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Investment Fund Information 
 
Fund Name 

 
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund 
 
 
Benchmark 
 
One month SIBID net of management fee 
 
 
Inception Date 
 
June 30, 2007G 
 
 
Investment Objective and Policies 
 
To generate competitive market returns from short-term Murabaha based trade transactions that are compliant with 
Shariah principles. The fund aims to provide capital preservation and easy liquidity to its unit holders. 
 
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund’s assets are invested in diversified low risk trade transactions with counterparties of 
good reputation and sound financial backing. The average duration of the Fund’s portfolio does not exceed one year. 
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Distribution of Income and Gain Policy 
 
Dividends and/or income are reinvested in the Fund and not paid out or distributed to investors.  
 
 
Fund Manager 
 
Jadwa Investment 
A Saudi Closed Joint Stock Company (registration no. 1010228782, Licensed by the Capital Market Authority under the 
license number 37-6034 
 
Head Office: P.O. Box 60677, Riyadh 11555, Saudi Arabia. Phone +966 11 279-1111 Fax +966 11 279-1571 
 
 
Sub Fund Manager or Investment Advisor (if any) 
 
The fund has no sub fund manager or investment advisor. 
 
 
Fund Custodian  
 
HSBC Saudi Arabia Limited  
A Saudi Closed Joint Stock Company (registration no. 1010221555, Licensed by Capital Market Authority under license 
number 05008-37 
 
Head Office: 7267 Olaya – AlMurooj, Riyadh 12283-2255, Saudi Arabia. Phone +966 920005920 Fax +966 11 299 2385 
 
The custodian is responsible for taking custody and protecting fund assets on behalf of all unitholders and for taking all 
required administrative measures in regards to the custody of the fund’s assets. 
 
 
Fund Auditor 
 
KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants 
Riyadh Front, Airport Road  
P.O. BOX 92876  
Al Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia 
Website: www.kpmg.com 
  

http://www.jadwa.com/
http://www.kpmg.com/
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As of December 
 31st 

Net Asset Value 
(SAR) 

Net Asset Value per Unit (SAR) 
Number of  

Units 
Expense 
Ratio (%) 

Ending Highest Lowest 

2017 592,221,902.21 113.5170 113.5170 112.3653 5,217,032.1224 0.54 

2018 264,281,702.49 115.4172 115.4175 113.5214 2,289,795.5763 0.46 

2019 375,142,727.08 118.0662 118.0662 115.4245 3,177,393.5192 0.48 
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Fund Manager’s Commentary 
 

During 2019, global risk asset markets posted a strong recovery from the lows seen in December 2018. The recovery 

however, was volatile driven by investor concerns regarding global growth. Trade war fears rocked global markets during 

the month of May as US increased pressure on China to execute a deal by indicating higher tariffs on Chinese products. 

The effects of global developments in Emerging markets’ risk assets were stronger than in the US. Since May, safe 

havens rallied, with Gold and JPY posting strong gains. In commodities space, strong recovery in oil markets suffered 

pullbacks; as investors adjusted their expectations in line with global developments.  

Despite earlier expectations of continuity of hawkish FED cuts, trade war quickly changed the course and outlook of global 

economy and actual growth figures. Marred by trade fears (and Chinese retaliatory measures), the 2H 2019 witnessed 

three rate cuts one after another causing long term US Dollar yields to sustain a year-long down trend. In September, 

market participants saw yields close to the lows marked in 2012 and 2016. Short-term rates followed a similar path, with 3 

Month Libor declining by 90bps to 1.91%, and 3 Month Saibor falling by 74bps to 2.23%.  

During 2019, Jadwa SAR Murabaha Fund (class B) had a total return of 2.30% taking the fund’s total annualized return 

since inception (on 08 October 2007) to 1.34%. The fund outperformed its benchmark, by 0.41% for the 2019 and has 

outperformed its benchmark by 0.45% on annualized basis since inception. 

 

For more details on performance, please refer to the Fund Performance section. 
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Allocation 

 

  
% of Net Assets 

31-Dec-2018 
  

% of Net Assets 
31-Dec-2019 

Murabaha 95.90% Murabaha 97.15% 

Net Cash 4.10% Net Cash 2.85% 

Total 100.00% Total 100.00% 

 

 

Top 3 Exposures  

 

Holding 
% of Net Assets 

31-Dec-2018 
Holding 

% of Net Assets 
31-Dec-2019 

National 
Commercial Bank 

16.63% Ajman Bank  25.63% 

Arab National Bank 16.05% 
ABC Bank - 

Murabah Deposit  
22.20% 

Bank Al Jazira 25.29% 
National 

Commercial Bank 
12.44% 
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Fund Performance 

 

Performance returns are computed on the unit price of the fund in any given period. 

  1-Year 3-Year 5-Year Since Inception 

Fund 2.30% 1.67% 1.63% 1.34% 

Benchmark 1.88% 1.35% 1.12% 0.88% 

Annualized Returns 

 

  Fund Benchmark 

2009 0.74% 0.36% 

2010 0.50% 0.15% 

2011 0.40% 0.14% 

2012 0.61% 0.27% 

2013 0.78% 0.31% 

2014 0.49% 0.18% 

2015 0.68% 0.33% 

2016 2.46% 1.23% 

2017 1.03% 0.64% 

2018 1.67% 1.53% 

2019 2.30% 1.88% 

Annualized Returns 
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Fund Expenses 
 

  Expenses for 2019 (SAR) 

Management Fees 1,305,366.96 

Fund Board 10,828.09 

Auditing Fees 31,500.00 

Custodian's Fees 65,249.80 

Legal Expenses - 

Cost of Sharia-compliant finance  
(when required) 

- 

Registration / Fees of Unit  Processing   - 

Other expenses 147,369.74 

Total 1,560,314.59 

Total Expense Ratio 0.48% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.jadwa.com/


 

Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund Annual Report is available upon request free of charge and on www.jadwa.com  
10 

Disclosures 

Material Changes 
    

 Change in the composition of the funds’ BoD as follows. 
 

From  To  

- Fahad Al Turki (chairman) 

- Ghannam Al Ghannam (member) 

- Anas Al Sheikh (member) 

- Mohammed Al Sehali (independent member) 

- Waleed Addas (independent member) 

- Ghannam Al Ghannam (chairman) 

- Amer Afiouni (member) 

- Anas Al Sheikh (member) 

- Mohammed Al Sehali (independent member) 

- Waleed Addas (independent member) 

 
 
 
 
Investment in Other Funds 
 

The Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund invested in the HSBC Saudi Riyal Murabaha Fund during 2019. The management 

fee rate on HSBC Saudi Riyal Murabaha Fund is 0.75% per annum which amounted to SAR 134,572.45 with rebate SAR 

33,643.11. 

 
 
Fund Manager’s Investment in the Fund 
 
The fund manager’s investment in the fund as of December 31, 2019 was SAR 0.00. 
 

For additional information please refer to the Terms & Conditions available on www.jadwa.com  

 

Kindly refer to Annex A & B for custodian and auditor statements regarding the Fund. 

 

Exercise of Voting Rights 

The fund manager did not participate in any general assembly on behalf of the fund. 

 

 

 

http://www.jadwa.com/
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Fund Board Meeting 

 

Jadwa Head Office, Riyadh, 10th July 2019: 

Discussion Topics 

 

 Approval of minutes of  previous fund board meeting held on  2nd December 2018 

 Compliance Officer’s review of funds’ compliance with rules and regulations 

 MLRO report on  anti-money laundering activities 

 Economic and Market Outlook 

 Date of next fund board meeting 

 

Jadwa Head Office, Riyadh, 15th December 2019: 

Discussion Topics 

 

 Approval of minutes of  previous fund board meeting held on 10th July 2019 

 Compliance Officer’s review of funds’ compliance with rules and regulations 

 MLRO report on  anti-money laundering activities 

 Economic and Market Outlook 

 2019 YTD performance review of the fund 

 Ratifying of KPMG engagement for the five Jadwa public funds 

 Self-review on Jadwa public funds supervised by the board 

 Date of next fund board meeting 

 

 

Additional Information to Unitholders 
 

Please refer to the Fund’s Terms & Conditions. 
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Statement of opinion by custodian: 

 

i. Has the Fund Manager issued, transferred and redeemed the units in accordance with the provisions of the 
Investment Funds Regulations and the fund's Terms and Conditions? 

