قطر  الريال القطري
  ٢١٬٧٥٦   %١-+/       ١٨٩٬٦٦٨   %١-+/    دولة الكويت  الدينار الكويتي

  ٦٥٬٨٨٣  %١-+/      ١٣٬١٦٠  %١-+/    اإلمارات العربية المتحدة  اإلماراتي الدرهم
   ٩٬٤٢٠   %١-+/       ٣١   %١-+/    المتحدة األمريكية الواليات الدوالر األمريكي

  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

٢٠  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية.١١

  (تتمة) ل المخاطر الماليةعوام ١-١١

 (تتمة)السوق  مخاطر-أ
 
 العمولة) مخاطر معدل ٢

الثابت بسبب  مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات المالية لعائد الفائدة

  التغيرات في معدالت العمولة في السوق.

 أية أدوات مالية ذات عمولة كبيرة. ال يتعرض الصندوق لمخاطر تدفقات نقدية كبيرة لمعدل العمولة حيث ال توجد لديه

  
 ) مخاطر السعر ٣

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

  
كثب تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. يراقب الصندوق عن 

  ، لدى الصندوق استثمارات في أوراق مالية مدرجة.قائمة المركز الماليحركة أسعار استثماراته في األدوات المالية. كما في تاريخ 
 

ديسمبر) بسبب التغير المعقول المحتمل في مؤشرات  ٣١ر على صافي قيمة األصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في التأثي
  ، مع ثوابت جميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها كما يلي:الملكية بناًء على تركيز الصناعةحقوق 

  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
التغير المحتمل     

  المعقول %
التأثير على قيمة 

التغير المحتمل     صافي األصول
  المعقول %

التأثير على قيمة 
  صافي األصول

              
   ١٣٤٬٦٣٥   %١-+/       ١٨٩٬٦٦٨   %١-+/    البنوك والمؤسسات المالية
   ٧٦٬١٢٩  %١-+/      ١٦٨٬٤٤٦  %١-+/    الصناعات البتروكيماوية

   ٤٩٬١٢٥  %١-+/      ١٠٢٬٢٤٩  %١-+/    والتقنيةاالتصاالت 
   ٢٩٬١٢٠  %١-+/      ٤٥٬٨٣١  %١-+/    التجزئة

     -  %١-+/      ٤٢٬٣٧٠  %١-+/    االستثمار الصناعي
     -  %١-+/      ٤٠٬٦٩٢  %١-+/     والمرافق الطاقة 

     -  %١-+/      ٣١٬٦١٦  %١-+/    المرافق العامة
   ١٨٬٦٢٧  %١-+/      ١٧٬٢٩٥  %١-+/    التطوير العقاري

   ١٢٬٠٦٩  %١-+/      ١٥٬٦٥٢  %١-+/    الزراعة والصناعات الغذائية
   ٢٣٬٩٧٠  %١-+/      ١٣٬١٦٠  %١-+/    المواصالت

   ٢٤٬٢٠٨   %١-+/      ٣١  %١-+/    اإلسمنت
   ١٠٬٩٦٢  %١-+/        -  %١-+/    البناء والهندسة

   ٩٬٣٩٥    %١-+/        -  %١-+/    العقارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

٢١  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية.١١

  (تتمة) ل المخاطر الماليةعوام ١-١١
  
  االئتمان مخاطر-ب

  

، والتي تتمثل في احتمال أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل عدم يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان
  بالتزاماته.الوفاء 

 
. يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان الخاصة جيدةسياسة صندوقها للدخول في عقود األدوات المالية مع األطراف المقابلة ذات السمعة ال

لألطراف  ةاالئتماني قدرةالمستمر للمحددة والتقييم ، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة ئتمانبه من خالل مراقبة التعرض لمخاطر اال
والذمم المدينة األخرى. يتم إيداع النقد  وتوزيعات االرباح المستحقة، وشبه النقدية يةالمقابلة. يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان الخاصة بالنقد

  أيًضا. ، فإن مخاطر االئتمان منخفضةبالنسبة لألصول األخرىو؛ ومن ثم فإن مخاطر االئتمان ضئيلة. أمين الحفظلدى  وشبه النقدية
 

  تصنيفات ائتمانية
 

، أعلى من ت االئتمانية الخارجية التي تكون، في جميع الحاالتللصندوق بالرجوع إلى التصنيفا وشبه النقديةيتم تقييم الجودة االئتمانية للنقدية 
  جنبًا إلى جنب مع التصنيفات االئتمانية أدناه: وشبه النقديةالتصنيف االستثماري. تم جدولة النقد 

  
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ تصنيف المؤسسة المالية

       
     ية وشبه النقديةالنقد

  ١٬٤٠٣٬٥٢٠   ٦٤٬٢٠٢ ٣ب أأ 
  ٣٬٧٣٥٬٧٩٣   ١٬٥٤٠٬٢٧٩ غير مصنف

  
  

  السيولة مخاطر-ج
  

التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو ال يمكن مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية 
 القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية بشكل جوهري.

  
، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر السيولة الخاصة للوفاء لوحدات واستردادها في كل يوم عملتنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في ا

المطلوبات المالية بالدرجة األولى من الذمم الدائنة والتي من المتوقع أن يتم تسويتها خالل شهر واحد بعمليات االسترداد في هذه األيام. تتكون 
  من قائمة المركز المالي.

