
  للمرابحة بالدوالر األمريكي صندوق الجزيرة 
  صندوق استثماري مفتوح 

 ) الماليةلألسواق شركة الجزيرة قبل (ُمدار من  
  (غير مراجعة) لية الموجزة واأل القوائم المالية

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في ل
 الوحدات مع تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي 



 للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  (غير مراجعة) لية الموجزةوالقوائم المالية األ

 م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر ل

٣ 

  

 الصفحات  

 ٢ تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات 

 ٣   ليةوقائمة المركز المالي األ

 ٤   ليةواأل قائمة الدخل الشامل 

لية و) العائدة لحاملي الوحدات األالملكيةقائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق    ٥ 

 ٦   ليةواأل النقديةقائمة التدفقات 

الموجزة   ليةواأل حول القوائم المالية  اتإيضاح  ٧-١٧ 





 للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية  وقائمة المركز المالي األ 

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 
 المبالغ بالدوالر األمريكي) (جميع 

 

٣ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

لية الموجزة. واأل ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءً  )١٥( إلى )١المرفقة من (ات يضاحاإل تعتبر

   إيضاح  
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 ) مراجعة(غير 
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 ) مراجعة(
         

      الموجودات  
 ١٥٤٬٠٤٤ ٥٬١٦٢   ٤٬٦  النقد وما في حكمه 

 ٦٬٤٨١٬٧٧٨ ٩٬٦٩٤٬٤٦٥  ٥  الخسارة  أواستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩ ٥١٬٦٤١٬٢٣٨  ٦  مرابحة  -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 ٧٢٬٠٦٧٬٧٣١ ٦١٬٣٤٠٬٨٦٥    إجمالي الموجودات  

     
      المطلوبات  

 ٧٣٬٢٧٢ ٦٣٬٨٥٧  ٧  أتعاب إدارة مستحقة  

 ٥١٬٤٩٣ ٤٬٨٩١٬١٢٠    مستحق لحاملي الوحدات على حساب االسترداد 

 ١٢٤٬٧٦٥ ٤٬٩٥٤٬٩٧٧    إجمالي المطلوبات 
      

 ٧١٬٩٤٢٬٩٦٦ ٥٦٬٣٨٥٬٨٨٨   صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات  

     

 ٧٠٢٬٩٨٩ ٥٤٥٬٥٦٨  ٨ وحدات مصدرة (بالعدد) 

     

 ١٠٢٫٣٤ ١٠٣٫٣٥    صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) لكل وحدة  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  المالية)(المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق 
  لية  وقائمة الدخل الشامل األ

  م ٢٠٢٠يونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٣ 

  
 

  إيضاح 
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

  ) مراجعة(غير

فبراير   ١٠للفترة من   
م (تاريخ التأسيس)  ٢٠١٩
  م ٢٠١٩يونيو  ٣٠حتى  

 ) مراجعة (غير
         

     الدخل 
 ٩٣٬١٥٥  ٨٢٨٬٣٦٧ ٧ ,٦  من االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة   الدخل
المحقق وغير المحقق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من   الدخل

  الخسارة  أوخالل الربح 
٤٦٩٬٠٩٠  ١٩٧٬٦٢٩  ٩ 

  ٥٦٢٬٢٤٥  ١٬٠٢٥٬٩٩٦ 
 

  المصروفات
    

 ٣٣٬٠٨٨  ١٣٣٬٠٢٢ ٧  أتعاب اإلدارة   

 ٥٢٩٬١٥٧  ٨٩٢٬٩٧٤  صافي دخل الفترة 

 -  -  الدخل الشامل االخر للفترة 

 ٥٢٩٬١٥٧  ٨٩٢٬٩٧٤   الدخل الشامل للفترة إجمالي 
  
  

  

  

  

  

  

  

 
 

  لية الموجزة. واأل ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءً  )١٥( إلى)١ات المرفقة من (يضاحتعتبر اإل



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

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

  م ٢٠٢٠يونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٣ 

  

 

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
   (غيرمراجعة) 

فبراير  ١٠للفترة من 
م (تاريخ التأسيس) ٢٠١٩
  م ٢٠١٩يونيو ٣٠حتى  
  مراجعة)  (غير

    

 -   ٧١٬٩٤٢٬٩٦٦  فترة في بداية ال صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات 