As per the custody agreement between the Fund Manager and the Custodian, the roles and responsibilities of the 
Custodian do not include monitoring the activities of the Fund Manager. 

As Fund Manager for Jadwa Saudi Riyal MurabahaFund, we confirm that units have been issued, transferred and 
redeemed in accordance with the provisions of the Investment Funds Regulations and the Fund’s Terms and Conditions. 

 

ii. Has the Fund Manager valued and calculated the price of units in accordance with the provisions of the 
Investment Funds Regulations , the fund's Terms and Conditions and then information memorandum? 

As per the custody agreement between the Fund Manager and the Custodian, the roles and responsibilities of the 
Custodian do not include monitoring the activities of the Fund Manager. 

As Fund Manager for Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund, we confirm that unit prices have been valued and calculated in 
accordance with the provisions of the Investment Funds Regulations, the Fund’s Terms and Conditions and the 
Information Memorandum.  

 

iii. Has the Fund Manager breached any of the investment restrictions, limitations and borrowing powers 
applicable to the Investment fund Regulations? 

As per the custody agreement between the Fund Manager and the Custodian, the roles and responsibilities of the 
Custodian do not include monitoring the activities of the Fund Manager. 

As Fund Manager for Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund, we confirm that there have been no breaches in the investment 
restrictions, limitations and borrowing powers as applicable in the Investment Fund Regulations.  
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 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار)
 القوائم المالیة  

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مع  

 تقریر مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مع  

 تقریر مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات 
 

 صفحات
 
 
 

 ۲-۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل
 
 

 ۳ قائمة المركز المالي  
 
 

 ٤ قائمة الدخل الشامل  
 
 

 ٥ قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) 
 
 

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة 
 
 

 ۲۳-۷ إیضاحات حول القوائم المالیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 قائمة المركز المالي   

 م ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في  
 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي) 

  

۳ 

 إیضاحات      
 دیسمبر ۳۱

  م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
     

 الموجودات
  

 

 
 ۱۰٬۹۹۲٬٤۲۹  ۱۰٬۸٥۸٬۳٤۲  حكمھنقد وما في 
 ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷  ۳۳٦٤٬۲٦۷٬۰۰۰ ۷ استثمارات 

 --  ۱۷۳٬٥٦۲  دخل عمولة مستحقة 
 إجمالي الموجودات

 
۳۷٥٬۲۹۸٬۹۰٤  ۲٦٤٬٤۲٥٬۹۰٦ 

 
 

 المطلوبات
    

 ۹٦٬٦۱۳  ۱۱۲٬٦۲۲ ۸(ج) و  ۱ أتعاب إدارة مستحقة 
 ۳۹٬٥۹۰  ٤۰٬۷۲٦  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۸٬۰۰۰  ۲٬۸۲۸ ۸ أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 ۱٤٤٬۲۰۳  ۱٥٦٬۱۷٦  إجمالي المطلوبات
     
 ۲٦٤٬۲۸۱٬۷۰۳  ۳۷٥٬۱٤۲٬۷۲۸  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات

 ۲٬۲۸۹٬۷۹٥٫٥۸  ۳٬۱۷۷٬۳۹۳٫٥۲  (بالعدد)الوحدات المصدرة 
     
صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 

 ۱۱۸٫۰٦٦۲  (لایر سعودي)
 

۱۱٥٫٤۱۷۲ 
     

 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 



 بالریال السعوديصندوق جدوى للمرابحة 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 قائمة الدخل الشامل   

 م ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (المبالغ مدرجة بالریال السعودي) 

  

٤ 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۹ إیضاحات 

 
 م ۲۰۱۸

، صافي من استثماراتربح   ۷٫۳ ٦۹۷٬۱۲۸ 
 

-- 
 ٦٬٥۷٥٬۳۲۱  ۸٬۲۰۳٬۱٦۹  الخاصة دخل العموالت 

 ٦٬٥۷٥٬۳۲۱  ۸٬۹۰۰٬۲۹۷  إجمالي اإلیرادات 
     

 )۱٬۲۳٤٬۳٦٤(  (۱٬۳۰٥٬۳٦۷)  ۸ (ج) و ۱ أتعاب إدارة
 ) ۲۲۸٬۹۷۱(  (۲۳۹٬۱۱۱) (ج) ۱ مصاریف تشغیلیة أخرى 

 --  (٥٬۰۰۸)  خسارة صرف عمالت أجنبیة
 ) ۲٤٬۰۰۰(  (۱۰٬۸۲۸) ۸ أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 )۱٬٤۸۷٬۳۳٥(  (۱٬٥٦۰٬۳۱٤)  إجمالي المصروفات التشغیلیة 
     

 ٥٬۰۸۷٬۹۸٦  ۷٬۳۳۹٬۹۸۳  الدخل الشامل إجمالي
     

 --  --  الدخل الشامل االخر للسنة 
     

 ٥٬۰۸۷٬۹۸٦  ۷٬۳۳۹٬۹۸۳  إجمالي الدخل الشامل للسنة
     

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات  

 م ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في     
  (لایر سعودي)

  

٥ 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹ 

 
 م  ۲۰۱۸ 

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة 
 ۲٦٤٬۲۸۱٬۷۰۳ السنة

 
٥۹۲٬۲۲۱٬۹۰۲ 

 ٥٬۰۸۷٬۹۸٦  ۷٬۳۳۹٬۹۸۳ صافي ربح السنة 
 

 
 

 اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:  
 ۷٥٬۳۷۷٬۷۲۲  ۳۱۷٬۳۲۸٬۸٥۹ متحصالت من إصدار وحدات 

 )٤۰۸٬٤۰٥٬۹۰۷(  (۲۱۳٬۸۰۷٬۸۱۷) المدفوع السترداد الوحدات 
 (۱۰۳٬٥۲۱٬۰٤۲)  )۳۳۳٬۰۲۸٬۱۸٥( 
    

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في 
 ۳۷٥٬۱٤۲٬۷۲۸ نھایة السنة

 
۲٦٤٬۲۸۱٬۷۰۳ 

    
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

    (بالعدد)معامالت الوحدات 
    

 ٥٬۲۱۷٬۰۳۲٫۱۲  ۲٬۲۸۹٬۷۹٥٫٥۸ الوحدات المصدرة في بدایة السنة
    

 ٦٥۷٬٥۲۷٫۷٤  ۲٬۷۰٦٬٤٥٤٫۰۳ إصدار وحدات
 )۳٬٥۸٤٬۷٦٤٫۲۸(  (۱٬۸۱۸٬۸٥٦٫۰۹) استرداد وحدات 

 )۲٬۹۲۷٬۲۳٦٫٥٥(  ۸۸۷٬٥۹۷٫۹٤ إجمالي اشتراك واسترداد الوحدات
 ۲٬۲۸۹٬۷۹٥٫٥۸  ۳٬۱۷۷٬۳۹۳٫٥۲ المصدرة في نھایة السنةالوحدات 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 قائمة التدفقات النقدیة   

 م ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في     
  (لایر سعودي)

  

٦ 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۹ إیضاح 

 
 م ۲۰۱۸

    
 

  
     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ٥٬۰۸۷٬۹۸٦  ۷٬۳۳۹٬۹۸۳  صافي ربح السنة 
     تسویات لــ:

 --  (٦۹۷٬۱۲۸) ۷٫۳ استثماراتصافي خسارة من 
 )٦٬٥۷٥٬۳۲۱(  (۸٬۲۰۳٬۱٦۹)  دخل العموالت الخاصة 

