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 :معلومات صندوق االستثمار  (أ

 أسم صندوق االستثمار◄

 لألسهم السعودية جزيرةصندوق ال

 

 :سياسات االستثمار وممارساته ◄

  نمو وتحقيق السعودية األسهم سوق في لالستثمار للمستثمرين الفرصة توفير هو للصندوق األساسيالهدف 

 الشريعة مع المتوافقة السعودية لألسهم بي اند اس مؤشر نمو معدل يفوق الطويل االجل على المال رأس على

  للصندوق استرشادي كمؤشر اختياره تم الذي

 والمدرجة للصندوق الشرعية المعايير مع المتوافقة الشركات أسهم من متنوعة محفظة في الصندوق يستثمر 

 . السعودية األسهم سوق في

 من الشرعية الضوابط مع المتوافقة السعودية األسهم في لالستثمار الكلية النسبة تحديد الصندوق لمدير يحق 

 مع ذلك يتعارض أال وبحيث للسوق اآلنية للظروف العامة النظرة حسب الصندوق، ألصول الكلي اإلجمالي

 وحدات حملة مصلحة لتحقيق مناسبا   يراه ما حسب الصندوق لمدير يمكن كما.  االستثمارية الصناديق الئحة

 .األجل قصيرة أو طويلة مرابحة عمليات في المتاحة السيولة من نسبة أي استثمار الصندوق

 تابعه شركات أسهم أو الصندوق لمدير المالك الجزيرة بنك شركة أسهم في االستثمار الصندوق لمدير يحق 

 الصندوق وقيود ألهداف طبقا  

 الصندوق معلومات لمذكرة الرجوع الرجاء الصندوق استثمار سياسات حول المعلومات من ولمزيد

 

 واالرباح:سياسة توزيع الدخل ◄

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

 الصندوق
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  الصندوق أداء  (ب

 

 جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة 

صافي قيمة  السنة
أصول الصندوق 

 بنهاية السنة

صافي قيمة أصول 
الصندوق لكل 

 بنهاية السنةوحدة 

صافي قيمة أعلى 
أصول الصندوق لكل 

 خالل السنة وحدة

صافي قيمة أدنى 
أصول الصندوق لكل 

 خالل السنةوحدة 

عدد الوحدات 
المصدرة 

 بنهاية السنة

األرباح 
الموزعة 
 لكل وحدة

نسبة 
 المصروفات

2018 383,742,056 366.5246 419.05 325.32 1,046,975 

 ال ينطبق

1.75% 

2019 380,392,861 416.6562 446.42 363.24 912,966 1.79% 

2020 394,551,992 465.0508 465.68 351.31 848,406 1.91% 

 

 األداء السابق للصندوق

 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة
 %47.84 %41.75 %11.61 الصندوق

 %34.93 %26.60 %8.60 المؤشر االسترشادي

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الفترة

 %11.61 %13.68 %11.72 %0.78- %5.12 %6.25- %18.47 %35.10 %10.91 %4.53 الصندوق

 

 

 "باللاير السعودي 2020الرسوم الفعلية لسنة 

نسبة الرسم إلى متوسط  قيمة الرسم نوع الرسم
 صافي قيمة األصول

 %0.04  146,982.62  الحفظ

 %1.50  5,511,849.39  اإلدارة

 %0.01  23,125.00  المراجع الخارجي

 %0.00  7,500.00  الرقابة 

 %0.01  33,476.76  المؤشر االسترشادي

 %0.00  10,000.00  اللجنة الشرعية

 %0.00  16,000.00  مجلس ادارة الصندوق

 %0.00  5,000.00  موقع تداول

 %0.16  580,315.86  المضافة القيمة

 %0.18  676,664.90  مصاريف التعامل

 %1.91   7,010,914.53 اجمالي المصروفات

 

 :لجوهرية التي حدثت خالل الفترة وأثرت في الصندوقالتغيرات ا

ال يوجد، يمكن الرجوع ألحكام وشروط الصندوق باإلضافة إلى مذكرة المعلومات وملخص المعلومات 

 التقارير المحدثة بشكل دوري.وكذلك 
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 ممارسات التصويت السنوي 

 :أدناه الجدول في كما للشركات الجمعيات على التصويت تم م2020 العام خالل •

 الشركة اسم الجمعية تاريخ موضوع التصويت الجمعية بنود على التصويت
 البحري يناير 12 الجمعية العامة العادية  امتناع
 القابضة اللجين فبراير 04 العامة غير عاديةالجمعية  نعم

 اسمنت القصيم مارس 04 الجمعية العامة العادية امتناع

 التعاونية مارس 25 الجمعية العامة العادية امتناع

 مصرف الراجحي مارس 29 الجمعية العامة العادية امتناع

 أسمنت الجنوب أبريل 05 الجمعية العامة العادية امتناع

 المراعي أبريل 05 الجمعية العامة غير العادية امتناع

 أسمنت ام القرى أبريل 05 الجمعية العامة العادية امتناع

 

 : تقرير مجلس ادارة الصندوق سنوي

  2020يونيو  24االجتماع المنعقد بتاريخ 

 المواضيع التي تم مناقشتها:

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 

  ادارة المطابقة وااللتزام.مراجعة تقرير 

 

 القرارات التي تم اتخاذها:  

 .الموافقة على تعديل صيغة ضريبة القيمة المضافة في مستندات الصندوق 

 

  2020ديسمبر  27االجتماع المنعقد بتاريخ 

 المواضيع التي تم مناقشتها:

 .مراجعة اداء الصندوق والتطورات الرئيسية 

  وااللتزام.مراجعة تقرير ادارة المطابقة 

 

 القرارات التي تم اتخاذها:  

 ال يوجد. 
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 : مدير الصندوق

 

 : اسم وعنوان مدير الصندوق

 الماليةلألسواق شركة الجزيرة  -

 طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية  11455الرياض  20438: ص.ب المركز الرئيسي -

 ( 011) 2256000فاكس  –( 011) 2256000هاتف  -

 

 : ألنشطة االستثمار خالل الفترةعة مراج

يستتتتتتتتنمر الصتتتتتتتندوق فتتتتتتتي محشرتتتتتتتة متنوعتتتتتتتة متتتتتتتن أستتتتتتت م ال تتتتتتتر ات المتوافقتتتتتتتة متتتتتتت  

المعتتتتتايير ال تتتتترعية للصتتتتتندوق والمدرجتتتتتة فتتتتتي ستتتتتوق ا ستتتتت م الستتتتتعودية  و تتتتت ل الشتتتتتترة تتتتتتم 

إعتتتتادة توزيتتتت  االستتتتتنمارات فتتتتي الصتتتتندوق  حيتتتتل تتتتتم زيتتتتادة االستتتتتنمار فتتتتي  تتتتل متتتتن  طتتتتاع 

ة واالتصتتتتتتتتتاالت والتتتتتتتتتتتغمين و طتتتتتتتتتاع انتتتتتتتتتتا  ا غ يتتتتتتتتتة والرعايتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتدمات االستتتتتتتتتت   ي

الصتتتتتتحية  متتتتتت  االستتتتتتتنمار فتتتتتتي  طتتتتتتاع تجزئتتتتتتة التغ يتتتتتتة وت شتتتتتتي  االستتتتتتتنمار فتتتتتتي  طتتتتتتاع 

 البنوك والت ار  من  طاع إدارة تطوير العقارات.