    

 ٥٢٩٬١٥٧  ٨٩٢٬٩٧٤ إجمالي الدخل الشامل للفترة 

    

     التغيرات من معامالت الوحدات  

 ٨٢٬٢٧٥٬١٩٧   ٦٥٬٠٩١٬٥٩٥  إصدار وحدات  

 (٦٦٥٬٢٢١)  (٨١٬٥٤١٬٦٤٧)   إسترداد وحدات  

 ٨١٬٦٠٩٬٩٧٦  (١٦٬٤٥٠٬٠٥٢)   صافي التغيرات من معامالت الوحدات  

 ٨٢٬١٣٩٬١٣٣  ٥٦٬٣٨٥٬٨٨٨  فترة ال   نهاية في  صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات 

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لية الموجزة. واأل القوائم الماليةا ال يتجزأ من هذه جزءً  )١٥( إلى)١ات المرفقة من (يضاحتعتبر اإل
  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية وقائمة التدفقات النقدية األ

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في ل
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 

٣ 

 إيضاح  
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

  (غيرمراجعة) 

فبراير  ١٠للفترة من   
م (تاريخ  ٢٠١٩

التأسيس) حتى   
  م ٢٠١٩يونيو ٣٠

 (غير مراجعة) 

         
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 ٥٢٩٬١٥٧  ٨٩٢٬٩٧٤   صافي دخل الفترة 

      التعديالت عليه: 
صافي الخسارة / (الدخل) من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   -  

 ٩  الخسارة  أوالربح 
(٩٣٬١٤٢)  ٥٤٬٠١٥ 

   ٤٣٦٬٠١٥  ٩٤٦٬٩٨٩ 

      
     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

 (١٢٬٤٤٥٬٢٤٠)  (٣٬٢٦٦٬٧٠٢)  الخسارة  أواستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 (٤٥٬٧٩٤٬٧١٣)  (٩٬٣٢٨٬٢٦٦)   مرابحة  -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

  أتعاب إدارة مستحقة 
 

                
(٩٬٤١٥) 

 
٣١٬٦٣٦ 

 (٥٧٬٧٦٢٬٢٠٦)  (١١٬٦٥٧٬٣٩٤)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 ٨٢٬٢٧٥٬١٩٧  ٦٥٬٠٩١٬٥٩٥   متحصالت من إصدار وحدات 

 (٦٦٥٬٢٢١)  (٧٦٬٧٠٢٬٠٢٠)  إسترداد وحدات، الصافي من المستحق* 

 ٨١٬٦٠٩٬٩٧٦  (١١٬٦١٠٬٤٢٥)  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمويلية  

      

 ٢٣٬٨٤٧٬٧٧٠  (٢٣٬٢٦٧٬٨١٩)   صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه 

 -  ٣٦٬٣٥٨٬٥٦١ ٤ النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ٢٣٬٨٤٧٬٧٧٠  ١٣٬٠٩٠٬٧٤٢ ٤  فترة حكمه في نهاية ال النقد وما في 

       
       معلومات إضافية  *
       

 ١٠٬٠٩٦  ٤٬٨٣٩٬٦٢٧            مستحق لحاملي الوحدات على حساب االسترداد 
 

 
 
 

  لية الموجزة. واأل ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءً  )١٥( إلى )١ات المرفقة من (يضاحتعتبر اإل



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية     ١

تفاقية بين شركة  هو صندوق استثماري مفتوح تم تأسيسه وإدارته من خالل ا  ) ("الصندوق"للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
المالية  لألسواق  الصندوق"وهي    الجزيرة  الوحدات")  والمستثمرين  ) شركة مساهمة سعودية مقفلة ("مدير  الصندوق هو  . م("حاملي  دير 

خطابها رقم    بموجب  إلصدار الوحداتالموافقة    )("الهيئة"  هيئة السوق الماليةبالكامل لبنك الجزيرة ("البنك"). منحت    ةمملوك  شركة تابعة
 . م٢٠١٩فبراير  ١٠). بدأ الصندوق عملياته في م٢٠١٨ نوفمبر ١٢هـ (الموافق ١٤٤٠ لواألربيع  ٠٤بتاريخ   ٤٩٥/٥