  (۱٬٥٦۰٬۳۱٤)  )۱٬٤۸۷٬۳۳٥( 
     صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 )۸۰٦٬۲٤۷٬۹٦٤(  (٥۰۷٬۰۱۱٬٤۱۸)   شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۱٬۰۳٤٬۱۹٥٬۹۷۷   ٤٥۸٬۹٦٥٬٦۷٦   استثمارات بالتكلفة المطفأةمتحصالت من استحقاق 

شراء استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

  (۱۱٦٬٥۰۱٬۰٤۲)  
-- 

متحصالت من بیع استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من  
 خالل الربح أو الخسارة 

  ٥٥٬۲۲٥٬۳۱۸   
-- 

 ) ٥٤۲٬٤۹۰(  ۱٦٬۰۰۹  أتعاب إدارة مستحقة 
 ) ۳۱٥٬۹۰۷(  ۱٬۱۳٦  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ) ۷٬۰۰۰(  (٥٬۱۷۲)  أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 ٦٬۹۹۸٬۸٥۱  ۷٬۲۱٤٬٦۷۸  دخل عمولة خاصة مستلم 
 ۲۳۲٬٥۹٤٬۱۳۲  (۱۰۳٬٦٥٥٬۱۲۹)  الناتج من األنشطة التشغیلیة) / في المستخدم(صافي النقد 

     
     التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة

 ۷٥٬۳۷۷٬۷۲۲  ۳۱۷٬۳۲۸٬۸٥۹  متحصالت من إصدار وحدات 
 )٤۰۸٬٤۰٥٬۹۰۷(  (۲۱۳٬۸۰۷٬۸۱۷)  المدفوع السترداد الوحدات 

 )۳۳۳٬۰۲۸٬۱۸٥(  ۱۰۳٬٥۲۱٬۰٤۲  األنشطة التمویلیةمن  )لمستخدم في (ا /الناتج صافي النقد 
 )۱۰۰٬٤۳٤٬۰٥۳(  (۱۳٤٬۰۸۷)  في النقد وما في حكمھ  لنقصصافي ا

 ۱۱۱٬٤۲٦٬٤۸۲  ۱۰٬۹۹۲٬٤۲۹  نقد وما في حكمھ في بدایة السنة
 ۱۰٬۹۹۲٬٤۲۹  ۱۰٬۸٥۸٬۳٤۲  نقد وما في حكمھ في نھایة السنة

 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ) جزءاً ال ۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 
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  (لایر سعودي)

 

۷ 

 واألنشطة الرئیسیة الوضع القانوني  .۱
 

صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي ("الصندوق") ھو صندوق معامالت تجاریة تم إنشاؤه وتتم إدارتھ بناًء على   )أ
الشروط واألحكام بین شركة جدوى لالستثمار ("مدیر الصندوق") وبین مستثمري الصندوق (مالكي الوحدات). وافقت 

مایو  ۲٦ھ (الموافق ۱٤۲۸جمادى األولى  ۹بتاریخ  ٤٤۳ندوق بالخطاب رقم ھیئة السوق المالیة على تأسیس الص
 م. ۲۰۰۷دیسمبر  ۳۱م)، بدأ الصندوق عملیاتھ في ۲۰۰۷

 
المعامالت التجاریة   االستثمار في الصكوك ، والصنادیق األخرى ، و   یھدف الصندوق إلى تحقیق عائد سوقي من خالل

 القائمة على المرابحة قصیرة األجل المتوافقة مع المعاییر الشرعیة المعتمدة من اللجنة الشرعیة لمدیر الصندوق.
 

وفیما یتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء على ذلك،  
 قوائم مالیة منفصلة للصندوق.   یقوم مدیر الصندوق بإعداد

 
ھـ  ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳یخضع الصندوق للوائح صنادیق االستثمار ("اللوائح") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  )ب

  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م) والتي تم تعدیلھا فیما بعد ("اللوائح المعدلة") بتاریخ ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤(الموافق 
لتي تنص على المتطلبات التي یتعین على جمیع الصنادیق في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. أصبحت م) وا۲۰۱٦مایو  

 م).۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق   ۱٤۳۸صفر  ٦الالئحة المعدلة نافذة بتاریخ 
 

ً لشروط وأحكام الصندوق، یحق لمدیر الصن دوق تفویض تعتبر إدارة الصندوق مسؤولیة مدیر الصندوق. إال أنھ وفقا
الصالحیات أو التنازل عنھا إلحدى أو مجموعة من المؤسسات المالیة داخل المملكة العربیة وخارجھا. مدیر الصندوق 

 ھو شركة جدوى لالستثمار وأمین حفظ الصندوق ھو إتش إس بي سي العربیة السعودیة.
 

٪ سنویاً من موجودات الصندوق ۰٫۷٥ى ٪ من صافي الزیادة بحد أقص۱٥مدیر الصندوق أتعاب إدارة بنسبة تقاضى ی )ج
ً الخاضعة لإلدارة في كل یوم تقییم.  (حقوق الملكیة)  الموجودات٪ سنویًا من صافي قیمة ۰٫٥نسبة  یتقاضى، كان سابقا

إضافة إلى ذلك، لمدیر الصندوق الحق في االسترداد بصورة جماعیة    .۲۰۱۸مارس    ۲۱للصندوق في كل یوم تقییم حتى  
ت العائدة ألنشطة الصندوق على سبیل المثال ال الحصر أتعاب المراجعة واألتعاب النظامیة وغیرھا كافة المصروفا

 ویقدر بحدود كما ھو موضح في شروط وأحكام الصندوق.
 

 األساس المحاسبي  .۲
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  العربیة السعودیة والمعاییر تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق 

 االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

 أسس القیاس  .۳
 

 المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمراریة.تم إعداد ھذه القوائم 
 

لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل  
 والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا.منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات 

 
 عملة العرض والنشاط  .٤

 
یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقریب كافة المبالغ ألقرب لایر 

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.
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۸ 

 استخدام األحكام والتقدیرات       .٥
 

المالیة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسات إن إعداد ھذه القوائم 
المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 

 التقدیرات.
 

المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
 بصورة مستمرة.

 
 االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة

 
 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 
ج معقدة إن قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتطلب استخدام نماذ

 وافتراضات مھمة بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني. 
 

 ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مثل:
 
 تحدید ضوابط الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة؛ •
 نماذج وافتراضات مالئمة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛ اختیار  •
تأسیس العدد والوزن النسبي للسیناریوھات التطلعیة لكل نوع من المنتجات/األسواق والخسارة االئتمانیة المتوقعة  •

 المتعلقة بھا.
 وقعة.إنشاء مجموعة من الموجودات المالیة المتماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المت •

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٦

 
فیما یلي السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة: تم تطبیق ھذه السیاسات بصورة ثابتة 

 على كافة الفترات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك.  
 

ي على  م ولكن لیس لھا تأثیر جوھر۲۰۱۹ینایر  ۱ھناك عدد من المعاییر الجدیدة التي یسري مفعولھا اعتباراً من 
 القوائم المالیة للصندوق.

 
 دخل العموالت الخاصة )أ

 
تتألف إیرادات العموالت الخاصة الواردة في قائمة الدخل الشامل من عموالت من موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة 

 المطفأة واحتسابھا على أساس معدل العائد الفعلي.  
 

المقدرة خالل  إن معدل العائد الفعلي ھو المعدل الذي بالتحدید یخصم مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدیة المستقبلیة  
 العمر المتوقع لألداة المالیة. 

