
 

 

  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

م ي آي  لصندوق  سنوي الالتقرر    م 2021للعام  السعودية لألس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  تقارر م السعودية صندوق  آي  دون مقابل ومتوفرة  موقعنا ي لألس  www.gibcapital.comمتاحة عند الطلب و
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ات التقرر   محتو

           

  

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

 أداء الصندوق : ثانياً 

  نبذة عن مدير الصندوق : ثالثاً 

ع فظ ًا:را ن ا   أم

ي اسب القانو    خامسًا: ا

  ق القوائم المالية للصندو سادسًا: 

ق رقم " ة للصندوق للعام 1الم     م1220" النتائج المالية السنو
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  مقدمة:

ــ ــر معلومــات  يو م لفــرص ــي آي ــ صــندوق ــذا التقر ، والــذي يــدار مــن 2021عــام خــالل  الســعودية األســ
تال.قبل شركة  اب ي     آي 

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   -1

م ي آي صندوق         .السعودية لألس

ثمارأ  -2   :داف وسياسات االس

داف -أ    : ةثمار االس الصندوق  أ

مأل ل ي آي  صندوق  دف و السعودية، س م صندوق  و  المـال رأس ـ نمـو لتحقيق المدة، مفتوح عام أس
ـــل المتوســـط المـــدى ـــ ثمار خـــالل مـــن والطو م ـــ االســـ ات أســـ م ســـوق  ـــ المدرجـــة الســـعودية الشـــر  األســــ

سية السعودية م سوق  أو الرئ  .)نمو( الموازة السعودية األس

  

   :ثماراالس اتيجياتاس - ب

ــل المتوســط المــدى ــ المــال رأس ــ نمــو لتحقيــق الصــندوق  ــدف ــق عــن والطو ثمار طر  ماليــة أوراق ــ االســ
ــا مــن بأقــل مقيمــة ــ الماليــة األوراق بيــع أو الصــندوق  مــدير تقــدير حســب العادلــة قيم  مــا حســب المكشــوف ع
  .اً مناسب الصندوق  مدير يراه

ات  معيات العامة للشر ا مدير الصندوق  ا بع ولالطالع ع السياسات المتعلقة بحقوق التصوت ال ي

 : ارة الرابط التا  Voting.pdf‐Proxy‐content/uploads/2018/05/MF‐https://www.gibcapital.com/wpالمدرجة ير ز
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  سياسة توزع الدخل و األراح : - ج

م ع ثمار الدخل و أراح األس عاد اس ادة قيمة الوحدة. ال يتم توزع أراح بل    ز

 

شادي -د   : المؤشر االس

ليةبم السعودية لألسل ا العائد الك يمؤشر إس آند     العملة ا

لية م السعودية بالعملة ا ي العائد الك ا للألس لتحديد  شامًال مصمممعيارًا  عت مؤشر إس آند 
ات المدرجة و ال ي وقياس ا  المملكة العرية السعودية.قع أداء الشر    مقر

  

ارة  دمة، الرجاء ز   .https://www.spglobal.comللمزد من المعلومات حول المؤشر و مزود ا
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  الصندوق أداء: نياً ثا

  
 أصول الصندوق و سعر الوحدات -1

 

سبة 
  المصروفات

عدد الوحدات 
 المصدرة

أقل صا قيمة 
أصول الصندوق 

  وحدةلل

أع صا قيمة 
أصول الصندوق 

  وحدةلل

صا قيمة أصول 
  وحدةللالصندوق 

صا قيمة أصول 
  الصندوق 

ة   الف

0.96% 2,802,729.82 9.6251 11.3577 10.4182 29,199,294.45 2018 

1.05% 2,519,037.88 10.3866 12.945 12.3288 31,056,722.61 2019 

1.04% 2,513,490.69 8.6997 13.7374 13.5916 34,162,462.37 2020 

0.91% 2,148,469.08 13.3584 20.7508 19.6645 42,248,640.48 2021 

 

   أداء الصندوق  -2
  

ة  أداء الصندوق  أداء المؤشر االرشادي   الف

‐   الصندوق   ج   ب   أ   الفئة

6.32%  4.18%  4.28%  3.04%  0.00%  2018 

12.67%  18.34%  18.23%  16.68%  0.00%  2019 

6.77%  10.24%  10.24%  8.75%  0.00%  2020 

38.10%  44.68%  44.89%  42.82%  0.00%  2021 

79.85%  96.65%  96.93%  86.75%  0.00%  س  منذ التأس

 
  (*): أداء الفئة ال يعكس األداء الفعلي حتى يتم االشتراك بها
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سم  31المصارف و الرسوم   -3  (ر.س.) 2021د
   

 البند المصارف و الرسوم
 رسوم اإلدارة 209,382
ي 26,251 اسب القانو عاب ا  أ
فظ 36,000 ن ا عاب أم  أ
شر  موقع تداول  10,001  رسوم ال
شادي 22,499  رسوم المؤشر االس
افاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 24,999  م
يئة السوق المالية) 7,501  رسوم رقابية ( من قبل 
  مصارف التعامل 8,940

 أخرى 32,057
  إجما المصروفات 377,629

 سبة المصروفات لمتوسط صا األصول 0.91%
  

: وق لصندا مجلس عجتماا  

ا تم يلا اراتلقرا مأ   :الصندوق  إدارة مجلس قبل من اتخاذ

 شاديب نةرمقا وق لصندا أداء مناقشة  المؤشر االس
  ام التغي اعتماد الموافقة ع  الصندوق ات  شروط و أح
 رتقا مناقشة ام  ر اطر و االل اطر  مدير معا ام و ا  االل

 

  :التصوت ممارسات

  .2021 عام خالل البنوداالمتناع عن التصوت بجميع  تم
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: نبذة عن مدير الصندوق اً لثثا  