لتحقيق  لمستثمرين  ل  إتاحة الفرص   إلى يعمل الصندوق وفقاً للشروط واألحكام الواردة في نشرة اإلصدار الخاصة به والتي تهدف بشكل أساسي  
المرابحة   ودائع  في  أعلى  منخفضة  أرباح  الصندوق  . بمخاطر  في  الصندوق  دخل  صافي  استثمار  إعادة  في صافي    ،يتم  يظهر  ما  وهو 

 كل وحدة.  إلى العائدة الموجودات

  . ) "الحفظ أمين "(  شركة نورثرن ترستموجودات الصندوق من قبل يتم اإلحتفاظ ب ، الجزيرة لألسواق الماليةمن قبل  إدارة الصندوقتتم 

 
الصندوق   ("  اديقصن   لالئحةيخضع  هيئة  الالئحةاالستثمار  نشرتها  التي  المالال")  الحجة    ٣  بتاريخ  يةسوق  (الموافق    ١٤٢٧ذي    ٢٤هـ 

متطلبات جميع الصناديق   التي توضحم)  ٢٠١٦مايو    ٢٣هـ (الموافق  ١٤٣٧شعبان    ١٦م) بعد تعديلها ("االئحة المعدلة") في  ٢٠٠٦ديسمبر
 م).٢٠١٦نوفمبر  ٦(الموافق هـ ١٤٣٨ر صف ٦ بتاريخداخل المملكة العربية السعودية. دخلت الالئحة المعدلة حيز التنفيذ 

  
  اسس االعداد     ٢
  
  بيان اإللتزام       ١.٢
  

لي" والمعتمد في المملكة العربية  و المالي األ  التقرير"  ٣٤الدولي    ةوفقًا لمعيار المحاسب الموجزة للصندوق  لية  وتم إعداد هذه القوائم المالية األ
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويجب قراءتها باالقتران مع القوائم   المعتمدة منالسعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات الرسمية  

م بالضرورة  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠أشهر المنتهية في    الستةنتائج فترة  ال تكون    م.٢٠١٩ديسمبر    ٣١المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  
  م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 
  القياس  أساس    ٢.٢ 

  المقاسة بالقيمة العادلة.باستثناء االستثمارات  ،على أساس مبدأ التكلفة التاريخية لية الموجزةواأل القوائم الماليةتم إعداد هذه 

  في قائمة المركز المالي   لة  أولة وغير المتدأوالمتدوبالتالي اليقوم بعرض الموجودات والمطلوبات    محددة  يلية دورة تشغ  الصندوقال يملك  
  وااللتزامات بترتيبها حسب السيولة.   الموجوداتحيث يقوم الصندوق بعرض ، األولية

  
  والنشاط عملة العرض       ٣.٢
  

لية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل بها الصندوق ("العملة الوظيفية"). يتم عرض  ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األ
  لية الموجزة بالدوالر األمريكي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق. وهذه القوائم المالية األ

    



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  (تتمة)    اسس االعداد.    ٢
  

  عملة العرض والنشاط (تتمة)     ٣.٢     
 

  المعامالت واألرصدة  
 

تحويل  يتم  المعامالت.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  األمريكي  الدوالر  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم 
لية.  واألمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي األالموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية إلى الدوالر  

  لية. وتم إدراج أرباح سعر الصرف وخسائره الناتجة عن تحويل العمالت في قائمة الدخل الشامل األ
  
    السياسات المحاسبية المهمةملخص              ٣
 

  والمعايير الجديدة التعديالت والتفسيرات     ٣٬١
  

األ المالية  القوائم  إعداد  المتبعة عند  السياسات  اتباعها  وتتسق  تم  التي  تلك  مع  الموجزة  السنوية  ولية  المالية  القوائم  في  اإلفصاح عنها 
ولكنها ال تؤثر  م  ٢٠٢٠ل مرة في سنة  و م. يتم تطبيق تعديالت وتفسيرات ومعايير جديدة أل٢٠١٩ديسمبر    ٣١للصندوق للسنة المنتهية في

  لية الموجزة للصندوق. وعلى القوائم المالية األ
  

لية الموجزة للصندوق.  وتم إصدار العديد من التعديالت والتفسيرات لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األ
لية الموجزة للصندوق، وسوف  ويرات على القوائم المالية األال يعتقد مجلس إدارة الصندوق بوجود تأثير جوهري لتلك التعديالت والتفس

  يعتمد الصندوق تلك التعديالت والتفسيرات عندما تكون قابلة للتطبيق. 
  