  
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل 

  الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو بالحصول على تمويل قصير األجل من مدير الصندوق.االشتراكات 
   

  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
  اإلجمالي    أكثر من سنة    أقل من سنة  
            

 ١٬٦٠٤٬٤٨١  -  ١٬٦٠٤٬٤٨١ النقدية وشبه النقدية
 ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧  -  ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ٧٣٩٬٥٨٢  -   ٧٣٩٬٥٨٢ توزيعات أرباح مستحقة
 ٢٨٬١٨٦  -   ٢٨٬١٨٦ مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 ٦٩٬٧٥٨٬٤٠٦  -   ٦٩٬٧٥٨٬٤٠٦ إجمالي الموجودات
      

 ٣٠١٬٣٧٨  -   ٣٠١٬٣٧٨ أتعاب إدارة مستحقة
 ٩٩٬٣٢٧  -   ٩٩٬٣٢٧ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٤٠٠٬٧٠٥  -  ٤٠٠٬٧٠٥ إجمالي المطلوبات
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

٢٢  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية.١١

  (تتمة) ل المخاطر الماليةعوام ١-١١
  
  (تتمة) السيولة مخاطر-ج

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  اإلجمالي    أكثر من سنة    أقل من سنة  
            

 ٥٬١٣٩٬٣١٣  -  ٥٬١٣٩٬٣١٣ النقدية وشبه النقدية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مدرجة   ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥  -  ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥ 

 ٨٥٤٬٧٣٨  -   ٨٥٤٬٧٣٨ توزيعات أرباح مستحقة
 ٤٤٬٨١٨٬٢٤٦   -   ٤٤٬٨١٨٬٢٤٦  إجمالي الموجودات

      
 ١٨٨٬٨٣١  -   ١٨٨٬٨٣١ أتعاب إدارة مستحقة

 ١١٠٬٣٧٠  -   ١١٠٬٣٧٠ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٢٩٩٬٢٠١  -  ٢٩٩٬٢٠١ إجمالي المطلوبات

  
  

  التشغيلية المخاطر-د

والبنية  والتقنيةالتشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات  مخاطر
لة التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيو

  والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.
من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تحقيق  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية

  هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية .١٢

المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم تقييم  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق
  األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

. يفترض السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر
  أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.

  يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:
  

  هي أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها  ١مدخالت المستوى
  في تاريخ القياس؛

  والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل  ١هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  ٢مدخالت المستوى
  ؛ وشرمبامباشر أو غير 

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. ٣مدخالت المستوى 
  

، وتشمل أدوات ١تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى 
  السعر المعروض لهذه األدوات.حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط 

  .١يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة المستوى 
  
  
  
  
  



 الجزيرة الخليجي للدخل صندوق 
  صندوق استثماري مفتوح  

 (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   )المبالغ بالريال السعودي(
  

٢٣  

  (تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية  .١٢
  

  القيمة العادلة  
  المستوي  

 اإلجمالي ٣ ٢ ١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
     الموجودات المالية

       
  ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧ - - ٦٧٬٣٨٦٬١٥٧ الربح والخسارةبالقيمة العادلة من خالل  ةمدرج اتاستثمار

  
  

  القيمة العادلة  
  المستوي  

 اإلجمالي ٣ ٢ ١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
     الموجودات المالية

       
  ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥ - - ٣٨٬٨٢٤٬١٩٥ الربح والخسارةبالقيمة العادلة من خالل  ةمدرج اتاستثمار

  

  

إعادة  فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة بشكل دوري، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين مستويات التسلسل من خالل
بحدوث تلك التحويالت في تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستوى للمدخالت والذي يعتبر مهماً لقياس القيمة العادلة بشكل عام)، ويقر الصندوق 

فظ بها بالقيمة نهاية فترة التقرير التي حدثت خاللها التغيير. خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت في تسلسل القيمة العادلة للموجودات المالية المحت
 العادلة من خالل الربح والخسارة.

 
ودات مالية قصيرة األجل وتكون القيمة الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة، وذلك موج النقدية تعتبرية وشبه إن األدوات المالية األخرى مثل النقد

ً للقيمة العادلة لجميع الموجو دات لسبب طبيعتها ذات األجل القصير وجودة االئتمان العالية للطرف المقابل. وتكون القيمة الدفترية تقريبا
  والمطلوبات المالية األخرى.

 
األرباح اتتوزيع. ١٣  

 
مايو ونوفمبر من كل عام. وافق مجلس إدارة الصندوق على شهر ، يجب على الصندوق توزيع أرباح في نهاية وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة

لایر سعودي على التوالي  ٨٢١٬٧٩٩لایر سعودي و  ٩٨٦٬٣٢٢بمبلغ  ٢٠٢١ نوفمبر ٣٠و ٢٠٢١مايو  ٣١توزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 
  .الوحداتعلى مالكي 

  
   االحداث الالحقة. ١٤

  في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية.

  
 اخر يوم تقييم   .١٥

 .)م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( م٢٠٢١ديسمبر  ٣٠هو كان آخر تاريخ للتقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية 

  
 اعتماد القوائم المالية  .١٦

 ).م٢٠٢٢مارس  ٢٩(الموافق  هـ١٤٤٣ شعبان  ٢٦تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
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