 القیمة الدفتریة للموجودات المالیة؛ أو •
 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. •

 
عند احتساب إیرادات دخل العموالت الخاصة، یتم تطبیق معدل العائد الفعلي على القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات 

ة القیمة االئتمانیة). وبالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة (عندما ال تكون الموجودات منخفض
االئتمانیة بعد اإلثبات األولي لھا، یتم احتساب إیرادات دخل العموالت الخاصة بتطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة  

االئتمانیة، عندئِذ فإن احتساب إیرادات دخل  المطفأة للموجودات المالیة. إذا لم تعد الموجودات المالیة منخفضة القیمة
 العموالت الخاصة یعود على األساس اإلجمالي.
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۹ 

 .     السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

  الزكاة / الضریبة )ب
 

بموجب النظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي 
زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل التزاما أیضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص 

 في ھذه القوائم المالیة. 
 

 یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المخصصات )ج
 

ھناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتیجة لحدث سابق یمكن تقدیره بصورة یتم االعتراف بالمخصص كلما كان 
 موثوقة ویكون من المرجح أن یتطلب تدفقات خارجیة لتسویة االلتزام. 

 
 أتعاب اإلدارة )د

 
 یتم إثبات أتعاب اإلدارة في قائمة الدخل الشامل عند تنفیذ الخدمات ذات الصلة. 

 
 نقد وما في حكمھھـ)     

 
یتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى البنوك وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل من  
تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من قبل الصندوق عند  

 إدارة االلتزامات قصیرة األجل. 
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة )و
 

 تصنیف الموجودات المالیة
  

تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي ویتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة 

 
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تخصیصھا بالقیمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة: 
 

تعاقدیة، یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة   •
 و

تنشأ الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ   •
 والفائدة على أصل المبلغ القائم. 

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة 

 تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة  •
 وبیع موجودات مالیة.

تعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  تنشأ فتراتھا ال •
 المبلغ القائم.
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۱۰ 

 .     السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)       و)
 

ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق لمدیر عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي 
الصندوق أن یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا 

 االختیار على أساس كل استثمار على حدة. 
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 

جودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  إن جمیع المو
 اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 تقییم نموذج األعمال

 
دات على مستوى المحفظة ألن یقیّم مدیر الصندوق الھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجو

 ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما یلي:
 

 السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیاً. •
 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك لمدیر الصندوق. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة  •

 إدارة ھذه المخاطر. 
ما إذا كانت التعویضات تستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو  –كیفیة تعویض مدیري األعمال  •

 تم تحصیلھا، والتدفقات النقدیة التعاقدیة التي ی
تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة.  •

إال أن المعلومات بشأن نشاط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنھا كجزء من التقییم الكلي لكیفیة قیام 
 ددة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة.الصندوق بتحقیق األھداف المح

 
یستند تقییم نموذج األعمال إلى مدى معقولیة السیناریوھات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سیناریوھات "الحالة األسوأ"  

قعات األصلیة للصندوق، أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التو
ال یقوم الصندوق بتغییر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھ یدرج ھذه 

 المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثاً.
 

بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة، یتم إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا 
قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم 

 االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات مالیة.
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة تقییم ما إذا كانت
 

د اإلثـبات األولي. تعرف  ة عـن الـی ة للموجودات الـم ادـل ھ القیـمة الـع لغرض ـھذا التقییم، یعّرف "أصــــل المبلغ" على أـن
"العمولة" على أنھا المقابل المالي للقیمة الزمنیة للنقود وللمخاطر االئتمانیة المرتبطة بأصـل المبلغ القائم خالل فترة 

األـساـسیة األخرى (مخاطر الـسیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك على محددة من الزمن ولمخاطر وتكالیف اإلقراض  
 أنھا ھامش ربح. 

ـــندوق ـباالعتـبار   ــل المبلغ والـفاـئدة، ـیأـخذ الصــ عـند تقییم ـما إذا ـكاـنت الـتدفـقات النـقدـیة التـعاـقدـیة فقط ـمدفوـعات ألصــ
الـشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یـشمل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المالیة تتضـمن ـشرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر  

ــرط. وعـند إجراء ـھذا التقییم، ـیأـخذ توقـیت أو مبلغ الـتدفـقات النـقدـیة التـعاـقدـیة وإ ــتوفي ـھذا الشــ ذا ـكان ـكذـلك فلن تســ
 الصندوق باالعتبار ما یلي: 
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 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۱۱ 

 .    السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)      و)
 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 رافعة المالیة؛ خصائص ال -
 شروط السداد والتمدید.  -
الشــروط التي تحد من مطالبة الصــندوق بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (بدون حق الرجوع لترتیبات   -

 الموجودات). 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود  -

 
 إعادة التصنیف 

 
ـــندوق بتغییر نموذج  ال  ــنیف الموجودات الـمالـیة بـعد إثـباتـھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیـھا الصــ یتم إـعادة تصــ

 أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.
 

 تصنیف المطلوبات المالیة
 

بالقیمة العادلة  یقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ مالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یتم تخصیصھا على أنھا مطلوبات مالیة 
 من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 اإلثبات والقیاس األولي

 
یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو التاریخ الذي 

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في  یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات 
 التاریخ الذي نشأت فیھ. 

 
یتم القیاس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناءه أو 

 الخسارة.  إصداره، بالنسبة للبند غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 

 القیاس الالحق
 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي الدخل  
أو الخسائر بما في ذلك أي دخل من العموالت الخاصة أو توزیعات األرباح وأرباح وخسائر الصرف األجنبي في  

 ضمن "صافي ربح/(خسارة) من استثمارات" في قائمة الدخل الشامل.  الربح أو الخسارة  
 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة واالعتراف بھا في  
ن قائمة الدخل الشامل. إن  قائمة الدخل الشامل اآلخر. یتم أیضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتھا ضم

"التكلفة المطفأة" للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس الموجودات المالیة أو  
المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي ناقًصا مدفوعات أصل المبلغ، زائدًا أو ناقًصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة 

الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة للموجودات المالیة، ألي مخصص  الفائدة
 خسائر.
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۱۲ 

 .     السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)       و)
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 

بإثبات مخصصات الخسائر للخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة یقوم الصندوق 
 المطفأة واالستثمارات في الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
مدى العمر، باستثناء ما یلي، یقوم الصندوق بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  

 شھراً:  ۱۲والتي تقاس على أنھا خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
 

 الموجودات المالیة ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة في تاریخ التقریر، و -
وقعت الموجودات المالیة األخرى والتي لم تزید المخاطر االئتمانیة (أي مخاطر التعثر في السداد التي  -

 على مدى العمر المتوقع لألصل) بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي لھا.
 

 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة
 

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي ازدادت بشكل جوھري منذ إثباتھا المبدئي وعند تقدیر الخسائر 
ره المعلومات الداعمة والمالئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جھد ال مبرر االئتمانیة المتوقعة، یأخذ الصندوق باعتبا

لھما. وھذا یشمل تحلیل ومعلومات نوعیة وكمیة استناداً إلى الخبرة التاریخیة للصندوق والتقییم االئتماني كما یشمل 
 المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل.

 
  ۳۰لألصل المالي زادت بشكل جوھري إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من  یفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان

یوًما. إن أحد المؤشرات الكمیة الرئیسیة التي یستخدمھا الصندوق ھي التخفیض النسبي للتصنیف الداخلي للمقترض 
 مما ینتج عنھ تغیر في احتمال التخلف عن السداد. 

 
 تعریف "التعثر في السداد" 

 األصل المالي متعثر في السداد عندما: یعتبر الصندوق أن
 

یكون من غیر المحتمل أن تسدد الشركة المستثمر فیھا التزاماتھا االئتمانیة للصندوق بالكامل، دون لجوء  -
 الصندوق إلى إجراءات مثل تسییل الورقة المالیة (إن وجدت)؛ أو

 یوًما ۳۰متأخر السداد ألكثر من  عندما یكون األصل المالي -
 

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر في 
 السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.   