    الهامةاالفتراضات المحاسبية التقديرات و    ٣٫٢

التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  لية الموجزة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات وويتطلب إعداد القوائم المالية األ
والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة 

الفترة التي تتم فيها مراجعة    التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار التعديالت على التقديرات المحاسبية في
  .التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت

  
  لية الموجزة: وفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، قامت اإلدارة بإعداد التقديرات واألحكام التالية الهامة لهذه القوائم المالية األ

  
  الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس مخصص    ٣٫٢٫١

قامت اإلدارة بوضع بعض االفتراضات بما يخص قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة،    الموجزة،   لية واأل المالية    القوائمعند إعداد هذه  
بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد   لوجود حالة عدم اليقين حالياً  مستقبلية في االفتراضات  )؛ قد تؤذي أي تغيرات  ١٩  - ونظراً 

  ة. والتقديرات الرئيسية إلى نتائج تتطلب فيها تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلي 
  . رات المستقبليةاألثر بناء على التطوبتقييم  دارة اإل ستستمرنظراً للتطور السريع للوضع الحالي وحاالت عدم اليقين المستقبلية؛ 

  
  االستمرارية  مبدأ   ٣٫٢٫٢

  
الالزمة   الموارد  لديه  الصندوق  بأن  الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة  لقدرة  تقييم  بإجراء  الصندوق  إدارة  قامت 

تلقي بالشك على قدرة الصندوق  ة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد  ولمواصلة العمل في المستقبل. وعأل 
  لية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية األ

  
  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  النقد وما في حكمه              ٤

  إيضاح  
م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

) مراجعة(غير    
م  ٢٠١٩ديسمبر ٣١

) مراجعة(  

 ,٤٫١  أرصدة لدى البنك
٧ 

 ٥٬١٦٢ 
 

١٥٤٬٠٤٤ 

قل أ أوأشهر  ٣ودائع مرابحة ذات تاريخ استحقاق أصلي لمدة     ٣٦٬٢٠٤٬٥١٧  ١٣٬٠٨٥٬٥٨٠ 

   ٣٦٬٣٥٨٬٥٦١  ١٣٬٠٩٠٬٧٤٢ 

) ال يحقق الصندوق أرباًحا من هذه ١أرصدة البنك محفوظة في حساب جاري لدى بنك الجزيرة وهو طرف ذو عالقة (إيضاح  ٤٫١
  الجارية. الحسابات 

  
  الخسارة   أواستثمارات مدرجة من خالل القيمة العادلة للربح  ٥

    
 :كما يلي داخل المملكة العربية السعودية يةصناديق االستثمارفي ال ستثمارات اال

 

  ) مراجعة  (غير  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  اسم صندوق األستثماري 
  ٪   القيمة العادلة   التكلفة   

        
  ٨٩٫٠١  ٨٬٦٢٨٬٩٩٢  ٨٬٦٢٣٬٥٢٦  العالمية صندوق األهلي للمتاجرة  

  ٩٫١٩  ٨٩١٬٣٤٦  ٨٨٥٬٩١٦  صندوق بنك إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي
  ١٫٨٠  ١٧٤٬١٢٧  ١٧٣٬٦١١  صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر (سنبلة دوالر) 

  ٪١٠٠  ٩٬٦٩٤٬٤٦٥  ٩٬٦٨٣٬٠٥٣  األجمالي 
  
  
  

  م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١  اسم الصندوق االستثماري 
  ) مراجعة ( 

  ٪   القيمة العادلة   التكلفة   
  ٩١٫١٧  ٥٬٩٠٩٬٣٥٤  ٥٬٨٤٥٬٢٠٠  صندوق األهلي للمتاجرة العالمية 

  ٨٫٨٣  ٥٧٢٬٤٢٤  ٥٧١٬١٥١  صندوق بنك إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

  ٪ ١٠٠  ٦٬٤٨١٬٧٧٨  ٦٬٤١٦٬٣٥١  االجمالي 
  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  
  مرابحة  - بالتكلفة المطفأة المدرجةستثمارات اال ٦

  