 

 : داة صندوق االستثمار خالل الفترةتقرير عن ا

عند مستوى  %3.57على ارتشاع بمقدار  2020( لعام TASIأن ى مؤ ر السوق السعودي )

 . 2019نقطة في ن اية السنة  8,389.23نقطة بالمقارنة م   8,689.53

وفي  %11.61ارتشاعا بمقدار  2020حقق صندوق الطيبات لألس م السعودية   ل عام 

لمقارنة بين أداء . وبا%8.60المقابل  ان أداء المؤ ر االستر ادي لنشس الشترة  د ارتش  بمقدار 

 .%3.02الصندوق والمؤ ر االستر ادي يتبين تحقيق أداء يشوق أداء المؤ ر االستر ادي بنسبة 

 

 : شروط واحكام الصندوق خالل فترة تفاصيل التغيرات التي حدثت على

  بضريبة القيمة المضافة تما ياً م  القرار الصادر بزيادت اال اص  البندتحديل. 

 ئة ال رعية للصندوق.تحديل أعضاء ال ي 

  

مبني ي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس وكما انه ال يوجد معلومات االخرى من شانها تمكن مالك -

 الشهريةتم ذكره في التقارير  بخالف ما على معلومات كافية بشأن انشطة الصندوق خالل الفترة

  .للصندوق سنويةوالربع 
صناديق استثمار أخرى. كما ال يوجد أي عموالت خاصه يستثمر الصندوق خالل السنة في أي لم  -

 سنويةالربع و الشهريةتم ذكره في التقارير  بخالف ما حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

 .للصندوق
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 االستثمار تضمينها بهذا التقرير: لومات االخرى التي اوجبت الئحة صناديقعالمالبيانات و

  .ال يوجد اي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق 

  .ال يوجد اي تعارض مصالح 

  التالي: وذلك على النحو  م2020تم مخالفة قيود االستثمار خالل عام- 

 نوع الم الشة النسبة المسموحة نسبة التملك الس م / السوق التاريخ
06-Sep-20 من الئحة صناديق االستثمار 41( للمادة 4الفقرة )و/مخالفة  %20.00 %20.01 مصرف الراجحي  
21-Sep-20 من الئحة صناديق االستثمار 41( للمادة 4مخالفة الفقرة )و/ %18.84 %19.41 مصرف الراجحي  

 

 : أمين الحفظ

 ن ترست السعودية كأمين حفظ للصندوقرقد تم تعيين شركة نورث -

 حي العليا –شارع العروبة  – 20الطابق -: برج المملكةالمركز الرئيسي -

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

 : ز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظوصف موج

 .حشر االصول وعمل تسويه دوريه لألصول ال اضعة للحشر 

  وع  ات مر ز تولي ادارة ع  ات ال ب ات ومسؤولية ادارة ع  ات امين الحشر من الباطن

 االيداع المبا ر.

 .تنشي  التعام ت وتسويت ا بحسب تعليمات مدير الصندوق 

 .دمات الضرائب ومعالجة الد ل  

 .التمييز الد يق وفي حينه لألحدال المؤسسية وتسوية  ل المستحقات 

 .التصويت بالو الة و ؤون حو مة ال ر ات 

  الحسابات.تقديم   وف دوريه الى مديري الصناديق ومراجعي 

 .االمتنال للقواعد المالية للعم ء وتعليمات حسابات االستنمار الصادرة من هيئة السوق المالية 

 

 -باآلتي: بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام 

إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أح ام الئحة صناديق االستنمار و روط واح ام  -

 المعلومات.الصندوق وم  رة 
تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أح ام الئحة صناديق االستنمار و روط واح ام الصندوق  -

 وم  رة المعلومات.
م الشة أي من  يود وحدود االستنمار وص حيات اال ترا  المعمول ب ا في الئحة صناديق  -

 االستنمار.

بعمليات إدارة الصندوق، ويتم القيام  حسب افادة شركة نورثرن ترست فإنه ليس لديها رأي فيما يتعلق

 .بها ومراجعتها من قبل مدير الصندوق
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  القانوني:المحاسب 

  اسم وعنوان المحاسب القانوني 

 PKF  وشركاه البسام 

 المملكة العربية السعودية  11557الرياض  69658ب. -ص 

  (011) 5444 206( فاكس 011) 5333 206هاتف 

 

 

 القانوني:رأي المحاسب 

 

موجودات  الجوهرية ان القوائم المالية المرفقة تر ر بعدل من  افة النواحي  رأينا في  -

ونتائج أعمال ا وتدفقات ا النقدية للسنة المنت ية  2020ديسمبر  31ومطلوبات الصندوق  ما في 

 عودية.وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في الممل ة العربية الس التاريخ في  لك 

 

لم يرد إلى علمنا ما يدعونا  المراجعة بإجراءات  بناًء على المعلومات المقدمة لنا   ل  يامنا -

إلى اإلعتقاد بغن القوائم المالية المرفقة ال تتوافق م  متطلبات الئحة الصناديق اإلستنمارية 

مات فيما يتعلق و روط وأح ام الصندوق وم  رة المعلو المالية المصدرة من  بل هيئة السوق 

 بتغنيرها على إعداد وعر  القوائم المالية.

 

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

 www.aljaziracapital.com.saمجانا  اإللكترونيمدير الصندوق 

 

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


  صندوق الجزيرة لألسهم السعودية 
  مفتوح   استثماري   صندوق    

  ) المالية  الجزيرة لألسواق المدار من قبل شركة  (    
  القوائم المالية     

 م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  
  لحاملي الوحدات  مراجع المستقل ال مع تقرير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  
 ١ -  ٢ الوحدات  حامليل المراجع المستقلتقرير 

 
 
 

  ٣ المركز المالي قائمة 
 
 
 

  ٤ قائمة الدخل الشامل 
 

   
 

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

 ٦ قائمة التدفقات النقدية 
 
 
 

  ٢١- ٧  حول القوائم المالية   إيضاحات
 
 
 
 
 
 







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

    المركز الماليقائمة 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

٣ 
  

 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    إيضاح   
            

            الموجودات 
  ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠   ٤٬١٣٥٬٣٤٣    ٥٬٧  النقدية ومافي حكمها

  ٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢    ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١    ٦  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -   ٤٧٤٬٣١٠     توزيعات أرباح مستحقة 

 ٢١    ١٨      وأرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدما 
  ٣٨٦٬٩٧٨٬٧٠٣   ٣٩٦٬٩٢٩٬٧٤٢     إجمالي الموجودات 

            
            المطلوبات 

  ١٬٣٤١٬٤٦٦  ١٬٦٨٦٬٤٦٢    ٧  أتعاب إدارة مستحقة 
 ٥٬٠٥٤٬٨٣١  ٥١١٬٩٦٩     ذمم دائنة لمالكي الوحدات مقابل استرداد وحدات 