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -1
 
تـــــال ـــــي آي ـــــ شـــــركة ـــــ اب ص شـــــركة و ن بموجـــــب والقائمـــــة المؤسســـــة واحـــــد، ـــــ يـــــة المملكـــــة قـــــوان  العر

موجــــب الســــعودية، ل و ـــــ خيص ه 06/02/1429 وتــــارخ 1010244294 رقـــــم التجــــاري  ال ـــــ  عـــــن الصــــادر وال
  . 07078-37 رقم المالية السوق  يئة

  
  عنوان مدير الصندوق: 

تال ي آي  شركة   اب
ي   1 ب رقم مب المنخفضة، المبا
ي غرناطة واحة ية السكنية للمبا   والمكت
  الشر الدائري  طرق
  11692 -  الراض ، 89859. ب.ص

  .السعودية العرية المملكة
 
  اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن ( ان وجد) -2

  
  ال يوجد

  
ة   -3 ثمار خالل الف شطة االس  :أ

عتقــــد ان ــــا مقيمــــة بتقييمــــات جذابــــة.  عتقــــد بأ م  ــــ اســــ ة  ــــ ثمار اصــــول الصــــندوق خــــالل الف تحقــــق  تــــم اســــ
ــــ  ة ع ــــ ــــ خــــالل الف ك ــــان ال ــــاطر.  ــــل اخــــذًا باالعتبــــار مســــتوى ا ــــ المــــدى الطو فظــــة عوائــــد مجديــــة ع ا
اتيجية  ـــــــا. تمـــــــت ادارة اصـــــــول الصـــــــندوق وفقـــــــًا الســـــــ ـــــــة و المتوقـــــــع تحســـــــن أداؤ ات و القطاعـــــــات القو الشـــــــر

ثمار اتيجيات االس اصة بالصندوق والمفصلة  قسم "اس ثمار ا      ".االس



 

8 | 9                                                                                                              السعودية ألسهمل بي آي جي صندوق                         ١٢٠٢التقرير السنوي     

 

 

ات حدثت ع شر  -4 غي ام الصندوق خالل تفاصيل أي   م2021العام وط واح

  

ثمرون  -1 س ثمرن من مؤسسات وأفراد ممن س  10عديل رسوم اإلدارة لتصبح الفئة (أ) المس
ال وأك :   من قيمة صا أصول الصندوق  %0.80مليون ر

 
ثمرن من مؤسسات وأفراد عديل خصائص الوحدات (طبيعة المالك) لتصبح الفئة (أ)  -2 المس

ثمرون  س ليج  10ممن س نك ا ي مدير الصندوق و سو ال وأك و لتصبح الفئة (ج) م مليون ر
  الدو

 

ـــــاطر المتوقعـــــة خـــــالل العـــــام ا -5 اتيجية الصـــــندوق، وا ــــام الصـــــندوق مـــــن خـــــالل اســـــ ـ ن شـــــروط وأح
نم2021 ا أن ُتمِكّ ي الوحدات من اتخـاذ قـرار مـدروس  ، تحتوي ع جميع المعلومات ال من شأ مال

شطة الصندوق. شأن أ افية   ومب ع معلومات 
 
ــــــا  -6 ثمر ف ســــــ ــــــ  ــــــ الصــــــندوق نفســــــھ والصــــــناديق ال ســــــبة ع ســــــبة رســــــوم االدارة ا االفصــــــاح عــــــن 

 الصندوق.

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %0.80 ب ق للفئـة لمـدير الصـندو  الصـندوق  أصـول  صـا قيمـة من سنو
ســبة  ا %1.75(أ) و  ســبة لمــدير الصــندو  صــول األ  صــا قيمــة مــن ســنو ا %0.50ق للفئــة (ب) و   مــن ســنو

ر ميالدية.لمدير الصندو  صول األ  صا قيمة ل ثالثة أش  ق للفئة (ج). و يتم دفع الرسوم 

ام الصندوق.  -7 دود المذكورة  شروط وأح ثمر با س  الصندوق 
  

ة ذكر  -8 ا مدير الصندوق خالل الف ا وطرقة  أي عموالت خاصة حصل عل ي مع توضيح ما
ا   .االستفادة م

  ال يوجد

ص ا -9 ل كمدير للصندوق.لمدة إدارة ال  م
شاء  منذ اال
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عاً  فظ: را ن ا   أم

 المالية البالد شركة

د 8162  العليا - ، طرق الملك ف

 3701 - 12313الراض 

 السعوديةالمملكة العرية 

  3636 92000 966+ اتف:

capital.com-www.albilad  

ي الوحدات و اتخاذ جميع  و المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مال فظ  ن ا أم

  التداب اإلدارة فيما يخص حفظ أصول الصندوق.

داد الوحدات  ال فظ ابداء رايھ فيما يتعلق بإصدار ونقل واس ن ا م وحساب سعر يتطلب من أم ، وتقو

اضباإل  الوحدات، ثمار وصالحيات االق ا  الئحة صناديق  ضافة إ مخالفة قيود وحدود االس المعمول 

ثمار.  االس

ي: خامساً  اسب القانو   ا

اسبون ال شركة ائھ (ا   المتحالفون)سام و شر

 السليمانية -، طرق األم محمد بن عبدالعزز 8764

 8764 - 11557الراض 

 المملكة العرية السعودية

   5333 206 11 966+ اتف:

www.pkf.com  
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 القوائم المالية للصندوق سادسًا: 

ق التا النتائج المالية ة للصندوق  يو الم اؤه م، وقامت شركة 2120للعام  السنو سام و شر ال
اسبون المتحالفون) ا وفقًا ل (ا ا، وتمت مراجع ا  المملكة العرية بمراجع اسبة المتعارف عل معاي ا

 السعودية المالئمة لظروف الصندوق.
 