  
  م ٢٠٢٠يونيو ٣٠

    ) مراجعة(غير
م  ٢٠١٩ديسمبر ٣١

  ) مراجعة(
        

   ٩٬٤٧٨٬٦١١                ١٤٬٢٤٦٬٩٢٤  بنك دبي التجاري
   ١٠٬٦٧٣٬٧٠٢              ١٣٬١٤٢٬٠٦٦  البنك السعودي لالستثمار

   ٩٬٥٩٦٬٠١٧                ١٢٬٤٦٤٬٤٧٩  بنك الفجيرة الوطني
   ٢١٬٠٢١٬٦٩٤              ١١٬٧٨٧٬٧٦٩  بنك عجمان 

   ١٤٬٦٦١٬٨٨٥              -  البنك العربي المتحد 
  ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩    ٥١٬٦٤١٬٢٣٨  االجمالي 

  
  فترة: الخالل   مرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأةودائع الحركة االستثمارات في   ةالتالي القائمة تمثل 

  
  

    إيضاح 
  م ٢٠٢٠يونيو ٣٠

    (غيرمراجعة) 
  ديسمبر ٣١

  (مراجعة) 
     -     ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩      القيمة الدفترية كما في بداية الفترة / السنة 

  ١٥١٬٠٦٢٬٥٤١    ٦٣٬٥٤٤٬٨٤٧      اإلضافات خالل الفترة / السنة 
  (٨٦٬٤١٦٬٤٤٤)    (٧٧٬٠٥٤٬٧٣٥)      المستحق خالل الفترة / السنة 

  ١٬٥٢٧٬٥٦٧    ٨٢٨٬٣٦٧      الخسارة للفترة / للسنة  أودخل المرابحة المعترف به في قائمة الربح 
  (٧٤١٬٧٥٥)    (١٬١٠٩٬١٥٠)      دخل المرابحة المستلمة خالل الفترة / السنة 
  ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩    ٥١٬٦٤١٬٢٣٨      القيمة الدفترية كما في نهاية الفترة / السنة 

            
  

مخصص انخفاض  إثبات  المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. لم يتم    للموجوداتلخسائر االئتمانية المتوقعة  اً لأجرى مدير الصندوق تقييم  ٦٫١
  . لم يكن كبيراً المبلغ وذلك ألن لية الموجزة والمالية األ القوائمقيمة هذه الموجودات المالية في 

  
معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة            ٧  

 أتعاب اإلدارة ومصاريف أخرى 
  

من عوائد االستثمار، والتي ال تتعدى   ٪١٥سنوي    بمعدل  اإلدارة  أتعاب  وتبلغ  سنوي،  ربع  أساس  على  اإلدارة  أتعاباً لخدمات  الصندوق  يدفع
  من صافي قيمة موجودات الصندوق.   ٪٠٫٧٥نسبته 

كما يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات متكبدة نيابة عن الصندوق مثل مكافأة مجلس اإلدارة ومكافآت مجلس الرقابة الشرعية  
  والنفقات األخرى المشابهة.  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)     ٧

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

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

  أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة.
  

  طبيعة المعاملة   طبيعة العالقة   القة االطراف ذات الع

يونيو   ٣٠
  م ٢٠٢٠

    ) مراجعة (غير

فبراير   ١٠للفترة من 
م (تاريخ  ٢٠١٩

التأسيس) حتى   
  م ٢٠١٩يونيو ٣٠

  (غير مراجعة) 
            

  ٣٣٬٠٨٨    ١٣٣٬٠٢٢  اتعاب األدارة   مدير الصندوق   شركة الجزيرة لالسواق المالية 
            

  جهة شقيقة   بنك الجزيرة

  الودائع خالل الفترة 

١٩٬٠٣٦٬٩٦٥    ٦٬٥٦٦٬٢٥٥  
  المستحق خالل الفترة

(٦٬٥٦٦٬٢٥٥)    (٥٬٣١٠٬٥١٢)  
خالل   المستلم  الدخل 

  الفترة
(٢٢)    -  

  ٨٠٬٤٨٨    ٢٢  فترة لل الدخل
 

من قبل مدير الصندوق، وتتضمن   واإلشراف عليها  الصناديق   إدارةلمدير الصندوق وتتم   جهة شقيقةيتم االشتراك في وحدات معينة من قبل  
 تفاصيلها ما يلي:

  

  االطراف ذات عالقة 
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

  ) مراجعة (غير
  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١  

  ) مراجعة(
  (بالعدد)   

        مدير الصندوق 
  ١٩٥٬٥٠٧    -   لألسواق المالية  الجزيرة

  
  االرصدة مع االطراف ذات عالقة 

  

  طبيعة المعاملة   طبيعة العالقة   االطراف ذات عالقة 
  م ٢٠٢٠يونيو ٣٠

    ) مراجعة (غير
  م ٢٠١٩ديسمبر ٣١

  ) مراجعة(
  ١٥٤٬٠٤٤    ٥٬١٦٢  النقد لدى البنك  جهة شقيقة   بنك الجزيرة

  ٧٣٬٢٧٢    ٦٣٬٨٥٧  أتعاب إدارة مستحقة   مدير الصندوق   شركة الجزيرة لالسواق المالية 
 
 



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  معامالت الوحدات  ٨
  ملخًصا لمعامالت الوحدات للفترة : فيما يلي 

 

 
م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠   

) مراجعة(غير  
م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١  

) مراجعة (   
    
 (بالعدد)   
     

 -  ٧٠٢٬٩٨٩  الوحدات في بداية الفترة/السنة 
 ١٬٢٨١٬٧٩٤  ٦٣٤٬٥٣١  وحدات مصدرة خالل الفترة/السنة 
) ٥٧٨٬٨٠٥(  (٧٩١٬٩٥٢)  وحدات مستردة خالل الفترة/السنة  

 ٧٠٢٬٩٨٩  (١٥٧٬٤٢١)  صافي التغير في الوحدات 
 ٧٠٢٬٩٨٩  ٥٤٥٬٥٦٨  الوحدات في نهاية الفترة/السنة 

 

  الخسارة  أوالخسارة المحققة وغير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو الربحصافي     ٩

  

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
    ) مراجعة (غير

فبراير   ١٠للفترة من 
م (تاريخ التأسيس)  ٢٠١٩
  م ٢٠١٩يونيو  ٣٠حتى  

  (غير مراجعة) 
        

  ٩٣٬١٤٢    (٥٤٬٠١٥)  غير محقق من إعادة تقييم استثمارات   دخل (خسارة)  /  
  ١٣    ٢٥١٬٦٤٤  محقق من استبعاد استثمارات    دخل (خسارة)  /  

  ٩٣٬١٥٥    ١٩٧٬٦٢٩  
  

  األدوات المالية حسب الفئة                      ١٠
  

    التكلفة المطفأة   ) مراجعة (غير م٢٠٢٠يونيو  ٣٠
القيمة العادلة من خالل  

  الخسارة  أوالربح 
        الموجودات كما في المركز المالي 

        
  -     ٥٬١٦٢   النقد وما في حكمه 

  ٩٬٦٩٤٬٤٦٥    -  الخسارة  أواالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  -     ٥١٬٦٤١٬٢٣٨   مرابحة  -  االستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

  ٩٬٦٩٤٬٤٦٥    ٥١٬٦٤٦٬٤٠٠  االجمالي 
  

    التكلفة المطفأة   ) مراجعة م (٢٠١٩ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل  

  الخسارة  أوالربح 
        الموجودات كما في المركز المالي 

        
  -     ١٥٤٬٠٤٤  النقد وما في حكمه 

  ٦٬٤٨١٬٧٧٨    -   الخسارة  أواالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

  -     ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩  مرابحة  -  االستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
  ٦٬٤٨١٬٧٧٨    ٦٥٬٥٨٥٬٩٥٣  االجمالي 



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  
  إدارة المخاطر المالية       ١١

  
  عوامل المخاطر المالية     ١١٬١

  
الحفاظ على استمرارية قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من توفير عوائد مثلى لحاملي الوحدات  الهدف من الصناديق هو  

  .ولضمان قدراً معقوالً من األمان لحاملي الوحدات
  

السيول  المخاطر نظراً ألنشطته ومنها: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر  ة، والمخاطر  يتعرض الصندوق لمجموعة متنوعة من 
  التشغيلة.