 
ن أحداث  شھراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج ع ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

شھراً بعد تاریخ التقریر (أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر   ۱۲التعثر في السداد والتي من المحتمل حدوثھا خالل 
 شھًرا).   ۱۲األداة أقل من  

 
إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدیة یتعرض خاللھا 

 الئتمان. الصندوق لمخاطر ا
 

یقوم الصندوق بتاریخ كل قوائم مالیة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدین  
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القیمة ائتمانیًا. وتعد الموجودات المالیة "منخفضة 

 حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة للموجودات المالیة.  القیمة االئتمانیة" عندما یقع
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۱۳ 

 .     السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)       و)
 

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة (یتبع)
 

 االئتمانیة یشمل المعلومات التي یمكن مالحظتھا كما یلي:إن الدلیل على أن األصل المالي منخفض القیمة 
 صعوبات مالیة ھامة تواجھ الُمصدر، -
 یوماً؛ أو ۹۰اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزید عن  -
 أن یكون من المرجح دخول الُمصدر في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى. -

 
 االئتمانیة المتوقعةقیاس الخسائر 

إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة 
الحالیة لكافة النقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للصندوق وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع 

 ق استالمھا).الصندو
 

 یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسعر العائد الفعلي لألصل المالي.
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
 یتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي الذي یتم قیاسھ بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات.

 
 طبالش

 
یتم شطب القیمة الدفتریة االجمالیة لألصل المالي عندما ال یكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل  

 المالي بمجملھ أو بجزء منھ.
 

 التوقف عن اإلثبات
 

األصل، أو عند  یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من  
قیامھ بتحویل الحقوق للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر 
ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو التي بموجبھا ال یقوم الصندوق بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر 

 وم بإبقاء السیطرة على األصل المالي. ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال یق
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على  
جزء من الموجودات المحددة) ومجموع الثمن المقبوض (ویشتمل أي موجودات جدیدة تم الحصول علیھا ناقصاً أي 

یدة مفترضة)، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. ویتم إثبات أي حصة في ھذه الموجودات المالیة المحولة مطلوبات جد
 التي قام الصندوق بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كأصل أو التزام منفصل.

 
كز المالي الخاص یقوم الصندوق بإبرام معامالت التي بموجبھا یقوم بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المر

بھ، ولكنھ یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم 
 المخاطر والمزایا حینئذ ال یتم إثبات الموجودات المحولة.

 

 اللتزامات التعاقدیة.یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسویة أو إلغاء أو انتھاء ا
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۱٤ 

 .    السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)      و)
 

 المقاصة
 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط عند وجود حق  

مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما یكون لدى الصندوق النیة لتسویة الموجودات مع نظامي ملزم للصندوق بإجراء 
المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. یتم عرض االیرادات والمصروفات  

و الخسارة وكذلك أرباح على أساس الصافي لألرباح والخسائر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أ
 وخسائر صرف العمالت األجنبیة.

 
 قیاس القیمة العادلة  )ز

 
إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في  

معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى  السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض حدوث 
  الحاالت التالیة: 

 
      في السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -

 
ل في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداو 

اعتبار السوق على أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقدیم 
ً لسعر اإلغالق  معلومات عن األسعار على أساس مستمر. یقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشطة وفقا

 ة ذات الصلة التي یتم تداول األداة فیھا.الرسمي في البورص 
 

في حالة عدم وجود سوق نشطة، یستخدم الصندوق أسالیب تقییم بحیث یتم تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القابلة  
للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن جمیع العوامل  

 أخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة.التي ی
 

یقوم الصندوق بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث 
 خاللھا التغییر. 

 
 توزیعات لمالكي الوحدات ) ح 

 
یتم احتساب التوزیعات لمالكي الوحدات على أنھا خصم من صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي 

تم إثبات توزیعات األرباح األولیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا إعالنھا من قِبل مجلس إدارة الصندوق الوحدات. ی
بشكل نھائي. یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا الموافقة علیھا من قِبل مجلس إدارة  

 الصندوق.
 

 الوحدات المستردة ) ط 
 

ً للشروط یصنف  الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا
 التعاقدیة لألدوات. 

 
لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخول ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات 

النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد   المتبقیة. إنھا تصنف في نفس الفئة من جمیع
للمستثمرین الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق 

 في كل تاریخ استرداد وكذلك في حالة تصفیة الصندوق.



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۱٥ 

 (یتبع) .    السیاسات المحاسبیة الھامة ٦
 

 (یتبع) الوحدات المستردة      )ط
 

 یتم تصنیف الوحدات المستردة على أنھا حقوق ملكیة حیث أنھا تستوفي كافة الشروط التالیة: 
 تسمح لمالك الوحدات بحصة تناسبیة في صافي موجودات الصندوق في حال تصفیة الصندوق؛  -
 الفئات األخرى.وتصنف في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة  -
وتتمیز كافة األدوات المالیة في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى بأن لھا خصائص  -

 متشابھة.
وبخالف االلتزامات التعاقدیة للصندوق شراء أو استرداد األدوات نقداً أو بموجودات مالیة أخرى، ال  -

 طلوبات؛ و تتضمن األدوات أي خصائص أخرى قد تتطلب التصنیف كم
إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو  -

الخسارة، أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق 
 المثبتة وغیر المثبتة على مدى عمر األداة.

 
 درة التي لم یتم تطبیقھاالمعاییر الصا )ي

 
م مع السماح بالتطبیق ۲۰۱۹ینایر  ۱ھناك عدد من المعاییر الجدیدة التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 

إن   .المبكر لھا، إال أن الصندوق لم یقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة عند إعداد ھذه القوائم المالیة
 .المعاییر المعدلة والتفسیرات الواردة أدناه ال یُتوقع أن یكون لھا تأثیراً ھاماً على القوائم المالیة للصندوق

 
 تعدیالت على الَمراجع حول إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي −
 ) ۳تعریف األعمال (تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي  −
 .)۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱دیالت على معیار المحاسبة الدولي تعریف المواد (تع −
 ""عقود التأمین ۱۷ المعیار الدولي للتقریر المالي −
  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹تصحیح سعر الفائدة األساسي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  −

 )۷والمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 استثمارات  .۷
 

دیسمبر  ۳۱ احاتإیض 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

    بالتكلفة المطفأة
 ۱۸۹٬۳۳۲٬۱۲۳ ۱۷٦٬۹۷٥٬۰۲۹ ۷٫۱ ودائع مرابحة  -
 ٦٤٬۱۰۱٬۳٥٤ ۱۲٥٬۳۱۹٬۱۱۹ ۷٫۱ ودائع وكالة-
    

    القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
    الصكوك -
 -- ۳٥٬٤٦۹٬٦۷۱ ۱۰ وحدات صندوق استثماري مفتوح -
 ۷٫۲ ۲٦٬٥۰۳٬۱۸۱ -- 
  ٦۱٬۹۷۲٬۸٥۲ -- 

 ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷ ۳٦٤٬۲٦۷٬۰۰۰  اإلجمالي
 

 
مع بنوك دول مجلس التعاون الخلیجي التي لدیھا تصنیف ائتماني جید. لدى  والوكالة یمثل ھذا البند إیداعات المرابحة  ۷-۱

٪  ۳٫۰۳٪ إلى ۲٫٤۰، وتحمل معدل ربح سنوي یتراوح من ألكثر من ثالثة أشھر ھذه الودائع فترة استحقاق أصلیة
 قدره م، تضمنت ھذه الودائع ربحاً مستحقاً ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪). كما في ۳٫۱٥٪ إلى ۲٫۷۳م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(

 ملیون لایر سعودي) ۱٫٦٤م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٤٥



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۱٦ 

 (یتبع)  استثمارات .۷
 

م: ال شيء) لصندوق إتش إس بي سي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وحدة (  ۱٬٦۲۳٬۹۳۹٫٥٤یمثل ھذا استثمار الصندوق بـ    ۷-۲
ملیون لایر  ۲٦٫۱۸التي تبلغ تكلفتھا للمرابحة بالریال السعودي المدار من قبل إتش إس بي سي العربیة السعودیة، 

 م: ال شيء).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سعودي (
 

       

 م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱من االستثمارات خالل السنوات المنتھیة في  فیما یلي تفاصیل المكاسب ۳- ۷
 
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۸

الخسارة،  مكاسب محققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 صافي 

٤۰۲٬۹٥٥ 
-- 

مكاسب غیر محققة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة، صافي 

۲۹٤٬۱۷۳ 
-- 

 
 

٦۹۷٬۱۲۸ -- 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا  .۸

 
والصنادیق األخرى المدارة  تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 

بواسطة مدیر الصندوق وموظفي اإلدارة الرئیسیین لمدیر الصندوق. یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي 
 ألنشطتھ مع مدیر الصندوق.