 



 السعودية لألسهم بي آي جيصندوق   
 مفتوح استثماري صندوق  

 (كابيتال بي آي جيالمدار من قبل )  
  المالية القوائم   

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  لسنةل

 إلى حاملي الوحدات مراجع المستقلالتقرير  مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  السعودية لألسهم بي آي جي صندوق

 استثماري مفتوحصندوق 

 كابيتال( بي آي )المدار من قبل جي
 القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة  

 مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

 

 الصفحات

 

 

 

 ٢-١ إلى حاملي الوحدات مراجع المستقلالتقرير 

 

 

 

 3 ركز المالي المقائمة 

 

 

 

 4  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 5  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( صافي الموجوداتقائمة التغيرات في 

 

 

 

 6  النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 ٢١-7 اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المستقلمراجع التقرير 

 إلى/ مالكي الوحدات

 صندوق جي أي بي لألسهم السعودية 

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 الرأي: 

)"مدير  جي أي بي كابيتال"الصندوق"(، والذي تتم إدارته من قبل ) لألسهم السعوديةجي أي بي لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق 

م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات 2120ديسمبر  31الصندوق"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص ذلك التاريخنة المنتهية في الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للس مالكيالعائدة ل

 للسياسات المحاسبية المهمة.

ديسمبر  31وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  ، أدائه المالي وتدفقاتهم1202 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 .راجعين والمحاسبينئة السعودية للمالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهي

 أساس الرأي:

ً للمعايير الدولية للمراجعة  المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة لقد قمنا بالمراجعة وفقا

 بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.

ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات ال  صلة بمراجعتنا للقوائم ونحن مستقلون عن الصندوق وفقا

تُعد كافية المالية للصندوق. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها 

 ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 القوائم المالية: عنبالحوكمة  والمكلفين مسؤوليات اإلدارة

رة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية إن اإلدا

ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وهي  راجعين والمحاسبينئة السعودية للمالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهي

رقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب المسؤولة عن ال

 غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى 

، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الصندوق المحاسبةمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في الحال، عن األ

 أو إيقاف عملياته، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 التقرير المالي في الصندوق.والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية 

 

 

 

 

 





  السعودية لألسهم بي آي جي صندوق

 صندوق استثماري مفتوح

 كابيتال( بي آي )المدار من قبل جي

 3جًزا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                              ١7إلى  ١تشكل اإليضاحات من        

 قائمة المركز المالي 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31  إيضاح 

      الموجودات

 6 النقدية وشبه النقدية
 

380,333  936.588 

و أبالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةاستثمارات 

 7 الخسارة

 

41.323.248  33.38٢.98٢ 

  مستحقة توزيعات دخل
 

-  5٢.575 

  دفعات مقدمة لشراء استثمارات
 

695,290  - 

  إجمالي الموجودات
 42.398.871  34.37٢.١45 

  
    

  المطلوبات
    

 ١١  مستحقة إدارة أتعاب
 

54.044 
 

4١.6١6 

  مستحقة صروفاتم
 

96.187 
 

١68.067 

 ٢09.683  150.231   إجمالي المطلوبات

العائدة لحاملي  )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات

  الوحدات

  

42.248.640 

  

34.١6٢.46٢ 

      

      صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

 -  -   الفئة أ
 ١١.439  1.110.527   الفئة ب
 34.١5١.0٢3  41.138.113   الفئة ج

   42,248,640  34.١6٢.46٢ 

 8 وحدات مصدرة )بالعدد(
    

  الفئة أ 
 -  - 

 874.88  59.466.59   الفئة ب

  الفئة ج
 2.089.002.49  ٢,5١٢,6١5.8١ 

   2,148,469.08  ٢,5١3,490.69 

  صافي قيمة الموجودات العائدة للوحدة
    

  الفئة أ
 -  - 

 ١3.07  18.67   الفئة ب

 ١3.59  19.69   الفئة ج
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 صندوق استثماري مفتوح

 كابيتال( بي آي )المدار من قبل جي

 4جًزا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                              ١7إلى  ١تشكل اإليضاحات من        

لقائمة الدخل الشام  

 م2021ديسمبر  31في  المنتهيةللسنة 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

     من االستثمارات الدخل

     

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الستثمارات االصافي الربح من 

 الربح أو الخسارة
9 14,482,548  ٢.784.887 

 706.0٢9  983.581  دخل التوزيعات

  15.466.129  3.490.9١6 

     المصروفات

     

 (١47.690)  (209.382) ١١ االدارة أتعاب

 (47.06١)  (36.000)  الحفظ أتعاب

 (١٢٢.946)  (132.247) ١0 أخري مصروفات

  (377.629)  (3١7.697) 

     

 3.١73.٢١9  15.088.500  للسنة الدخل صافي

     

 -  -  الدخل الشامل االخر للسنة  

     

 3.١73.٢١9  15.088.500  اجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 كابيتال( بي آي )المدار من قبل جي

 5جًزا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                              ١7إلى  ١تشكل اإليضاحات من        

ة لحاملي الوحداتالعائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات  

م1202ديسمبر  31هية في تللسنة المن  

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 

 

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

    

    

 3١.056.7٢3  34.162.462 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة

    

 3.١73.٢١9  15.088.500 اجمالي الدخل الشامل للسنة 

    

    شتراكات واالستبعادات لمالكي الوحداتاال

 اصدار الوحدات

 -  - الفئة أ

 1.139.414 الفئة ب

2.048.850 

 - 

  الفئة ج ١0.000

 3.188.264  ١0.000 

 استرداد الوحدات

 - أ الفئة

- 

(10.190.586) 

 - 

 -  الفئة ب

 (77.480)  الفئة ج

 (10.190.586)  (77.480) 