  
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو المسؤول في نهاية المطاف  

للصندوق.  العامة  اإلدارة  األ  عن  المقام  في  والتحكم  المراقبة  تحديد مخاطر  التي يضعويتم  الحدود  بناء على  تنفيذها  ليتم  إدارة  ل  ها مجلس 
إدارة   وفلسفة  المخاطر  واحتماالت  العامة،  أعماله  استراتيجيات  تحدد  التي  به  الخاصة  واألحكام  الشروط  وثيقة  الصندوق  يملك  الصندوق. 

  المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.
  

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

  (أ)        مخاطر السوق 
  
    مخاطر صرف العمالت األجنبية) ١(
  

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

  
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال تتعرض ألي مخاطر صرف أجنبي ألن الريال إن أدوات استثمارات األسهم للصندوق المدرجة 

 السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر الصرف األجنبية. 
  
  العمولة  معدل )      مخاطر٢(

القيمة العادلة للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في معدالت    أومخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية  
  .العمولة السوقية

  . تتحمل العمولة مالية أداة امتالكه ألياليتعرض الصندوق لمخاطر معدل العمولة نظراً لعدم 

  ج          مخاطر السعر  
  

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

  
لمالية التي يحتفظ بها الصندوق. يراقب الصندوق  ل من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات او تنشأ مخاطر األسعار في المقام األ

، يمتلك الصندوق استثمارات في األسهم في  األولية عن كثب حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية. كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
  ). ٥راق ملية مدرجة (إيضاح أو
  

ديسمبر    ٣١م و  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠جة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في  إن التأثير على صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) (نتي 
م) بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس تركيز الصناعة، مع وجود جميع المتغيرات األخرى في الثوابت  ٢٠١٩

  كما يلي:



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية         ١١
  

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية    ١١٬١
  

  (أ)        مخاطر السوق (تتمة) 
 

  (تتمة) مخاطر السعر         ج
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  (غير مراجعة)  م٢٠٢٠يونيو ٣٠  البلد  العملة
    %  القيمة العادلة   %   القيمة العادلة    

  ١٠٠  ٦٬٤٨١٬٧٧٨  ١٠٠  ٩٬٦٩٤٬٤٦٥  المملكة العربية السعودية   الدوالر األمريكي 
    ٦٬٤٨١٬٧٧٨١٠٠  ٩٬٦٩٤٬٤٦٥١٠٠   

  
  (ب)        مخاطر االئتمان 

  
  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية والذي يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر. 

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

. يتم حفظ األرصدة  وذمم مدينة أخرى  واستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  النقد وما في حكمهعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في  األخرى. يت 
للموجودات األخرى فتكون مخاطر االئتمان   جيدةالمصرفية لدى مؤسسات مالية ذات سمعة   وبالتالي تنخفض مخاطر االئتمان. وبالنسبة 

  منخفضة أيضاً. 
  

  ائتمانية  تصنيفات
  

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

 

  تصنيف المؤسسة المالية 
م   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

  (غير مراجعة) 
  م٢٠١٩ديسمبر   ٣١

  (مراجعة) 
      

      النقد وما في حكمه 
  ١٥٤٬٠٤٤  ٥٬١٦٢  ٣ب أ أ 

      
      ودائع مرابحة 

 ١٩٬٠٧٤٬٦٢٨  ٢٦٬٧١١٬٤٠٣  ١ب أ 
 ١٠٬٦٧٣٬٧٠٢  ١٣٬١٤٢٬٠٦٦  ٢ب أ أ 

 ١٤٬٦٦١٬٨٨٥  - ١ب 
 ٢١٬٠٢١٬٦٩٤  ١١٬٧٨٧٬٧٦٩  غير مصنف

 ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩  ٥١٬٦٤١٬٢٣٨ 
  
  
  
  

  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالية      ١١
  

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية    ١١٬١
  

  (ج)       مخاطر السيولة  
  

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

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

  خالل شهر واحد من قائمة المركز المالي.
  

لسيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل  يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات ا
  بالحصول على تمويل قصير األجل من مدير الصندوق.  أوتصفية محفظة االستثمار  أواالشتراكات الجديدة 

 
(غير مراجعة)   م ٢٠٢٠يونيو    ٣٠    

   أقل من سنة   أكثر من سنة   اإلجمالي 
 النقد وما في حكمه    ٥٬١٦٢   -   ٥٬١٦٢ 

الخسارة  أواستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    ٩٬٦٩٤٬٤٦٥   -   ٩٬٦٩٤٬٤٦٥   
 

٥١٬٦٤١٬٢٣٨  
 -   

٥١٬٦٤١٬٢٣٨  
مرابحة  -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة     

 إجمالي الموجودات   ٦١٬٣٤٠٬٨٦٥  -  ٦١٬٣٤٠٬٨٦٥
       

 أتعاب إدارة مستحقة    ٦٣٬٨٥٧   -   ٦٣٬٨٥٧ 
  مستحق لحاملي الوحدات على حساب االسترداد    ٤٬٨٩١٬١٢٠   -   ٤٬٨٩١٬١٢٠ 

  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  -  -  -
 إجمالي المطلوبات   ٤٬٩٥٤٬٩٧٧  -  ٤٬٩٥٤٬٩٧٧

 
 

(مراجعة)   م ١٩٢٠  ديسمبر ١٣    
سنة أقل من    أكثر من سنة   اإلجمالي     

 النقد وما في حكمه   ١٥٤٬٠٤٤  -  ١٥٤٬٠٤٤
الخسارة  أواستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    ٦٬٤٨١٬٧٧٨   -   ٦٬٤٨١٬٧٧٨   

مرابحة  -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة    ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩  -  ٦٥٬٤٣١٬٩٠٩  
 إجمالي الموجودات   ٧٢٬٠٦٧٬٧٣١  -  ٧٢٬٠٦٧٬٧٣١

       
 أتعاب إدارة مستحقة   ٧٣٬٢٧٢  -  ٧٣٬٢٧٢
 مستحق لحاملي الوحدات على حساب االسترداد    ٥١٬٤٩٣  -   ٥١٬٤٩٣

 إجمالي المطلوبات   ١٢٤٬٧٦٥  -  ١٢٤٬٧٦٥
 
 



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية      ١١
  (تتمة) عوامل المخاطر المالية    ١١٬١

  
  (د)       مخاطر التشغيل  

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

ية األخرى غير مخاطر  خارجياً لدى مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارج  أووالبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلياً  
  االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

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

  ثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. تحقيق هدفه االستثماري المتم
  

  تقدير القيمة العادلة        ١٢
  

ل في تاريخ التقرير المالي. يتم  أولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التدأوتعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتد
  للعرض.   تقييم األدوات التي لم يتم التقرير عن بيعها عند أحدث سعر

  
المطلوبات بالتكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. القيمة    أول الموجودات  أو السوق النشط هو سوق يتم فيه تد

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

  يتضمن تسلسل القيمة العادلة على المستويات التالية:  
  
   المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ   أوأسعار السوق (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات    –  ١المستوى

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

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

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

  
التقييم أساليب  المستوى    تتكون  تحت  لالستثمارات  العادلة  القيمة  قيمة    ٢الحتساب  تحديد صافي  وحدة    الموجوداتمن  الصناديق    فيلكل 

  .االستثمارية
  

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

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

  
 لسبب  وذلك  العادلة،  لقيمتها  مقاربة  الدفترية  القيمة  وتكون  األجل  قصيرة  مالية  موجودات  تعتبر  النقدية  األرصدة  مثل  األخرى  المالية  األدوات  إن

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

  



  للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق الجزيرة  
  مفتوح استثماري صندوق

  (المدار من قبل شركة الجزيرة لألسواق المالية)
  لية الموجزة و إيضاحات حول القوائم المالية األ

  م ٢٠٢٠يونيو   ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)  

 

٣ 

  األحداث الالحقة بعد نهاية فترة التقرير        ١٣
  

لية  واإلفصاح عنها في القوائم المالية األ  أو   يضاحاإلدارة اإل، والذي يتطلب من  ليةواأل  لم يكن هناك حدث مهم بعد تاريخ قائمة المركز المالي
  الموجزة. 

  
  آخر يوم للتقييم       ١٤

  م).٢٠١٩ديسمبر  ٣٠م: ٢٠١٩م  (٢٠٢٠يونيو   ٣٠ لية الموجزة فيوآخر يوم للتقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية األ
  

  لية الموجزة واعتماد القوائم المالية األ     ١٥
  م.٢٠٢٠أغسطس  ٢٥الموافق هـ ١٤٤٢ محرم ٦بتاريخ لية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق وهذه القوائم المالية األتم اعتماد 