 ١٨٩٬٥٤٦  ١٧٩٬٣١٩   ٧  ومطلوبات أخرى مصروفات مستحقة 
  ٦٬٥٨٥٬٨٤٣  ٢٬٣٧٧٬٧٥٠      إجمالي المطلوبات 

            
العائدة لحاملي   (حقوق الملكية) صافي قيمة الموجودات

  الوحدات 
  

 ٣٩٤٬٥٥١٬٩٩٢  
 

٣٨٠٬٣٩٢٬٨٦٠  

            
  ٩١٢٬٩٦٦   ٨٤٨٬٤٠٦   ٨  وحدات مصدرة (بالعدد) 

        
 ٤١٦٫٦٦  ٤٦٥٫٠٥     صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 )  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦) الى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (
    



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

  قائمة الدخل الشامل  
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

٤ 
  

 
 

  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠    إيضاح   
            

            الدخل 
            

صافي المكاسب المحققة والغير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 
  خالل الربح أو الخسارة 

٣٦٬١٦٦٬٤٢١   ٩  
 

٤٥٬٨٥٦٬٣٦٥  

  ١٢٬٢٩٢٬٩٥٠    ٩٬١٠١٬٥٦٥     دخل توزيعات أرباح   
     ٥٩٬١٤٩٬٣١٥     ٤٥٬٢٦٧٬٩٨٦  
  

  المصروفات  
   

     
  (٦٬٢٨٢٬١٩٠)     (٦٬٢٣٦٬٣٧٢)    ٧  وأتعاب الحفظ  أتعاب إدارة

  (١٤٠٬٦٣٥)   (١١١٬٦٣٠)   ٧  مصروفات أخرى  
     (٦٬٣٤٨٬٠٠٢)    (٦٬٤٢٢٬٨٢٥)  
          

  ٥٢٬٧٢٦٬٤٩٠   ٣٨٬٩١٩٬٩٨٤      للسنة ل صافي الدخ 
 -   -     خر للسنة  الشامل اآل الدخل

  ٥٢٬٧٢٦٬٤٩٠   ٣٨٬٩١٩٬٩٨٤     إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦) الى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (
  

  
 



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

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

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

٥ 
  

 
  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠  
        

  ٣٣٢٬٥٩٣٬٠٩١   ٣٨٠٬٣٩٢٬٨٦٠  العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة  (حقوق الملكية)  صافي قيمة الموجودات 
       

  ٥٢٬٧٢٦٬٤٩٠  ٣٨٬٩١٩٬٩٨٤  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
         

       مساهمات واستردادات من قبل حاملي الوحدات 
       

        التغييرات من معامالت الوحدات 
  ٨٦٬٠١٤٬٢٧٧     ٧١٬٨٨٥٬٨٨٤  إصدار وحدات 

 (١٤٢٬٠٨٩٬٩٦٢)    (٩٦٬٦٤٦٬٧٣٦)   وحدات  إسترداد  
  (٥٦٬٠٧٥٬٦٨٥)   (٢٤٬٧٦٠٬٨٥٢)  صافي التغيير من معامالت الوحدة 

  ٣٨٠٬٣٩٢٬٨٦٠   ٣٩٤٬٥٥١٬٩٩٢  العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة (حقوق الملكية) صافي قيمة الموجودات
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالي١٦) الى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 



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

  قائمة التدفقات النقدية  
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

٦ 
  

  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠    إيضاح   
            

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ٥٢٬٧٢٦٬٤٩٠  ٣٨٬٩١٩٬٩٨٤     للسنة  ربحالصافي 

            التعديالت عليه: 
بالقيمة العادلة من خالل  محققة من استثمارات المكاسب غير الصافي 

  ٩ الربح أو الخسارة 
 (٣٥٬٣٧٧٬١٧١)  (٦٬٨١٤٬٤٩٨)  

     ٤٥٬٩١١٬٩٩٢   ٣٬٥٤٢٬٨١٣  
          

            صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
  ٤٬٢٠٨٬٥٤٨    ٣٬٣٩١٬٩٩٢      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -  (٤٧٤٬٣١٠)      مستحقة توزيعات أرباح 
  (٢١)   ٣      وأرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدما 

  (١٤٢٬٨١١)   ٣٤٤٬٩٩٦      أتعاب إدارة مستحقة 
 (٩٦٬٦٤١)  (١٠٬٢٢٧)      مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

  ٤٩٬٨٨١٬٠٦٧   ٦٬٧٩٥٬٢٦٧     األنشطة التشغيلية  صافي النقد الناتج من
            

            : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٨٦٬٠١٤٬٢٧٧    ٧١٬٨٨٥٬٨٨٤      متحصالت من اصدار وحدات  

  (١٢٧٬١٨١٬٠٩٦)  (١٠١٬١٨٩٬٥٩٨)      صافي   ، وحدات  إسترداد
 (٥١٬١٦٦٬٨١٩)  (٢٩٬٣٠٣٬٧١٤)      األنشطة التمويلية  المستخدم في  صافي النقد

         
  (١٬٢٨٥٬٧٥٢)   (٢٢٬٥٠٨٬٤٤٧)      في النقدية ومافي حكمها:  التغيرصافي 

  ٢٧٬٩٢٩٬٥٤٢    ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠    ٥  النقدية ومافي حكمها بداية السنة 
  ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠    ٤٬١٣٥٬٣٤٣    ٥  النقدية ومافي حكمها نهاية السنة 

 
  *معلومات تكميلية 

 ذمم دائنة لمالكي الوحدات مقابل استرداد وحدات 
 ٤٬٥٤٢٬٨٦٢   -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ١٦) الى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (
  
  
  
  
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 

٧ 
  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
 

السعودية  الجزيرةصندوق   السعودية)  لألسهم  لألسهم  الطيبات  سابقا بصندوق  مفتوح   (المعروف  استثماري  ("الصندوق") هو صندوق 
شركة مساهمة سعودية مقفلة ("مدير    -تأسس وتتم إدارته بناًء على إتفاقية بين شركة الجزيرة المالية    يستثمر في أسواق األسهم السعودية

هيئة السوق   اعتمدتالصندوق") والمستثمرين ("مالكي الوحدات"). مدير الصندوق شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الجزيرة ("البنك"). 
بدأ الصندوق نشاطه  ).   ٢٠٠٩ديسمبر    ٢٩(الموافق.  ١٤٣١محرم    ١٢بتاريخ    ٧٧٢٠/٥م    المالية تأسيس الصندوق من خالل خطابها رق

  م١٩٩٩ديسمبر  ٤في 
  

يعمل الصندوق بموجب الشروط واألحكام الواردة في نشرة المعلومات الخاصة به ويتمثل الهدف األساسي للصندوق في توفير الفرصة  
. ويتم إعادة استثمار  المملكة العربية السعوديةحكام الشريعة اإلسالمية والتي يتم تداولها في للمستثمرين لالستثمار في األسهم المتوافقة مع أ

  صافي دخل الصندوق في الصندوق األمر الذي ينعكس في صافي الموجودات العائدة لكل وحدة. 
  