 (67.480)  (7.002.322) صافي التغير من معامالت الوحدات

    

 34.١6٢.46٢  42.248.640 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة
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 كابيتال( بي آي )المدار من قبل جي

 6جًزا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                              ١7إلى  ١تشكل اإليضاحات من        

 قائمة التدفقات النقدية 

م1202ديسمبر  31هية في تللسنة المن  

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 3.١73.٢١9  15,088,500  للسنة الدخل صافي

     التعديالت على:

بالقيمة العادلة من خالل  المحقق من استثمارات مدرجة غير( الربح)

 الربح أو الخسارة
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(5.803.633) 
 

 

(١.864.٢١3) 

  9.284.867  ١.309.006 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (6٢4.348)  (2.136.633)  الربح أو الخسارة خالل منمدرجة بالقيمة العادلة الستثمارات اال

 (5٢.575)  52.575  مستحقة توزيعات دخل

 4.9١6  12.428  مستحقة إدارة أتعاب

 77.303  (71.880)  مستحقة مصروفات

 -  (695,290)  استثمارات لشراء مقدمة دفعات

 7١4.30٢  6,446,067  األنشطة التشغيليةصافي النقد من 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 ١0.000  3.188.264  المتحصالت من اصدار الوحدات

 (77.480)  (10.190.586)  االستردادات من الوحدات

 (67.480)  (7.002.322)  األنشطة التمويلية (المستخدم في( صافي النقد

     

 646.8٢٢  (556,255)  في النقدية وشبه النقدية زيادةصافي ال

     

 ٢89.766  936.588  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

     

 936.588  380,333  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 الصندوق وأنشطته   .1

صندوق جي آي بي لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح لالستثمار في األسهم السعودية. تم تأسيسه وإدارته 

بي كابيتال )"مدير الصندوق"(، وهي شركة مؤلفة من شخص واحد وفقا للقوانين بالمملكة العربية السعودية بموجب  من قبل جي آي

 .07078-37هـ وترخيص هيئة سوق المال رقم 6/٢/١4٢9بتاريخ  ١0١0٢44٢94السجل التجاري رقم 

 

الل االستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خ

 في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(.
 

 دات الصندوق إلى ثالث فئات أ، ب، ج على النحو التالي:حتنقسم و

 

 لاير سعودي. ١0,000,000عن أو يساوي  الفئة )أ( وهي الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم •

 لاير سعودي. ١0,000الفئة )ب( وهي الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يساوي أو يقل مبلغ اشتراكهم عن  •

 مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي والمحفظة االستثمارية الخاصة بمدير الصندوق وبنك الخليج لموظفيالفئة )ج( وهي الخاصة  •

 الدولي.

يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق 
بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق وبالتالي بموجب اتفاقية الصندوق، يجوز 

 تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. لمدير الصندوق

 الصندوق هو البالد المالية. حفظ مدير الصندوق هو جي آي بي كابيتال. أمين
 

 .م٢0١8يناير  ١١بتاريخ  وحداته وطرح الصندوق تأسيس على المالية السوق هيئة موافقة تمت
 

 
 اللوائح النظامية   .2

 ٢4هـ )الموافق ١4٢7ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

في  تم تعديل الالئحة كذلك )"اللوائح المعدلة"( .م(٢0١6مايو  ٢3هـ )الموافق ١437شعبان ١6م( والتي تم تعديلها في ٢006ديسمبر 

( والتي توضح بالتفصيل المتطلبات لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. ٢0٢١مارس  ١هـ )الموافق  ١44٢رجب  ١7

 (.٢0٢١مايو  ١هـ )الموافق  ١44٢رمضان  ١9يبدأ سريان اللوائح المعدلة من 

 أسس اإلعداد   .3

 بيان االلتزام  1. 3

السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات تم إعداد هذه القوائم المالية 
 .والمحاسبين راجعيناألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

 أساس القياس   2. 3
 

 المدرجة االستثمارات باستثناء المحاسبي االستحقاق أساس باستخدام التاريخية التكلفة مبدأ أساس على يعرض المالية القوائم هذه إعداد تم

 .السيولة بحسب المالي المركز قائمة يعرض الصندوق يعرض. العادلة بالقيمة الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3. 3

البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(، يتم يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة 

 وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق. عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي
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 )تتمه( أسس اإلعداد   .3

 )تتمه(العملة الوظيفية وعملة العرض  3. 3

 المعامالت واألرصدة 
 

. يتم تحويل تلمعامالا يخرتا في دةلسائا رفلصا رسعاأ دامباستخالريال السعودي  لیإ ألجنبيةا تبالعمال تلمعامالا ليوتح ميت

الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي 

 اثباتها في قائمة الدخل الشامل. ويتموالمطلوبات. أرباح وخسائر سعر الصرف الناتجة من ترجمة العمالت 

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  األحكام  4. 3

 والمصروفات اإليرادات مبالغ على تؤثر أن شأنها من وافتراضات وتقديرات أحكام باستخدام القيام االدارة من المالية القوائم إعداد يتطلب

 والتقديرات االفتراضات هذه من التأكد عدم يؤدي قد. المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المرفقة واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات

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

 رکبي طرخ لها لتيوا التقرير، يخرتا في للتقدير رىألخا ئيسيةرلا درلمصاوا لبالمستقب لمتعلقةا ئيسيةرلا تضاراالفتإن عدم التأكد من ا

 في الصندوق اعتمد. أدناه وصفها تم الالحقة المالية الفترة لخال تباولطلموا لموجوداتل يةرفتدلا للقيمة ريهوج ليدتع داثحإ في

 أنها حيث مستقبال للتطوير قابلة الحالية واإلفتراضات الحاالت إن. المالية القوائم إعداد عند المتاحة المؤشرات على وتقديراته افتراضاته

 .تحدث عندما االفتراضات على تنعكس التغيرات هذه مثل. الصندوق سيطرة خارج الناتجة الحاالت أو السوق لتغيرات نتيجة تطرأ قد

 االستمرارية3. 5 

الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار  مديرقام 

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على 

 لك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.االستمرار كمنشأة عاملة. لذ

 المحاسبية المهمة  السياسات   .4

 

 جديدة وتعديالت وتفسيرات معايير  1. 4

إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية  تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في

ولكن  ،م٢0٢١. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام م٢0٢0ديسمبر  3١للصندوق للسنة المنتهية في 

 ليس لها تأثير على القوائم المالية للصندوق.

هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 

للصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تلك 

 .طبقتإن  ،والتفسيراتالتعديالت 
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(    4.

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة)تتمة(  4.1

 

 م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام  1 .1. 4

 التعديالت 

فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم 

 باألسفل. يذكر ماالمالية للصندوق، باستثناء 

 م2020يناير  1والتي تسري اعتباًرا من  والمطبقة الصادرةتعديالت على المعايير 

 

 

التعديالت على 

 الوصف ييرالمعا

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

المعيار الدولي 

 9للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

والمعيار الدولي 

 4للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 

١6 

تعديالت على 

معدل الفائدة 

 –المعياري 

 ٢ المرحلة

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة  م٢0٢١يناير  ١

التحوط للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات 

المتأثرة خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط 

أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية 

الجارية. كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة 

ً متطلبات إفصاح جديدة على  تقدم التعديالت أيضا

لعالقات التحوط  7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على 

 .9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 

١6 

تعديالت على 

المعيار الدولي 

للتقرير المالي 

 ١6رقم 

 كوفيد-التأجير 

-١9 

امتيازات 

اإليجار ذات 

 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز  م٢0٢١إبريل  ١

هو تعديل للدفعات  ١9اإليجار ذات الصلة بـكوفيد 

يونيو  30المستحقة في األصل لعقد إيجار في أو قبل 

يونيو  30حق في م )بدالً من السداد المست٢0٢٢

 م أو قبله(.٢0٢١
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١0 

 

 

 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(    4.

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة)تتمة( 1. 4

 

 الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير 4.1.2
 

الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم لم تطبق 

 إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.

 

 الوصف التعديالت على المعايير
سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

 ١6رقم 
الممتلكات واآلالت 

العائدات قبل -والمعدات 

 االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات  م٢0٢٢يناير  ١

واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 

ً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك،  يصبح هذا األصل متاحا

توضح التعديالت أيضاً معنى "اختبار ما إذا كان أحد 

 األصول يعمل بشكل صحيح".
معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 
العقود المحملة 

 -بالخسارة 
 تكاليف الوفاء بالعقود

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف  م٢0٢٢يناير  ١

ذه التعديالت على العقود المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق ه

التي لم تِف بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة 

 تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.
المعيار الدولي للتقرير 

والمعيار  ١6المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة  9

والمعيار  4١الدولي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 

١ 

التعديالت السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير 

 م٢0٢0-م٢0١8المالي 

: يزيل التعديل توضيح ١6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م٢0٢٢يناير  ١

 إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.
: يوضح التعديل أنه عند 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  ١0"تطبيق اختبار 

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. 

يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت 

ديل التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التع

 .ألول مرة
: يلغي التعديل مطلب معيار 4١معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  4١المحاسبة الدولي رقم 

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

ً للشركة التابعة أن تصبح مطبق ل مرة بعد ألو ةإضافيا

 الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.
المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي رقم 
إطار مفاهيم التقرير 

 المالي
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  م٢0٢٢يناير  ١

 م بدالً من٢0١8بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم لعام  3رقم 

 م.١989إطار عام 
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١١ 

 

 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(   4.

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة)تتمة( 1. 4

 

 )تتمة( الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير 2.  1. 4

 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم لم تطبق الشركة 

  إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

 الوصف التعديالت على المعايير
سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

الدولي للتقرير المعيار 

 ١7المالي رقم 
يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي  م٢0٢3يناير  ١ عقود التأمين

تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 

)إلى  ١7حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المعيار الدولي للتقارير المالية جانب تعديالته الالحقة( محل 

( 4عقود التأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4رقم 

 م.٢005الذي تم إصداره في عام 
معيار المحاسبة الدولي رقم 

١ 
تصنيف المطلوبات 

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

سوية، وأن أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل الت م٢0٢3يناير  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

للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام 

 على تصنيفها.
معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ٢وبيان الممارسة رقم  ١
اإلفصاح عن 

 السياسات المحاسبية
يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م٢0٢3يناير  ١

 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.
معيار المحاسبة الدولي رقم 

8 
تعديل تعريف التقدير 

 يالمحاسب
هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية  م٢0٢3يناير  ١

لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية 

 والتقديرات المحاسبية.
معيار المحاسبة الدولي رقم 

١٢ 
ً بخصوص محاسبة الضرائب  م٢0٢3يناير  ١ ضرائب الدخل يتناول هذا التعديل توضيحا

المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف المؤجلة على 

 التشغيل.
تعديل على المعيار الدولي 

 ١0للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

٢8 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك

 ١0م تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رق ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها  ٢8ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو 

مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 

المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة 

 تابعة.

 

 

تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للصندوق عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق 

 لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للصندوق في فترة التطبيق األولية.
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١2 

 

 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  4.