 
ف المعامالت التالیة مع األطرایجري الصندوق    باإلضافة الى المعامالت التي تم االفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة،

 ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوقتنفیذ  ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي لألعمال. تم  
 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
     

شركة جدوى 
 لالستثمار

 

 مدیر الصندوق
 

 ۱٬۲۳٤٬۳٦٤ ۱٬۳۰٥٬۳٦۷ أتعاب إدارة
مكافآت مجلس إدارة 
 ۲٤٬۰۰۰ ۱۰٬۸۲۸ الصندوق (عضو مستقل) 

صندوق جدوى 
لإلصدارات األولیة 

 السعودیة

صندوق مدار بواسطة 
 مدیر الصندوق

 ۱٬۳۲۷٬۰٦۰ -- استرداد وحدات  
صندوق جدوى 

 ۲۰لالستثمار 
 

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ -- 
 

 
 العالقة: فیما یلي األرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات 

 
 

 طبیعة األرصدة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
     

شركة جدوى 
 ۹٦٬٦۱۳ ۱۱۲٬٦۲۲ أتعاب إدارة مستحقة مدیر الصندوق لالستثمار

مجلس إدارة  
 الصندوق

مجلس إدارة  
 الصندوق

مستحقة لعضو  ةمكافآ
 ۸٬۰۰۰ ۲٬۸۲۸ مستقل

 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۱۷ 

 (یتبع)  المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا .۸
 

 تتضمن حسابات مالكي الوحدات كما في تاریخ القوائم المالیة ما یلي:
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
    
صندوق جدوى لالستثمار 

 ۲٥٬٥۰٦٬۸۷۹ ۲٦٬۰۹۲٬۳۰۱ صندوق مدار بواسطة مدیر الصندوق ۱۲
صندوق جدوى لالستثمار 

۲۰ 
 

۱٤٬۹٥٤٬٥۲۳ ٦٬٦٦۲٬۹۸۳ 
 
 

 حسب الفئة األدوات المالیة .۹

 
 التكلفة المطفأة م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة
   الموجودات المالیة وفقاً لقائمة المركز المالي 

   
 -- ۱۰٬۸٥۸٬۳٤۲ نقد وما في حكمھ

 ٦۱٬۹۷۲٬۸٥۲ ۳۰۲٬۲۹٤٬۱٤۸ استثمارات
 -- ۱۷۳٬٥٦۲ دخل عمولة مستحقة 

 ٦۱٬۹۷۲٬۸٥۲ ۳۱۳٬۳۲٦٬۰٥۲ إجمالي الموجودات
   

   المطلوبات المالیة وفقاً لقائمة المركز المالي 
 -- ۱۱۲٬٦۲۲ أتعاب إدارة مستحقة

 -- ٤۰٬۷۲٦ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 -- ۲٬۸۲۸ أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 -- ۱٥٦٬۱۷٦ إجمالي المطلوبات
 

 
 التكلفة المطفأة م ۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱

  الموجودات المالیة وفقاً لقائمة المركز المالي 
  

 ۱۰٬۹۹۲٬٤۲۹ نقد وما في حكمھ
 ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷ استثمارات

 ۲٦٤٬٤۲٥٬۹۰٦ إجمالي الموجودات
  

  المطلوبات المالیة وفقاً لقائمة المركز المالي 
 ۹٦٬٦۱۳ أتعاب إدارة مستحقة

 ۳۹٬٥۹۰ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 ۸٬۰۰۰ أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 ۱٤٤٬۲۰۳ إجمالي المطلوبات
 

 
 
 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۱۸ 

 إدارة المخاطر المالیة .۱۰
  

 التعرض للمخاطر
تعد إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من االستثمار وعملیة التشغیل. یمكن تقسیم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر 
المالیة وإدارة المخاطر التشغیلیة وإدارة المخاطر المستقلة. تشمل إدارة المخاطر المالیة جمیع عناصر عملیة  

لصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستھدفة  المدیراالستثمار. یسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر 
واألھداف. تشمل إدارة المخاطر التشغیلیة النقاط األربعة للخسائر المحتملة وھي: العملیات والنظم واألشخاص 

 واألحداث الخارجیة. یعد قیاس المخاطر وظیفة مستقلة وھي منفصلة وظیفیا عن إدارة العملیات وإدارة المحافظ.  
 

قسم إدارة المخاطر ھو المسؤول الرئیسي عن تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر یعد  
 الصندوق وھو مسؤول في النھایة عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.

 
 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 
 مخاطر السوق )أ

 االئتمانمخاطر  )ب
 مخاطر السیولة )ج
 مخاطر العملیات )د

 
 إطار إدارة المخاطر

 
 األدوات المالیة والمخاطر المرتبطة بھا 

وودائع ،    یھدف الصندوق بشكل رئیسي إلى االستثمار في محفظة متنوعة تتألف من أدوات سوق المال قصیرة األجل  
لي مناقشة طبیعة ومدى األدوات المالیة القائمة في تاریخ بنكیة في األسواق المحلیة والعالمیة. فیما ی ووكالة  مرابحة

 قائمة المركز المالي وسیاسات إدارة المخاطر التي یتبعھا الصندوق. 
 

تم منح مدیر الصندوق السلطة التقدیریة إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم فریق إدارة 
المحفظة بمراقبة االلتزام بتوزیعات الموجودات المستھدفة ومكون المحفظة على أساس منتظم. في الحاالت التي تكون 

مستھدفة، فإن مدیر المحفظة ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن فیھا المحفظة مختلفة عن توزیعات الموجودات ال
ضمن الحدود المقررة. یستخدم الصندوق أسالیب مختلفة لقیاس وإدارة مختلف  و  المحفظة تماشیًا مع األھداف المحددة  

 أنواع المخاطر التي یتعرض لھا، وفیما یلي شرح ھذه األسالیب.
 

 مخاطر السوق )أ
 

خاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت "مخاطر السوق" ھي م
 األجنبیة وأسعار األسھم وھامش االئتمان الزائد، على إیرادات الصندوق أو قیمة أدواتھ المالیة. 

 
وفقا لشروط وأحكام إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أھداف االستثمارات الخاصة بالصندوق  

 الصندوق. 
 

یتم إدارة مخاطر السوق من قبل مدیر الصندوق وفقاً للسیاسات واالجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة  
 بالصندوق على أساس یومي من قبل مدیر المحفظة. 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة/مخاطر العمالت  )۱

 
المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة وھي المخاطر  

 األجنبیة. ال یتعرض الصندوق لمخاطر عمالت حیث أن معامالت الصندوق تتم بصورة رئیسیة بالریال السعودي.
 
 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۱۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .  ۱۰
 

 مخاطر السوق (یتبع) )أ
 

 التدفقات النقدیة ومعدالت العمولة بالقیمة العادلة مخاطر      )۲
 
تنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة 
المستقبلیة لألدوات المالیة. یراقب فریق إدارة المحفظة المراكز بصورة یومیة لضمان الحفاظ على المراكز ضمن  

 حدود الفجوة المحددة.  
 