  ("أمين الحفظ). نورثرن ترستمدير الصندوق والمدير االداري هو الجزيرة لالسواق المالية ومديرالحفظ للصندوق هو 
  

ديسمبر   ٢٤هـ (الموافق    ١٤٢٧ذي الحجة    ٣يخضع الصندوق ألنظمة صندوق االستثمار ("اللوائح") التي نشرتها هيئة سوق المال في  
خل  )، يوضح متطلبات جميع الصناديق دام٢٠١٦مايو    ٢٣هـ (الموافق    ١٤٣٧شعبان    ١٦) بعد تعديلها ("الالئحة المعدلة") في  ٢٠٠٦

  ).م٢٠١٦نوفمبر  ٦هـ (الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦العربية السعودية. دخلت الالئحة المعدلة حيز التنفيذ في المملكة 
  
  

 أسس اإلعداد  ٢
  

  : السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية موضحة أدناه 
  

  االلتزامبيان           ٢٫١

للمعيار   القوائم المالية للصندوق وفقًا  للتقرير الماليتم إعداد هذه  في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات    ةالمعتمد  الدولية 
 . من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى المعتمدة

 
  القياس أسس          ٢٫٢

  مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة. تم إعداد القوائم المالية على أساس 

ال يملك الصندوق دورة تشغيلة محددة وبالتالي اليقوم بعرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المالي، 
  ولة. حيث يقوم الصندوق بعرض الموجودات وااللتزامات بترتيبها حسب السي

  
  عملة العرض والنشاط          ٢٫٣

  
لقوائم  يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية"). يتم عرض هذه ا

  بالصندوق. وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة   المالية الموجزة بالريال السعودي
 

  المعامالت واألرصدة  
 

تحويل   تاريخ المعامالت. يتم  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  المعامالت بالعمالت األجنبية إلى عملة الريال السعودي  يتم تحويل 
مركز المالي. أرباح الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة ال

 سعر الصرف وخسائره الناتجة عن تحويل العمالت مشمولة في قائمة الدخل الشامل.
 
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة                ٣

والتي تؤثر بدورها على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ   وافتراضاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات  
التقديرات هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  والمصروفات.  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  عنها  التقديرات    .المبلغ  مراجعة  تتم 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترة ب االعترافواالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم 
  مستقبلية متأثرة.  

:  في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، قامت اإلدارة بإعداد التقديرات واألحكام التالية الهامة لهذه القوائم المالية



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

٨ 
  

 (تتمة)  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة               ٣
  

  االستمرارية              ٣٫١

قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة 
فإن اإلدارة ليست على دراية بوجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بالشك على قدرة في المستقبل. وعالوة على ذلك،  للمواصلة العم

. ةاالستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمراري الصندوق على  
 

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة              ٤
  

فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على  
  . ، باستثناء مايذكر باألسفلللصندوقالقوائم المالية 

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

  الوصف   ر تعديالت على المعايي
تطبق للسنوات التي تبدأ  

  مخلص عن التعديل   في أو بعد 

 ١معيار المحاسبة الدولي 
  ٨ومعيار المحاسبة الدولي 

  م٢٠٢٠يناير  ١  تعريف األهمية النسبية  

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

سياق فردي أو مع معلومات أخرى، في 
  القوائم المالية 

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي 

  م٢٠٢٠يناير  ١  تعريف األعمال 

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

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

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

جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء 
  المخرجات. 

اإلطار المفاهيمي للتقارير 
  المالية 

تعديالت على مراجع اإلطار  
المفاهيمي في معايير  المعايير  

الدولية للتقارير المالية  
والتعريفات المحدثة ومعايير 

عتراف للموجودات اال
وااللتزامات وتوضح بعض  

  المفاهيم الهامة. 

  م٢٠٢٠يناير  ١

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

  بعض المفاهيم الهامة. 

المعايير الدولية للتقرير 
ومعيار  ٩و ٧المالي 

  ٣٩المحاسبة الدولي 
  م٢٠٢٠يناير  ١  إصالح مؤشر سعر الفائدة 

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

يشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
عملية من مرحلتين لتعديل إرشاداته للمساعدة  

في انتقال أكثر سالسة بعيدًا عن السعر 
  لمعروض بين البنوك. ا

المعايير الدولية للتقرير 
  ١٦المالي 

تخفيضات األجرة المتعلقة  
  ١٩ -بكوفيد 

  م٢٠٢٠يونيو  ١

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

بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار لتخفيضات  
-مباشرة لوباء كوفيد اإليجار الناشئة كنتيجة 

. ينطبق التعديل على فترات التقارير ١٩
م ٢٠٢٠يونيو  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  ويسمح بالتطبيق المبكر. 

 
 
 
 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

٩ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي ليست سارية بعد (تتمة) ٤٫١

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

  المفعول بعد.
تطبق للسنوات    الوصف   تعديالت على المعايير 

التي تبدأ في أو  
  بعد

  مخلص عن التعديل 

المعيار الدولي للتقرير المالي  
بة  ومعيار المحاس  ٩،٧،٤،١٦

  ٣٩الدولي 

إصالح مؤشر سعر 
  ٢المرحلة  –الفائدة 

  م٢٠٢١يناير  ١

تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة  
للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خالل فترة  
عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة  

جة لإلصالحات القياسية  بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتي
ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيًضا متطلبات 
 ٧إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

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

  ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
 –العقود المجحفة 
  تكلفة إتمام العقد 

  م٢٠٢٢يناير  ١

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

التي لم تِف المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة  
  ة التعديالت أوالً. التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأ 

المعيار الدولي للتقرير المالي  
ومعيار المحاسبة   ١، ٩، ١٦

  ٤١الدولي 

تحسينات سنوية على  
معايير المعايير الدولية  

للتقارير المالية  
  م ٢٠٢٠-م٢٠١٨

  م٢٠٢٢يناير  ١

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

  
: يوضح التعديل أنه عند  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء   ١٠تطبيق اختبار "
االعتراف بااللتزام المالي ، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم  
المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض. 

تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت  يجب 
التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل  

 ألول مرة.
  