 وشبه النقديةالنقدية  2. 4

ألغراض قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من أرصدة في حساب استثماري وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالث 

 أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

 المالية األدوات  3. 4

 وقياس األصول المالية من خالل الربح أو الخسارة تصنيف 1. 3. 4

 أدوات الملكية

أدوات الملكية هي أدوات تستوفي مفهوم الملكية من منظور المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي التزامات تعاقدية للدفع وتثبت وجود 

 منفعة متبقية من صافي أصول المصدر.

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار عند االعتراف المبدئي تعيين 

 هذاالملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات عند تطبيق استثمار في حقوق 

 في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير التجارة.  الخيار

الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها فيما بعد إلى قائمة الدخل االمل، بما في ذلك عند استبعادها. خسائر ويتم االعتراف بالخسائر في 

الهبوط )وعكس خسائر الهبوط( ال يتم التقرير عنها بشكل منفصل من التغيرات األخرى في القيمة العادلة. التوزيعات، عند عرض 

عتراف بها في قائمة الدخل الشامل عندما يكون لدى الصندوق الحق في قبض هذه العائد على مثل هذه االستثمارات، يستمر اال

 المدفوعات.

 األصول المالية هبوط 2. 3. 4

"( المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. ECLيقيّم الصندوق على أساس مستقبلي الخسائر االئتمانية المتوقعة )"

 في تاريخ كل تقرير، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس الخسائر يعترف مخصص خسائر لمثل هذه

 مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة •

 القيمة الزمنية للنقود •

لتقرير بشأن احداث سابقة وظروف المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة او جهد ال مبرر لهما في تاريخ ا

 حالية وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.

 إلغاء االعتراف  3. 3. 4

 

جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة( عندما  االقتضاء،عند  أو،يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )

أو تحملت  األصل،أو إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه في االستالم التدفقات النقدية من  األصل،تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من 

 وأن الصندوق لديه: تمريري،وهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير ج

 )أ( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، أو   

 )ب( ال يقوم الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزيا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة. 

 

وال يحول وال يحتفظ بشكل  (،في ترتيب تمريري يدخلعندما يحول الصندوق حقه في استالم التدفقات النقدية من أحد األصول )أو 

يتم إثبات الموجودات إلى حد استمرار مشاركة الصندوق في األصل.  األصل،جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل وال ينقل التحكم في 

يعترف الصندوق أيضا بالتزامات مرتبطة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس في هذه الحالة، 

 .الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. يقر الصندوق بااللتزام المالي عندما يتم تسديد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته
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١3 

 
 
 

 

 ية المهمة )تتمة(السياسات المحاسب  4.

 

 )تتمه( األدوات المالية 3. 4
 

 االلتزامات مالية 4. 3. 4

المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة فمن خالل الربح أو الخسارة يلغي  يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته

 الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها. 

 تاريخ التداول المحاسبي  4. 4
     

يتم االعتراف او الغاء تحديد مشتريات ومبيعات األصول المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء او بيع 
األصول(. المشتريات والمبيعات بالطريقة المعتادة هي شراء او بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول في اإلطار الزمني 

 المحدد بشكل عام عن طريق التنظيم او االتفاقية بالسوق
 

 مقاصة األدوات المالية  5. 4  
 

كان هناك لدى الصندوق حق  ، و إذافقطتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي 

قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق التسوية على أساس المبلغ الصافي أو بيع 

 .ذاتهالموجود وسداد المطلوب في الوقت 

 
 

 المصروفات المستحقة  4. 6
  

 المستحقة بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم االعتراف األولي بالمصروفات 

 مخصصات 7. 4
  

)قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد االلتزامات  التزاماتالصندوق  علىيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون 

محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم االعتراف بالمخصصات لخسارة التشغيل 

 المستقبلية.
 

 استرداد الوحدات   8. 4
 

يتم تحديد صافي قيمة  )كل يوم هو يوم التعامل(. والثالثاء االحد يومياالسترداد للوحدات في الصندوق مفتوح لالشتراكات أو عمليات 

. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو بيع (أيام التقييم )وتعد جميعها اربعاءو اثنين يومفي كل أصول الصندوق 

لموجودات الصندوق مطروحا منها مطلوبات الصندوق( على إجمالي عدد وحدات الوحدات بقسمة صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة 

 الصندوق القائمة في يوم التقييم المعني.

 

 يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على الخصائص التالية:

 أصول الصندوق في حاله تصفيه الصندوق. تخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي •

 األداة تقع في فئة األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات.  •

 جميع األدوات المالية في فئة من األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات التي لها خصائص متطابقة. •

أو اي أصل مالي غير حقوق الحائز في الحصص التناسبية من صافي أصول  ال تشمل األداة اي التزام تعاقدي بتسليم النقدية •

 الصندوق. 

عمر األداة يستند إلى حد كبير إلى الربح أو الخسارة،  على طولان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة  •

أصول الصندوق المعترف بها وغير التغير في صافي األصول المعترف بها، أو التغير في القيمة العادلة لصافي 

 المعترف بها على مدى حياه األداة.
تتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت بين حاملي الوحدات طالما أن الوحدات تصنف كأدوات 

 ملكية.
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  4.

 

 الزكاة والضريبة   9. 4
 

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

 

 االعتراف باإليرادات  10. 4

   

موثوق منه، يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات بشكل 

بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المتوقع استالمه، باستثناء الخصومات والضرائب 

 واالستقطاعات.

 

 صافي الربح أو الخسارة في الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  11. 4
 

الربح أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عبارة عن تغيرات في القيمة صافي 

 العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال

 وتوزيعات األرباح والمصروفات. تتضمن الفوائد
 

تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس مكاسب وخسائر الفترة غير 

تبعاد األدوات المالية المحققة لألدوات المالية التي تحققت في الفترة المشمولة بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من اس

لية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية األو

أو المقبوضات على لألداة ومبلغ االستبعاد، أو المدفوعات النقدية أو المقبوضات التي تتم على عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات 

 حسابات الهامش اإلضافية لهذه األدوات(.