إیداعات مرابحة بمعدالت عمولة متغیرة لذلك فھو غیر معّرض لمخاطر معدل العموالت  ال یحتفظ الصندوق بأي
 للتدفقات النقدیة.

 
ال یقوم الصندوق بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدالت الثابتة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 معدالت العمولة في تاریخ التقریر لن یؤثر على قائمة الدخل الشامل. أو الخسارة. وبالتالي، فإن أي تغیر یطرأ على 
 

تتم مراقبة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالصندوق على أساس یومي من قبل فریق إدارة المحفظة. إذا لم تكن  
ى المحفظة  مخاطر أسعار العمولة متوافقة مع شروط وأحكام الصندوق فیجب على مدیر االستثمار إعادة التوازن إل

 خالل فترة زمنیة معقولة من كل تحدید لمثل ھذا الحدوث.
 

 مخاطر األسعار األخرى    ) ۳
 
مخاطر األسعار األخرى ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق (بخالف تلك 

اتجة عن عوامل خاصة باستثمار فردي أو الُمصدر  الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت)، سواء الن
أو العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات المالیة المتداولة في السوق. تتمثل سیاسة الصندوق في إدارة مخاطر األسعار 

 من خالل تنویع واختیار األوراق المالیة.  
 

الصندوق فیجب على مدیر الصندوق إعادة التوازن إلى  إذا لم تكن مخاطر األسعار متوافقة مع سیاسة أو إرشادات 
 المحفظة خالل فترة زمنیة معقولة من كل تحدید لمثل ھذا الحدوث. الصندوق غیر معّرض لمخاطر األسعار األخرى.
 
"مخاطر أسعار األسھم" ھي مخاطر تعرض الصندوق لتقلب القیمة العادلة ألسھم حقوق الملكیة التي یمتلكھا. قد 
تتذبذب القیمة العادلة لألوراق المالیة الفردیة نتیجة ألخبار خاصة بالشركة مثال أو لتحركات السوق الواسعة أو  

 لمخاطر أسعار العموالت. الصندوق غیر معّرض لمخاطر أسعار األسھم.
    

 مخاطر االئتمان )ب
 

لمبرمة مع الصندوق مما یؤدي إلى تكبد مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ أو تعھداتھ ا
واستثمارات  الصندوق لخسارة مالیة.  تنشأ بشكل أساسي من إیداعات المرابحة المحتفظ بھا، والنقد وما في حكمھ

. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق بدراسة وتجمیع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان صكوك
السداد الفردیة للمدین، ومخاطر الطرف المقابل ومخاطر القطاع وغیرھا.  إن سیاسة الصندوق   مثل مخاطر التعثر في

بشأن مخاطر االئتمان ھي تقلیل تعرضھ لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد  
 وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معاییر ائتمان محددة.

 
تتم مراقبة مخاطر ائتمان الصنادیق بانتظام من قبل فریق إدارة المحفظة للتأكد من تماشیھا مع إرشادات االستثمار 

 الخاصة بالصندوق.
 

قد ینتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسویة. "مخاطر التسویة" باعتبارھا مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في 
 قد أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى المتفق علیھا تعاقدیًا.الوفاء بالتزاماتھا بتقدیم الن

 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۲۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۱۰
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان )ب
 

بالنسبة لمعظم المعامالت، یقلل الصندوق من ھذه المخاطر عن طریق إجراء معامالت مرابحة وإیداع أرصدة بنكیة 
 لدى مؤسسات مالیة ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة. 

 
 یوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 
 

 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
   

 ۱۰٬۹۹۲٬٤۲۹ ۱۰٬۸٥۸٬۳٤۲ نقد وما في حكمھ
 ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷ ۳۳۷٬۷٦۳٬۸۱۹ استثمارات

 -- ۱۷۳٬٥٦۲ دخل عمولة مستحقة    
 ۳٤۸٬۷۹٥٬۷۲۳ ۲٦٤٬٤۲٥٬۹۰٦ 

 
 تحلیل جودة االئتمان

 
 یتم إیداع النقد وما في حكمھ للصندوق بشكل رئیسي لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید. 

 
 یقوم فریق إدارة المحفظة بمراقبة الوضع المالي للبنوك واألطراف المقابلة على أساس منتظم. 

 
 للصندوق لدى ُمصدر ذو جودة ائتمانیة. ووكالة یبین الجدول أدناه تفاصیل ودائع مرابحة

 
 

 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ (ستاندرد آند بورز) التصنیف
 ٪ لایر سعودي ٪ لایر سعودي 

A+ -- -- ۷۱٬٦۳۸٬٤۱٦ ۲۸٫۲٦ 
A ۳٥٬٦٤۳٬۲۳۳ ۱۰٤ ٫٥٥۰٬٦۷۷٬۳٥۸ ۱٦٫۰٥ 

A- -- -- ٥٤٬٦٥۸٬۰۹۷ ۲۱٫٥۷ 
BBB+  ۲۰٦٬۹٥٦٬٦۷٦ ٥۱٫۲٤ ۸٦٬٤٥۹٬٦۰٦ ۳٤٫۱۲ 

BBB ۲۰٬۳۱۳٬٤۷۳ ٦٫۰۱ -- -- 
BBB+ ۷٥٬۰۲٤٬۰۰۰ ۲۲٫۲۰ -- -- 

     

 ۱۰۰٫۰۰ ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷ ۱۰۰٫۰۰ ۳۳۷٬۹۳۷٬۳۸۱ اإلجمالي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۲۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .  ۱۰
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان )ب
 
 للصندوق في جھات اإلصدار التالیة.  استثمار الصكوك و ودائع المرابحةركز ت
 

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 ٪ لایر سعودي ٪ لایر سعودي 
     ووكالة ودائع مرابحة

 -- -- ۲٥٫٦۳ ۸٦٬٦۲٦٬۳۲٤ مصرف عجمان 
 -- -- ۲۲٫۲۰ ۷٥٬۰۲٤٬۰۰۰ المؤسسة العربیة المصرفیة 

 ۱٦٫٦۳ ٤۲٬۱٤٦٬٤٦۲ ۱۲٫٤٤ ٤۲٬۰۳٤٬۸۳٥ البنك األھلي التجاري  
 ۱٦٫۰٥ ٤۰٬٦۷۷٬۳٥۸ ۱۱٫۷۲ ۳۹٬٦۰۲٬۷۲۱ البنك العربي الوطني 

 ۲٥٫۲۹ ٦٤٬۱۰۱٬۳٥٤ ۱۱٫٤٥ ۳۸٬٦۹۲٬۷۹٥ بنك الجزیرة
 ۲۱٫٥۷ ٥٤٬٦٥۸٬۰۹۷ ٦٫۰۱ ۲۰٬۳۱۳٬٤۷۳ البنك السعودي لألستثمار

 ۱۱٫٦٤ ۲۹٬٤۹۱٬۹٥٥ -- -- البنك السعودي البریطاني 
 ۸٫۸۲ ۲۲٬۳٥۸٬۲٥۱ -- -- بنك الخلیج الدولي  

     استثمار صكوك
 -- -- ۱۰٫٥٥ ۳٥٬٦٤۳٬۲۳۳ صكوك مصرف قطر االسالمي

 ۱۰۰٫۰۰ ۲٥۳٬٤۳۳٬٤۷۷ ۱۰۰٫۰۰ ۳۳۷٬۹۳۷٬۳۸۱ اإلجمالي
 

لم یقم الصندوق بعمل مقاصة ألي موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة في قائمة المركز المالي. لیس لدى الصندوق  
 اتفاقیات معاوضة رئیسیة قابلة للتنفیذ أو أي تعاقد مماثل یغطي أدوات مالیة مماثلة. 