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

 عادلة.للضرائب عند قياس القيمة ال
  

: يوفر التعديل إعفاًءا إضافيًا  ١المعيار الدولي للتقرير المالي 
  الصندوقتابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد  لصندوق

  األم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.
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١٠ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
  

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

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

تطبق للسنوات التي    الوصف   تعديالت على المعايير 
  تبدأ في أو بعد 

  مخلص عن التعديل 

  ١٦معيار المحاسبة الدولي 

الممتلكات واآلالت  
والمعدات:  

  المتحصالت قبل 
االستخدام  

    المقصود

  م٢٠٢٢يناير  ١

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

المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام.  
باإلضافة إلى ذلك ، توضح التعديالت أيًضا معنى "اختبار 

  ألصل يعمل بشكل صحيح".ما إذا كان ا

  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي 
إشارة إلى اإلطار  

  المفاهيمي 
  م٢٠٢٢يناير  ١

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

  م.١٩٨٩إطار عام 

  ١معيار المحاسبة الدولي 

تصنيف  
المطلويات  

كالمتداولة أو غير  
  متداولة 

  م٢٠٢٣يناير  ١

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

فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية 
ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، وذلك فقط إذا  

 ً  المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها  كان مضمنا
  أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها 

تعديالت على المعيار الدولي  
ومعيار المحاسبة   ١٠للتقرير المالي

  ٢٨الدولي 

بيع أو المساهمة  
في األصول بين  

المستثمر والشريك 
أو المشروع  

 المشترك 
  

  ال ينطبق 

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

  الصندوقفيها بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر 
الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد، تنص  
  التعديالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان

  السيطرة على شركة تابعة. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

١١ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤

    النقدية ومافي حكمها          ٤٫٢   

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

  األدوات المالية      ٤٫٣

  االعتراف والقياس المبدئي      ٤٫٣٫١

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

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

ت والمطلوبات المالية  إلى حيازة أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي، مثل الرسوم والعموالت. يتم تحميل تكاليف معامالت الموجودا
الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة الدخل الشامل. فور االعتراف المبدئي، يتم إثبات مخصص   المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

ة  ، والذي ينتج عنه تسجيل خسار٣٫٢خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، كما هو موضح في إيضاح  
  مالية في قائمة الدخل الشامل عند نشأة أصل جديد. 

  تصنيف وقياس الموجودات المالية    ٤٫٣٫٢

  يصنف الصندوق موجوداته المالية في فئتي القياس التاليين: 

يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات األصل    :التكلفة المطفأة
بالتكلفة المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات عن بل  بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة،    قياسهاوالربح، والتي لم يتم  

يتم إثبات الربح المكتسب من هذه    ٣٫٢ح  خسارة ائتمانية متوقعة يتم تحديدها وقياسها كما هو موضح في اإليضا  صصمخ  طريق أي
  الفعلي. الربحالموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل 

لم   أو إذا  والربحال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  إذا كانت التدفقات النقدية ألداة الدين    :القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
القيمة العادلة من خالل ب  اثباتهاتكن محتفظ بها ضمن المجموعة المحتفظ بها للتحصيل أو المحتفظ بها لتجميع وبيع نموذج العمل، إذا تم  

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

ارة من أدوات الدين التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة بشكل منفصل عن استثمارات عرض الربح أو الخس
ة  الدين التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ضمن "صافي الربح / (الخسارة) في االستثمارات المحدد 

شامل باستخدام  الدخل الالمحققة من هذه الموجودات المالية في قائمة    االرباحمن خالل الربح أو الخسارة ". يتم إثبات    في القيمة العادلة
  الفعلي.  االرباحطريقة معدل 

يعكس نموذج العمل كيف يدير الصندوق الموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي ما إذا كان هدف الصندوق هو    :نموذج العمل
إذا لم  قط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات.  ف

ء يكن أيٌّ من هذين ينطبقان (على سبيل المثال: يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية كجز
  من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تشمل العوامل التي ينظر فيها الصندوق في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة بشأن كيفية جمع التدفقات  
وإبالغه إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها. كيف النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجود داخليا  

يتم تعويض المديرين. يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من 
نمط فعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى القصير. تصنف هذه األوراق  محفظة األدوات المالية التي تدار معًا والتي يوجد لها دليل على  

  المالية في نموذج أعمال "أخرى" وتُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

نموذج األعمال يحتفظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو لجمع التدفقات النقدية التعاقدية    :والربحفقط دفعات من المبلغ األصلي  
عند إجراء هذا التقييم،  .  والربحوالبيع، يقوم الصندوق بتقدير إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط تدفقات من المبلغ األصلي  

التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن األرباح تشمل فقط النظر في القيمة  يدرس الصندوق ما إذا كانت  
اإلقراض األساسي. عندما   ترتيب  تماشى معتالزمنية للموارد، ومخاطر االئتمان، ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح  

للمخاطر   التعرض  التعاقدية  المصطلحات  يتم تصنيف الموجودات  تعرض  مع ترتيبات اإلقراض األساسية،  تتسق  التي ال  التقلبات  أو 
    المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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١٢ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
  (تتمة)  األدوات المالية     ٤٫٣

  أدوات حقوق الملكية 

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

اح أو الخسائر، باستثناء عندما يكون  يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرب
تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند  ل ، عند االعتراف المبدئي، انتخب مدير الصندوق قد 

لى  استخدام هذه الخيار، يتم االعتراف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة في الدخل الشامل االخر والتي ال يتم إعادة تصنيفها بعد ذلك إ
تم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل  قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك عند االستبعاد. ال ي 

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

  إلغاء االعتراف        ٤٫١٫٣

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

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

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

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

الصندوق في  جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل ولم ينقل السيطرة على األصل، عندها يتم إثبات األصل إلى حد استمرار مشاركة  
األصل. في هذه الحالة، يعترف الصندوق أيًضا بااللتزامات ذات الصلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على 

اؤه  أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق. يقوم الصندوق باإلعتراف باالتزام المالي عندما يتم استبعاد االلتزام أو إلغ
  أو انتهاء صالحيته. 

 المطلوبات المالية         ٤٫٣٫٤

العادلة من خالل الربح أو   يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات معترف بها بالقيمة
  الخسارة. 

  المالية  الموجوداتانخفاض قيمة         ٤٫٣٫٥

خسارة االئتمان المتوقعة المرتبطة بأصول أدواته المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يعترف الصندوق  مستقبلييقيم الصندوق على أساس 
  : خسارة االئتمان المتوقعةبمخصص خسارة لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير مالي. يعكس قياس 

 
  تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. مقدار غير متحيز ومرجح باالحتمالية يتم 
  القيمة الزمنية للموارد. و 
   الماضية التي تتوفر بدون تكلفة أو مجهود غير مبرر في تاريخ التقرير حول األحداث  المعلومات المعقولة والقابلة للدعم 

 والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف االقتصادية المستقبلية. 
  

    تاريخ التداول المحاسبي          ٤٫٣٫٦
       

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

  المحدد بشكل عام عن طريق التنظيم او االتفاقية بالسوق. 
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١٣ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤
 (تتمة)  األدوات المالية     ٤٫٣

  األدوات المالية  مقاصة        ٤٫٣٫٧

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قائم ونظامي ملزم وعندما يكون 
النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. هذا   الصندوقلدى 

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

  

  الذمم المدينة        ٤٫٤
المباشرة المتزايدة، وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة  يتم قياس الذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة 

  الفعلية. يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائًما بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. 