 

 دخل توزيعات األرباح  12. 4

  

داولة، يتم اثبات دخل توزيعات األرباح إذا وجد، في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المت

األرباح من األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات 

 قائمة الدخل الشامل.
 

 اإلدارة أتعاب  13. 4
 

 .سنويوبشكل  مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر وتكون الصندوقاحتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط  يتم
 

 أخرى نفقات  14. 4
 

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

 

  لكل وحده صافي قيمة األصول  15. 4
 

يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد 

  المصدرة في نهاية السنة.الوحدات 
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 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى  .5

 

٪ سنوياً على التوالي من صافي قيمة 0.5و٪ ١.75 ٪،١ بنسبة( جب( و )(، )أيقوم مدير الصندوق بتحصيل الرسوم اإلدارية للفئات )

محسوبًا على أساس يومي ويتم دفعه على أساس ربع سنوي. يقوم مدير الصندوق أيضا بتحميل الصندوق عن أي  الصندوق،أصول 

٪ كحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق  0.03مصروفات أخرى يتم دفعها نيابة عن الصندوق، مثل رسوم الحفظ البالغة 

 لكل معاملة. سعودي كحد أقصى لاير 30ورسوم المعامالت البالغة 

 

 . النقدية وشبه النقدية6

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     
 936.588  380,333 ١.6 استثماري حساب في نقدية

  380,333  936.588 
 

ً من هذه الحسابات  البالدالنقدية في الحساب االستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى  6.١ المالية. ال يحقق الصندوق أرباحا

 . االستثمارية

 
 .  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة7

 :يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية المسجلة، فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثمارات المدرجة

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

 القيمة السوقية  القيمة السوقية القطاعات

    

 9.٢0١.89٢  14.994.013 البنوك

 8.3٢6.567  12.191.268 األساسية المواد

 4.4١7.857  5.144.253 االتصاالت

 ١.668.536  1.709.652 العامة المرافق

 -  1.403.644 والترفيه االعالم وسائل

 879.0١3  1.074.670 الكمالية السلع تجزئة

 8١6.9١0  1.008.416 والمهنية التجارية الخدمات

 ١.637.5١0  881.895 تأمينال 

 ١.١83.69١  807.169 الصحية الرعاية معدات

 ١.١3٢.600  773.075 االستهالكية الخدمات

 -  572.504 التقنية وخدمات التطبيقات

 -  414.622 األغذية تجزئة

 -  348.067 الرأسمالية السلع

 ١.١58.3١0  - العقارات وتطوير إدارة

 ١.١٢١.60٢  - الطاقة

 ١.043.٢١7  - النقل

 795.٢77  - األغذية انتاج

 33.38٢.98٢  41.323.248 إجمالي القيمة السوقية

 3١.5١8.768  34.875.066 إجمالي التكلفة
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 معامالت الوحدات  .8

 :سنةلل الوحدات فيما يل ملخصاً بمعامالت

 م٢0٢0ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

 )عدد الوحدات( 

  
 ٢.5١9.037.88  2.513.490.69 عدد الوحدات في بداية السنة

    السنة خالل المصدرة الوحدات

 - فئة أال

58.591.71 

104.658.29 

 - 

- 

749.١0 

  الفئة ب

  الفئة ج

 .00163.250   749.١0 

    المستردة خالل السنةالوحدات 

 - أ الفئة

- 

528.271.61 

 - 

- 

(6,296.٢9( 

  الفئة ب 

  الفئة ج

 528.271.61  (6.٢96.٢9) 

 
(365.021.61) 

 
(5.547.١9) 

  صافي التغير من معامالت الوحدات

    

 ٢.5١3.490.69  2.148.469.08 عدد الوحدات في نهاية السنة

 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.   صافي الربح من 9

 

 م٢0٢0ديسمبر 3١  م2021ديسمبر 31  

المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الربح

 أو الخسارة
8.678.915  9٢0.674 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من إعادة تقييم الربح غير المحقق من 

 خالل الربح أو الخسارة

 

5.803.633 
 

 

١.864.٢١3 

 14.482.548  ٢.784.887 
 
 

 .  مصروفات أخرى10

  إيضاح  م2021ديسمبر 31  م٢0٢0ديسمبر 3١

 مجلس األدارة مكافآت ١١  24.999  ٢5.067

 عملياتال رسوم   8.940  8.340

 المضافة القيمة ضريبة مصروف   31.407  3٢.١06

 أخرى مصروفات   66.901  66.433

١٢٢.946  132.247    
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 مع األطراف ذات العالقة واألرصدةالمعامالت   . 11

 

  مجلس إدارة الصندوق.و ،بيوبنك جي آي )مدير الصندوق(، جي آي بي كابيتال تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في 

ً  العالقة ذات األطراف مع المعامالت تتم المعتاد النشاط سياق في  معامالت كافة اعتماد يتم. المالية السوق هيئة من الصادرة لألحكام وفقا

  .الصندوق إدارة مجلس بواسطة العالقة ذات األطراف

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:

الطرف 

ذو 

 العالقة

 المعامالتطبيعة 

 )دائن(الرصيد كما في  قيمة المعامالت خالل السنة

 م٢0٢0 م2021
 ديسمبر31

 م2021

 ديسمبر3١

 م٢0٢0

      

جي أي 

بي 

 كابيتال

 (4١.6١6) (54.044) (١47.690) (209.382) أتعاب االدارة

 (٢5.066) (17.565) (٢5.067) (24.999) مكأفات أعضاء مجلس االدارة 

 (6.٢4٢) (10.741) (١5.338) (35.157) *المستحقةمضافة القيمة الضريبة  

 

 * ضريبة القيمة المضافة المستحقة في األطراف ذات العالقة تم ادراجها في قائمة المركز المالي تحت بند المصروفات المستحقة.