 
 مخصص االنخفاض في القیمة

الموجودات المالیة وبالتالي لم یتم عمل مخصص انخفاض في القیمة في ھذه لیس لدى الصندوق أي انخفاض في قیمة  
شھراً بحد أقصى وھي ذات   ۱۲القوائم المالیة. ویرجع ذلك إلى أن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة تستحق خالل 

ه الموجودات غیر مادیة. كما جودة ائتمانیة عالیة. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الخسائر االئتمانیة المتوقعة من ھذ
في تاریخ التقریر، كان صافي قیمة موجودات (حقوق الملكیة) لتعامل الصندوق لكل وحدة مماثل لقیمة صافي قیمة 

 الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. 
 

 مخاطر السیولة  ج)
 

مواجھة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر 
 . أو من خالل موجودات مالیة أخرىتتم تسویتھا عن طریق السداد نقداً 

 
وتھدف سیاسة الصندوق ومدیره إلى ضمان أن یكون لدیھا دائماً السیولة الكافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند 

حقاقھا، في ظل الظروف العادیة والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر است
غیر مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات  

وفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في  خالل كل یوم عمل في السعودیة وبالتالي فھي تتعرض لمخاطر السیولة لل
تلك األیام. تتكون المطلوبات المالیة للصندوق بشكل رئیسي من الذمم الدائنة التي یتوقع تسویتھا خالل شھر واحد من 

   تاریخ قائمة المركز المالي.
 

للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة  
 إما من خالل االشتراكات الجدیدة و/أو بتصفیة محفظة االستثمار.

 
 تعتبر استثمارات الصندوق في ودائع قصیرة األجل لدى بنوك محلیة قابلة للتحقق بسھولة.

 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۲۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .  ۱۰
 

 مخاطر العملیات د) 
 
مخاطر العملیات ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
باإلجراءات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم الخدمة للصندوق  

تمان والسیولة والعمالت والسوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر مخاطر االئ
 القانونیة والتنظیمیة. 

 
یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي یحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق 

 دات.  بسمعتھ وبین تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد لمالكي الوح
 

إن المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة على مخاطر العملیات تقع على عاتق فریق إدارة المخاطر.  
یتم دعم ھذه المسؤولیة عن طریق إعداد معاییر عامة إلدارة مخاطر العملیات بحیث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى  

 الخدمة في المجاالت التالیة: مقدمي الخدمة وإنشاء مستویات خدمة مع مقدمي
 

 توثیق الضوابط واإلجراءات الرقابیة -
 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بین المھام بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •
 مطابقة المعامالت ومراقبتھا.  •
 التقییم الدوري لمخاطر العملیات التي یتم مواجھتھا. •

 كفایة الضوابط واإلجراءات الرقابیة لمواجھة المخاطر المحددة.  -
 االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى. -
 وضع خطط للطوارئ.  -
 التدریب والتطویر المھني. -
 المعاییر األخالقیة والتجاریة. -
 .تقلیل المخاطر بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك مجدیًا -
 

 قیاس القیمة العادلة .  ۱۱
 
تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من 
أسعار الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق 

 نشط ألدوات مماثلة. 
 
یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة 

 في إجراء القیاس. 
 

 : مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.۱المستوى 
 

والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة  ۱ : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى۲المستوى 
(األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق 
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم 

ا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو اعتبارھ
 غیر مباشرة من البیانات السوقیة.

 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ۳المستوى  

بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ال تستند على 
ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة  

 للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات.
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالریال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 (ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (لایر سعودي)

 

۲۳ 

 (یتبع)  قیاس القیمة العادلة  . ۱۱
 
یقیم الصندوق االستثمارات في الصنادیق االستثماریة المفتوحة غیر المدرجة باستخدام صافي قیمة الموجودات (حقوق 

). یتم استخدام صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) غیر المعدلة عندما  ۲الملكیة) غیر المعدلة (تقییم المستوى 
الصندوق قابلة لالسترداد على أساس صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة)، في تاریخ القیاس، تكون الوحدات في 

 حیثما كان ذلك مناسباً. 
 

یقوم الصندوق باحتساب القیم العادلة للصكوك التي یتم تداولھا بنشاط في أسواق الدین بمتوسط آخر أسعار العرض 
ل سندات الصكوك بنشاط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن والطلب المعلنة. إلى الحد الذي یتم فیھ تداو

 من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  ۱المستوى 
 

 القیم الدفتریة والقیمة العادلة
 

یحلل الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي 
للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في قائمة المركز المالي. 

 جمیع قیاسات القیمة العادلة أدناه متكررة.
م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱   

   القیمة العادلة

۳المستوى  اإلجمالي ۲المستوى   ۱المستوى    القیمة الدفتریة 
الموجودات المالیة 

 بالقیمة العادلة
 --     
 استثمارات     

 الصكوك ۳٥٬٤٦۹٬٦۷۱ ۳٥٬٤٦۹٬٦۷۱ -- -- ۳٥٬٤٦۹٬٦۷۱

۲٦٬٥۰۳٬۱۸۱ -- ۲٦٬٥۰۳٬۱۸۱ -- ۲٦٬٥۰۳٬۱۸۱ 
وحدات صنادیق 

 استثماریة مفتوحة
٦۱٬۹۷۲٬۸٥۲ -- ۲٦٬٥۰۳٬۱۸۱ ۳٥٬٤٦۹٬٦۷۱ ٦۱٬۹۷۲٬۸٥۲  

 

م، لم یكن ھناك تحویل بین المستویات. بالنسبة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 للموجودات المالیة والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن قیمھا الدفتریة تقارب قیمتھا العادلة بشكل معقول.

 
 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  .  ۱۲

  
م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك  ۲۰۲۰) في أوائل عام  ۱۹-المستجد (كوفیدتم تأكید وجود فیروس كورونا  

بشكل كبیر   ۱۹-المملكة العربیة السعودیة، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي. وقد أثرت جائحة كوفید
م،  ۲۰۲۰في األشھر القادمة من عام  في جمیع أنحاء العالم حتى اآلن وقد تستمر في التأثیر    والدیون  على أسواق األسھم

. یعتبر الصندوق أن تفشي ھذا الفیروس یُعد حدثاً الحقاً لتاریخ قائمة أداء الصندوقحیث من المحتمل أن تؤثر على 
المركز المالي وال یستدعي التعدیل. ونظًرا ألن الوضع غیر مستقر وسریع التطور، فإن مدیر الصندوق ال یعتبر أنھ 

یم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لتفشي ھذا الفیروس على الصندوق. ھذا، وسیتم األخذ في االعتبار مدى من الممكن تقد
 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تأثیر ھذا التفشي على القوائم المالیة للصندوق في القوائم المالیة للصندوق للسنة التي تنتھي في 

 
 آخر یوم تقییم   .۱۳

 
یتم تقییم وحدات الصندوق كل یوم عمل ویتم اإلعالن عن سعر الوحدة في یوم العمل التالي.  آخر یوم تقییم لغرض 

 م).۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱إعداد ھذه القوائم المالیة كان  
 

  اعتماد القوائم المالیة .۱٤
 

 م). ۲۰۲۰ أبریل ۲ھـ (الموافق ۱٤٤۱ شعبان ۹اعتمد مدیر الصندوق إصدار ھذه القوائم المالیة في  



 

Disclaimer: Jadwa Investment or its directors, staff, or affiliates makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor 
does it assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information that is 
contained in this material. It is not the intention of this material to be used or deemed as an advice, option or for any action that may take place in future. 
Unless otherwise stated, all information contained in this material shall not be reproduced, in whole or in part, without the specific written permission of 
Jadwa Investment. The content of this document is for information purposes only. Jadwa Investment does not hold itself out as providing legal, financial 
or other advice via this document. Investments in Jadwa's products are governed by their Terms and Conditions. Some products are exposed to foreign 
currencies and changes in currency exchange rates may have an adverse effect on the value and price. The product's value is subject to fluctuations 
and the investor may not receive the full amount that is originally invested. The information provided in this document may be changed at any time 
without prior notice. Past performance is not indicative of future returns. Jadwa Investment is authorized and regulated by the Capital Market Authority of 

Saudi Arabia. 
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