  الوحدات القابلة لالسترداد            ٤٫٥
  لكية عندما: يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق م

  صندوق في حالة تصفية الصندوقال (حقوق الملكية)  موجوداتتخول حاملها حصة نسبية من صافي. 
   فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرىتكون في . 
  متطابقةجميع الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى لها ميزات تكون . 
   مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية    موجودال تتضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي التزام تعاقدي بتسليم النقد أو أي

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

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

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

   المعترف بها أو التغير في القيمة    الموجوداتمجموع التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي
 .المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق الموجوداتالعادلة لصافي 

  المستردونأثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين . 

أو    ، السابقة   الميزاتجميع    لالسترداد الوحدات القابلة    لم تستوف. إذا  لالسترداديقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة  
ً   المحددةجميع الشروط   في  فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة    ملكية، حقوق  لكي تصنف ك  ، مسبقا

للوحدات القابلة لالسترداد بعد    تتاريخ إعادة التصنيف، مع أي فروق عن القيمة الدفترية السابقة المعترف بها في حقوق الملكية. إذا كان 
الميزات  تستوفي  ذلك   لتصنيفها كحقوق  وجميع  بالقيمة    ملكية، الشروط  وقياسها  ملكية  الصندوق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق  فسيقوم 

 .للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف الدفترية

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

  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى            ٤٫٦

االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة    مطلوباتيتم االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة وال
  الفعلي.  العمولةمعدل 

  والخسارة أصافي المكاسب أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح             ٤٫٧

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

  وباستبعاد إيرادات ومصروفات الفوائد واألرباح. 

ائر غير المحققة تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس المكاسب والخس
 لألدوات المالية للسنة السابقة والتي تحققت في الفترة المشمولة بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد األدوات 

قيمة األداة    المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. والتي تمثل الفرق بين
أو  المدفوعات  (باستثناء  المالية  المشتقات  على عقود  تتم  التي  المقبوضات  أو  النقدية  المدفوعات  أو  االستبعاد،   الدفترية األولية ومبلغ 

  ).المقبوضات على حسابات الهامش اإلضافية لهذه األدوات



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

١٤ 
  

 ملخص السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)              ٤

 دخل توزيعات األرباح              ٤٫٨

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

يوافق فيه المساهمون على دفع أرباح األسهم. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 
  خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل في بند منفصل. 

 تكلفة المعامالت            ٤٫٩

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

  الربح أو الخسارة كمصروف. 

 أتعاب اإلدارة             ٤٫١٠

  يتم احتساب أتعاب اإلدارة بالقيمة المذكورة في أحكام وشروط الصندوق وتدفع المتأخرات كل ثالثة أشهر. 

  مصروفات أخرى           ٤٫١١

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

  الزكاة           ٤٫١٢

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

  صافي قيمة الموجودات           ٤٫١٣

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية بقسمة صافي الموجودات لصندوق األسهم على عدد  
  الوحدات المعنية في نهاية العام. 

  المخصصات          ٤٫١٤

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

 المستقبلية. 

 النقدية وما في حكمها              ٥

    م٢٠١٩      م٢٠٢٠    
          

  ١٬٣١٦٬٠٦٦    ٣٬٤٥٣٬٦٤٤  ٥٫١٬٧  أرصدة لدى البنك 
  ٢٦٬٦١٣٬٤٧٦    ٢٣٬١٩٠٬١٤٦  ١  أرصدة لدى أمين الحفظ 

    ٢٧٬٩٢٩٬٥٤٢    ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠  

وال يحقق الصندوق أرباًحا من هذه  ).  ١  يضاحإأرصدة البنك محفوظة في حساب جاري لدى بنك الجزيرة وهو طرف ذو عالقة (    ٥٫١   
  الجارية. الحسابات 

  هذه األرصدة موضعة مع أمين الحفظ ويحقق الصندوق أرباح على هذه األرصدة  ٥٫٢

  

 

 

 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

١٥ 
  

 والخسارة أ االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح            ٦

 
   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   القطاع الصناعي 

  ٪٤٣    القيمة العادلة     التكلفة   
 ٤٣٫١٩   ١٦٩٬٤٢٣٬٥٦٨   ١٢٩٬٧٢٣٬٠٢٧ البنوك 
 ٣٤٫٠٩   ١٣٣٬٧٥٧٬٣٣١   ١٢٢٬٥٨٩٬٥٢١ المواد 

 ٩٫٢٨   ٣٦٬٤٠٤٬٥٠٨    ٣١٬٢٢٧٬٨٣٢  خدمات االتصاالت 
 ٤٫٨٨   ١٩٬١٢٦٬٧٣٨    ١٦٬٣٤٧٬٢٦٦   التأمين 
 ٢٫٢٥   ٨٬٨٢٨٬٧٧٩    ٦٬٦٠٧٬٥٦٣   التجزئة 

 ١٫٧٤   ٦٬٨٢٠٬٢٨٢    ٦٬٢٣٨٬٥٨١   المواد الغذائية والمشروبات 
 ٤٫٥٧   ١٧٬٩٥٨٬٨٦٥    ١٦٬٦٩٣٬٧٦٣   أخرى

 ٪١٠٠  ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١  ٣٢٩٬٤٢٧٬٥٥٣  المجموع 

  
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  القطاع الصناعي 

  ٪٤٣    القيمة العادلة     التكلفة   
 ٤٣٫٢٦   ١٥٥٬٨٨٨٬٧١٧   ١٤٣٬٦٤٣٬٨٤٤ البنوك 
 ٣٥٫٥١   ١٢٧٬٩٦٧٬٩٤٢   ١١٥٬٠٤٠٬٤١٨ المواد 

 ٧٫٣٧   ٢٦٬٥٦٦٬٣٣٩    ٢٤٬٥٦٩٬٢٩٧  خدمات االتصاالت 
 ٣٫٧٩   ١٣٬٦٥٤٬٨٠٠    ١٥٬٠٧٠٬٣٤٨   إدارة وتطوير العقارات 

 ٣٫٢٧   ١١٬٧٨٢٬٨٤٨    ١٠٬٧٧٨٬٦٢٨   التجزئة 
 ٠٫٩٨   ٣٬٥١٩٬٤٠١    ٣٬٤١٢٬٧٥٢  المواد الغذائية والمشروبات 

 ٠٫٣٩   ١٬٤٢٢٬٦٠٥    ١٬٥٧٧٬٠٢٤  التأمين 
 ٥٫٤٣   ١٩٬٥٣٢٬٢٤٠    ١٨٬٧٢٧٬٢٣٤   أخرى

 ٪١٠٠  ٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢  ٣٣٢٬٨١٩٬٥٤٥  المجموع 

  ).٧استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشمل استثمارات مع اطراف ذات عالقة (إيضاح  ٦٫١

 األطراف ذات العالقة عمليات وأرصدة              ٧

  
  األخرى المصروفاتالحفظ و وأتعاب الحفظاإلدارة   أتعاب

  
من قيمة صافي   ٪١٫٥٠بالنسبة لخدمات اإلدارة والحفظ، يدفع الصندوق على أساس ربع سنوي أتعاب اإلدارة والحفظ  بمعدل سنوي يبلغ 