 بالفئةاألدوات المالية  . 12

 التكلفة المطفأة م2021ديسمبر  31
من خالل القيمة العادلة 

 الربح والخسارة

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي

 380,333 لنقدية وشبه النقديةا

- 

- 

- 

41.323.248 

- 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 دخل توزيعات مستحقة

 - 695,290 استثمارات لشراء مقدمة دفعات

 41.323.248 1.075.623 اإلجمالي

 

 التكلفة المطفأة م2020ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل 

 الربح والخسارة

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي

 936.588 لنقدية وشبه النقديةا

- 

5٢.575 

- 

33.38٢.98٢ 

- 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 توزيعات مستحقةدخل 

 - - استثمارات لشراء مقدمة دفعات

 33.38٢.98٢ 989.١63 اإلجمالي

 

 م( كمطلوبات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة٢0٢0ديسمبر  3١م، )٢0٢١ديسمبر  3١تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في 
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 إدارة المخاطر المالية   .13

 عوامل المخاطر المالية 1. 13

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.

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

 التشغيلية. 

مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف 

 عن اإلدارة العامة للصندوق. 

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق  علىتحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها  يتم

وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن  المخاطر،وفلسفته العامة ألداره  للمخاطر،وتحمله  الشاملة،وتحدد استراتيجياته التجارية 

 محفظته وفقاً إلرشادات االستثمار. 

 ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل. لها؛مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض  ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة

 السوق  مخاطر -أ

 مخاطر السعر (١)

 
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت 

 األجنبية وحركات معدل الفائدة.

 

األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير  وتنشا مخاطر

الصندوق محفظته االستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى 

 ملكية. الصندوق استثمارات في أدوات
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 )تتمه(إدارة المخاطر المالية  . 13

 )تتمه( عوامل المخاطر المالية 1. 13

 السوق )تتمه( مخاطر -أ

 مخاطر السعر (١)

( بسبب م٢0٢0ديسمبر  3١و م٢0٢١ديسمبر  3١التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في  إن

 المحتمل المعقول في مؤشرات األسهم على أساس تركيز الصناعة، مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي:التغيير 

 م٢0٢0ديسمبر 3١ م2021ديسمبر  31 

 التغيير٪ 

 قيمة على التأثير

 التغيير ٪ األصول صافي

 قيمة على التأثير

 األصول صافي

     

 9٢.0١9 %١ 149.940 %1 البنوك

 83.٢66  %١ 121.913 %1 األساسية  المواد

  44.١79  %١ 51.443 %1  االتصاالت

    ١6.685 %١ 17.097 %1 العامة المرافق

  -  %١ 14.036 %1 والترفيه االعالم وسائل

 8.790  %١ 10.747 %1 الكمالية السلع تجزئة

  8.169  %١ 10.084 %1 والمهنية التجارية الخدمات

  ١6.375 %١ 8.819 %1 التأمين

 ١١.837 %١ 8.072 %1 الصحية الرعاية معدات

  11.326  %١ 7.731 %1 االستهالكية خدماتال

  -  %١ 5.725 %1  التقنية خدماتو طبيقاتتال

  -  %١ 4.146 %1 األغذية تجزئة

  - %١ 3.481 %1 الرأسمالية السلع

  ١١.583 %١ - %1 العقارات وتطوير إدارة

  ١١.٢١6 %١ - %1 طاقةال

 ١0.43٢ %١ - %1 النقل

 7.953 %١ - %1 األغذية انتاج

 

 ( مخاطر معدل العمولة٢)

قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيم العادلة لألدوات المالية ذات  فيها تقلبتمخاطر معدل العمولة هي مخاطر 

 .الكوبونات الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق

 

 االئتمان مخاطر -ب

 مالية للطرف اآلخر.مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر 

والذي يعتبر بنك  المالية البالدالمدينة. يتم إيداع أرصدة البنوك في  والذمم النقديةيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه 

 ذو تصنيف مالي جيد.
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 )تتمه(إدارة المخاطر المالية  . 13

 )تتمه( عوامل المخاطر المالية 1. 13
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 يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي

 

 السيولة مخاطر -ج

 

الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل 

 مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.

 

ا تتعرض لمخاطر السيولة ، ومن ثم، فإنهثالثاءوال األحدتنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها يومي 

ع الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوق

 .تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي

 

أكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل الت

 االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.

 .شهر ١٢ من أقل هي الصندوق لهذا وااللتزامات األصول الستحقاق المتوقعة الفترة

 التشغيلية المخاطر -د

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

ً لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية  ً أو خارجيا والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليا

 يولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.األخرى غير االئتمان والس

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته 

 لوحدات.في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي ا

 تقدير القيمة العادلة 2. 13

لمالية. تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. 

مي يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. يحتوي التسلسل الهر

 لعادلة على المستويات التالية:للقيمة ا
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 )تتمه(  تقدير القيمة العادلة 2.  13

المستوى   • أو    ١مدخالت  النشطة لألصول  أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق  للكيان  هي  يمكن  التي  المماثلة  المطلوبات 

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،   ١هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    ٢مدخالت المستوى   •

 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

 أو االلتزام.هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل  3مدخالت المستوى  •

، وتشمل  ١تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  

 أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

 . ١المستوى  ة باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلةيصنف الصندوق جميع أصوله المالي 
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 لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ٢0٢0ديسمبر  3١تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 

  االحداث الالحقة.   16

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