  وأحكام الصندوق. كما هو محدد في شروط  الموجودات للصندوق،عند أي تاريخ تقييم، 
  

يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتحملها نيابة عن الصندوق مثل مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب هيئة الرقابة  
من قيمة صافي موجودات    ٪٠٫٢٥الشرعية والمصروفات األخرى المشابهة، هذه المصروفات ال يُتوقع بأن تتجاوز معدل سنوي قدره  

  حسوبة على أساس يومي. الصندوق الم
  

  العمليات مع األطراف ذات العالقة 
  

، دخل الصندوق في المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية. تم تنفيذ هذه المعامالت على  السنةخالل 
  ات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذ

  
    م٢٠١٩      م٢٠٢٠  طبيعة العمليات  طبيعة العالقة   األطراف ذات العالقة 

            
 ٦٬١٢٦٬٥٩٤  ٦٬٠٧٤٬٣٨٨  أتعاب ادارة  مدير الصندوق  الجزيرة لألسواق المالية 
 ١٦٬٠٠٠   ١٦٬٠٠٠   مكافأة المجلس   اإلدارة العليا   مجلس إدارة الصندوق  

  شركة شقيقة   بنك الجزيرة 

أسهم مستحوذ عليها 
  خالل السنة

 ٨٬٠٩٢٬٥٩٤   ٣٢٬٠٣٨٬١٨٨ 

أسهم مستبعدة خالل 
  السنة

 (٣٠٬٨٣٢٬٥٠١)  (٢٦٬١١٣٬٢١٥) 

 (٢١٣٬١٧٥)  (٥٬١٦١٬٢٠٣)  خسارة محققة
ربح غير   /(خسارة)  

  محققة
(٥٠٧٬١٦٩)  ٤١٣٬٩٩٣ 



  صندوق الجزيرة لألسهم السعودية
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١٦ 
  

  (تتمة) األطراف ذات العالقةعمليات وأرصدة              ٧

  األرصدة مع األطراف ذات العالقة  

  طبيعة العالقة   األطراف ذات العالقة 
  

      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  األرصدة طبيعة 
ديسمبر  ٣١

    م٢٠١٩
            

  شركة شقيقة  بنك الجزيرة 

  ٣٬٤٥٣٬٦٤٤    ٩٧٨٬٩٣٧  أرصدة بنكية 
استثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 

الربح أو  خالل 
  الخسارة 

١٢٬٧٧٦٬٨٤٠ 

  

١٧٬٢٣٩٬٥٢٥ 

 ١٬٣٤١٬٤٦٦   ١٬٦٨٦٬٤٦٢  اتعاب ادارة مستحقة  مدير الصندوق   الجزيرة لألسواق المالية 
 ١٦٬٠٠٠   ١٦٬٠٠٠  مكافأة مستحقة   اإلدارة العليا   مجلس إدارة الصندوق  

  

 معامالت الوحدات                ٨

  الوحدات للفترة:فيما يلي ملخصاً لمعامالت 
  
 م ٢٠١٩ م ٢٠٢٠     
    
 (بالعدد)   

 ١٬٠٤٦٬٩٧٥  ٩١٢٬٩٦٦    الوحدات في بداية السنة
 ٢١٠٬٦٩٧   ١٧٥٬٧٩٥    وحدات مصدرة خالل السنة
 (٣٤٤٬٧٠٦)  (٢٤٠٬٣٥٥)    وحدات مستردة خالل السنة 

 (١٣٤٬٠٠٩)  (٦٤٬٥٦٠)    صافي التغير في الوحدات 
 ٩١٢٬٩٦٦   ٨٤٨٬٤٠٦     نهاية السنةالوحدات في  

  
يتم االكتتاب في وحدات معينة من قبل أحد األطراف الشقيقة لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها مدير الصندوق، وتتضمن     ٩٫١

  تفاصيلها ما يلي: 
  

 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ األطراف ذات العالقة 
     
  (بالعدد) 

      شركة شقيقة
 ٦٤٤٬٧٢٥  ٦١٩٬٤٠١  شركة الجزيرة للتكافل التعاوني

    صناديق مدارة بواسطة مدير الصندوق
 ٤٤٬١٥٤   ٥٠٬٧٨٩  صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 ٨٬٤٢٨   ١٠٬٧٥٨   صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن
 ٢٬٢٦٠   ٣٬٠١٦   صندوق الجزيرة المتنوع المحافظ

  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة المحققة والغير محققة من استثمارات   صافي المكاسب               ٩

    م٢٠١٩      م٢٠٢٠  
  ٦٬٨١٤٬٤٩٨    ٣٥٬٣٧٧٬١٧١  غير محققة من اعادة تقييم استثمارات مكاسب

  ٣٩٬٠٤١٬٨٦٧    ٧٨٩٬٢٥٠  مكاسب محققة من استبعاد استثمارات 
  ٤٥٬٨٥٦٬٣٦٥    ٣٦٬١٦٦٬٤٢١  
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  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

١٧ 
  

 األدوات المالية حسب الفئة                 ١٠

  التكلفة المطفأة     م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل    

  والخسارة أالربح 
        الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات  

     -     ٤٬١٣٥٬٣٤٣   النقدية ومافي حكمها
   ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١      -   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة استثمارات

    -    ٤٧٤٬٣١٠   توزيعات أرباح مستحقة 
     -    ١٨   مدفوعات مقدمة ومستحقات أخرى 

   ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١    ٤٬٦٠٩٬٦٧١   اإلجمالي 
 

  التكلفة المطفأة     م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
القيمة العادلة من خالل    

  والخسارة أالربح 
        الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات  

  -   ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠  النقدية ومافي حكمها
 ٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢   -  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة استثمارات

 -  ٢١  مدفوعات مقدمة ومستحقات أخرى 

  ٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢  ٢٦٬٦٤٣٬٨١١  اإلجمالي 

  

  كمطلوبات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.   م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١و    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  تم تصنيف كافة المطلوبات المالية  

  

 إدارة المخاطر المالية             ١١

  عوامل المخاطر المالية             ١١٫١

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

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

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

بناًء على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق  يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول ليتم تنفيذها  
لمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة  ا  واحتماالتوثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة،  
  باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.

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

 مخاطر السوق     )أ (
 

 )i(    مخاطر صرف العمالت األجنبية 

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

 الي فهي غير معرضة لمخاطر الصرف األجنبي. إن جميع األدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق هي بالريال السعودي وبالت

 )ii(    العمولةمخاطر معدل 
هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معدالت عموالت    العمولةمخاطر معدل  

    .السوق

   .ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت، حيث انه ال يملك أي أدوات مالية تحمل عمولة
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١٨ 
  

 إدارة المخاطر المالية             ١١

  وامل المخاطر المالية ع            ١١٫١

 )iii(    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. 

ق تنشأ مخاطر األسعار في المقام األول من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. يراقب الصندو 
المركز المالي، يمتلك الصندوق استثمارات في األسهم في    قائمة عن كثب حركة أسعار استثماراته في األدوات المالية. كما في تاريخ  

 ).٦ية مدرجة (إيضاح أوراق مال

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

  
  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  

  
 التغيير المعقول 

  المحتمل٪
التأثير على صافي  

 الموجودات 
 التغيير المعقول 

 المحتمل٪
التأثير على صافي  

 الموجودات 
          

 ١٬٥٥٨٬٨٨٧ ٪١ -/+  ١٬٦٩٤٬٢٣٦  ٪١ -/+ البنوك 
 ١٬٢٧٩٬٦٧٩ ٪١ -/+  ١٬٣٣٧٬٥٧٣  ٪١ -/+  المواد 
  ١١٧٬٨٢٨ ٪١ -/+  ٨٨٬٢٨٨ ٪١ -/+  تجزئة 

 ٢٦٥٬٦٦٣ ٪١ -/+  ٣٦٤٬٠٤٥  ٪١ -/+ خدمات االتصاالت 
 ١٤٬٢٢٦ ٪١ -/+  ١٩١٬٢٦٧  ٪١ -/+  التأمين 

 ٣٥٬١٩٤ ٪١ -/+ ٦٨٬٢٠٣ ٪١ -/+  المواد الغذائية والمشروبات 
 ١٣٦٬٥٤٨ ٪١ -/+     -  ٪١ -/+ إدارة وتطوير العقارات 

  ١٩٥٬٣٢٢ ٪١ -/+  ١٧٩٬٥٨٩ ٪١ -/+  أخرى
  

 مخاطر االئتمان    )ب (
 

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

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

المالية ذات السمعة الحسنة،  يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ألرصدته البنكية والذمم المدينة، والتي يتم وضعها مع المؤسسات    .المقابلة
  وبالتالي مخاطر االئتمان منخفضة. وبالنسبة للموجودات األخرى مخاطر االئتمان منخفضة ايضا. 

  
  ائتمانية تصنيفات

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  تصنيف المؤسسة المالية 
        

        النقدية وما في حكمها 
 ٣٬٤٥٣٬٦٤٤    ٩٧٨٬٩٣٧   ٣ب أ أ 

 ٢٣٬١٩٠٬١٤٦    ٣٬١٥٦٬٤٠٦   غير مصنف 
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١٩ 
  

  
 مخاطر السيولة     )ج(

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

تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر السيولة  
بالدرجة األولى من الذمم الدائنة والتي من المتوقع ان يتم  .  هذه األيامعمليات االسترداد في  ب  للوفاءالخاصة   المالية  تتكون المطلوبات 

  شهر واحد من قائمة الموجودات والمطلوبات. تسويتها خالل  

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

  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ 
 اإلجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة 

  ٤٬١٣٥٬٣٤٣   -   ٤٬١٣٥٬٣٤٣  النقدية ومافي حكمها
بالقيمة العادلة من   مدرجة استثمارات

 خالل الربح أو الخسارة 
 ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١  

 
- 

 
 ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١  

  ٤٧٤٬٣١٠   -   ٤٧٤٬٣١٠  توزيعات أرباح مستحقة 
  ١٨   -   ١٨  ومستحقات أخرى مدفوعات مقدمة 

  ٣٩٦٬٩٢٩٬٧٤٢   -   ٣٩٦٬٩٢٩٬٧٤٢  إجمالي الموجودات 
    

 ١٬٦٨٦٬٤٦٢  -  ١٬٦٨٦٬٤٦٢ أتعاب إدارة مستحقة 
 ٥١١٬٩٦٩    ٥١١٬٩٦٩  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
في   الوحدات  حاملي  إلى  مستحق 

  حساب االسترداد 
١٧٩٬٣١٩  

- 
 ١٧٩٬٣١٩ 

  ٢٬٣٧٧٬٧٥٠   -   ٢٬٣٧٧٬٧٥٠  المطلوباتإجمالي 
  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١ 
 اإلجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة 

 ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠  -  ٢٦٬٦٤٣٬٧٩٠ النقدية ومافي حكمها
بالقيمة العادلة من   مدرجة استثمارات

 خالل الربح أو الخسارة 
٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢  

- 
 ٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢ 

 ٢١  -  ٢١ أخرى مدفوعات مقدمة ومستحقات 
 ٣٨٦٬٩٧٨٬٧٠٣  -  ٣٨٦٬٩٧٨٬٧٠٣ إجمالي الموجودات 

    
 ١٬٣٤١٬٤٦٦  -  ١٬٣٤١٬٤٦٦ أتعاب إدارة مستحقة 

في   الوحدات  حاملي  إلى  مستحق 
  حساب االسترداد 

٥٬٠٥٤٬٨٣١ 
 

 
 

٥٬٠٥٤٬٨٣١ 

 ١٨٩٬٥٤٦    ١٨٩٬٥٤٦  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ٦٬٥٨٥٬٨٤٣  -  ٦٬٥٨٥٬٨٤٣ إجمالي المطلوبات

 

 مخاطر التشغيل     )د(

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

  .مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية

بسمعته في    تلحقيتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي  
  قيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. تح
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٢٠ 
  

  تقدير القيمة العادلة              ١٢

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

التكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. السوق النشط هو سوق يتم فيه تداول الموجودات أو المطلوبات ب
القيمة الدفترية ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت، من األدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يفترض أنها تقارب قيمتها  

  العادلة. 

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

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

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

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

 م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 القيمة العادلة 

 المستوى
 اإلجمالي  ٣ ٢ ١

 الموجودات المالية 
 

    

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة 

٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧١ 
- - ٣٩٢٬٣٢٠٬٠٧

١ 
  

 م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
 القيمة العادلة 

 المستوى
 اإلجمالي  ٣ ٢ ١

 الموجودات المالية 
 

    

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة 

٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢ 
- - 

٣٦٠٬٣٣٤٬٨٩٢ 

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

الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل)، وتعتبر التحويالت قد  
ير. خالل السنة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات  حدثت في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغي

  المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

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

  األحداث الالحقة بعد نهاية فترة التقرير           ١٣  

االستثمار  م٢٠٢١مارس    ١بتاريخ   لوائح صناديق  تعديالت  على  الموافقة  المال  سوق  الهيئة  أعلنت  المحددة    والئحة،  المصطلحات 
المالية، يقوم مدير الصندوق    القوائم. اعتباًرا من تاريخ الموافقة عليها  م٢٠٢١  مايو  ١المستخدمة في الالئحة ("التعديالت") بتاريخ نفاذ في  

  المالية للصندوق.  وائمالقبتقييم تأثير التعديالت على 
 

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

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

 ٪١٥ ٪٥ ضريبة القيمة المضافة 



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

   إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  )بالريال السعودي المبالغ(جميع 

 

٢١ 
  

 

  آخر يوم للتقييم            ١٥  

 ).  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١: م٢٠١٩( م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١هو  للسنةآخر يوم لتقييم الصندوق  

 اعتماد القوائم المالية           ١٦  

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

  
  
 
 


