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Investment Fund Information 
 
Fund Name 

 
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund 
 
 
Benchmark 
 
One month SIBID net of all fees and expenses 
 
 
Inception Date 
 
Unit Class ‘A’: March 5, 2020G 
Unit Class ‘B’: June 30, 2007G 
Unit Class ‘C’: March 5, 2020G 
 
 
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. 
 
 
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. 
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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 
 

 

As of December 
 31st 

Net Asset Value 
(SAR) 

Net Asset Value per Unit (SAR) 
Number of  

Units 
Expense 
Ratio (%) 

Ending Highest Lowest 

2018  
Unit Class ‘B’ 

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

2019 
Unit Class ‘B’ 

375,142,727.08 118.0662 118.0662 115.4245 3,177,393.5192 0.48 

2020       

Unit Class ‘A’ 909,319,008.33 101.3678 101.3678 100.0000 8,970,489.0101 0.33 

Unit Class ‘B’ 99,163,460.87 120.0094 120.0094 118.0726 826,297.6335 0.49 

Unit Class ‘C’ 62,013,701.43 37.9025 37.9025 37.5797 1,636,137.3122 0.46 
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Fund Manager’s Commentary 
 

Global markets witnessed high levels of volatility during 2020. Credit markets saw a steep downward correction in March 

fueled by fears of the COVID-19 pandemic, uncertainty on the future outlook, having come out of 2019, which was one of 

the best performing years during the last decade. Risk assets posted similar volatility during the year. Credit as well as 

Equity markets, however, ultimately delivered positive returns following unprecedented fiscal and monetary stimulus 

packages and eventually the development of credible vaccines. By end of year, International sukuk market posted a 

strong return of 5.35%, whereas the S&P 500 delivered a total return of 18%, and the tech-heavy NASDAQ 45%.  

There were many changes in the macro economic outlook for the region, beyond the direct impact of the COVID-19 
pandemic. As the region, which makes up a significant portion of international sukuk space, remains reliant on oil 
revenues, the plunge in the price of Brent to a low of US$16 presented a high level of uncertainty on the outlook, which 
led to significant widening of credit risk spreads on instruments issued by regional issuers. 

In order to support businesses (and specifically small and medium sized enterprises), governments across the globe 
increased fiscal spending to record highs and all major central banks significantly stepped up the already relaxed 
monetary policies to exceptional levels. The added liquidity into the system played a key role in shoring up global asset 
prices across the risk spectrum. The flood of global monetary and fiscal stimuli resulted in a significant decline in market 
yields. During 2020, USD Fed cut the Federal Funds Target Rate by a total of 1.50%, i.e. from 1.75% to 0.25%, along with 
commitment to keep the rates low for longer. This resulted in a steep decline in short term as well as long-term yields; with 
the 2-year declining by 1.45% and the 10-year declining by 1.00%. Changes in interbank rates were also very similar, with 
USD 3-month Libor declining by 1.67% and closing the year at 0.24%. Given Saudi Riyal (SAR) is pegged to the US 
Dollar, the lax monetary environment was fully reflected in Saudi Riyal markets, with 3-month SAIBOR declining by 
1.41%, and closing the year at 0.82%.  

For the year 2020, the Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund (class B), had a total return of 1.64%, outperforming its 
benchmark (One month SIBID net of all fees and expenses) by 0.86%. Since inception, the fund delivered an annualized 
return of 1.37% vs 0.89% annualized performance of the benchmark during the same period. 
For more details on performance, please refer to the Fund Performance section. 
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Allocation 

 

  
% of Net Assets 

31-Dec-2019 
  

% of Net Assets 
31-Dec-2020 

Murabaha 97.15% Murabaha 87.03% 

Net Cash 2.85% Net Cash 12.97% 

Total 100.00% Total 100.00% 

 

 

Top 3 Exposures  

 

Holding 
% of Net Assets 

31-Dec-2019 
Holding 

% of Net Assets 
31-Dec-2020 

Murabah 80.58% Mutual Funds 44.63% 

Sukuk 9.50% Murabah 38.49% 

Mutual Funds 7.06% Sukuk 3.90% 
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Fund Performance 

 

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

 Class ‘A’ 1-Year 3-Year 5-Year Since Inception 

Fund - - - 1.66% 

Benchmark - - - 0.64% 

Annualized Returns 
*From March 5, 2020 till December 31, 2020 

 Class ‘B’ 1-Year 3-Year 5-Year Since Inception 

Fund 1.64% 1.87% 1.82% 1.37% 

Benchmark 0.78% 1.37% 1.23% 0.89% 

Annualized Returns 

 Class ‘C’ 1-Year 3-Year 5-Year Since Inception* 

Fund - - - 1.65% 

Benchmark - - - 0.55% 

Annualized Returns 
*From May 17, 2020 till December 31, 2020 
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 Class ‘A’ Class ‘B’ Class ‘C’ Benchmark 

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% 

2020 1.66%* 1.64% 1.65%** 0.78% 

Annualized Returns 
*Unit Class A return is from March 5, 2020 till December 31, 2020 
**Unit Class C return is from May 17, 2020 till December 31, 2020 
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Fund Expenses 
 

 Expenses for 2020 (SAR) 

  Class "A" Class "B" Class "C" 

Management Fees 770,243.98 469,476.86 140,112.86 

Fund Board 8,162.25 3,776.78 948.89 

Auditing Fees 21,150.73 9,670.36 2,453.87 

Custodian's Fees 81,501.45 28,105.28 10,065.73 

Legal Expenses - - - 

Cost of Sharia-compliant finance  
(when required) 

- - - 

Registration / Fees of Unit  Processing   - - - 

Other expenses 487,362.36 195,382.30 76,396.29 

Total 1,368,420.77 706,411.59 229,977.65 

Total Expenses Ratio 0.33 0.49 0.46 
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Disclosures 

Material Changes 
    
The following outlines the key material changes that were implemented in the terms and conditions during 2020. For 

complete details please refer to the Fund’s terms & conditions.  

    

- The fund launched Unit Classes A, C. The base currency of Unit Classes A & B is the Saudi Riyal while the base 
currency of Unit Class C is the U.S. Dollar.  
 

- If an investor subscribes to Unit Class A or B in a currency other than Saudi Riyal the fund manager will convert 
the investment amount at the prevailing exchange rate in the market and the investor shall bear the expenses 
arising from the conversion. If an investor subscribes to Unit Class C in a currency other than United States 
Dollar, the fund manager will convert the investment amount at the prevailing exchange rate in the market and the 
investor shall bear the expenses arising from the conversion.  

 

- Management fees:  
o Annual management fees are equivalent to 10% for Class A and 15% for Class B and C of daily profits 

(net of all expenses other than management fees). 
o The maximum fee charged on any day is subject to a maximum of 0.50% for Class A and 0.75% for Class 

(B) and (C) (annually) of net assets. 
o The fund manager will not charge a fee in cases where the profit on a certain day (net of all expenses 

other than management fees) is equal to or less than zero.  
 

- “Profits” The net profit for a specific valuation day (based on the calculation of management fees) is determined 
as follows: Total profits recorded on the date of the valuation (that is, from the date of the previous valuation to the 
date of the current valuation). This includes both realized and unrealized capital gains in sukuk and the like, of 
other publicly traded securities) and realized and unrealized revenues (dividends and receivables) minus the total 
expenses due on the valuation date (i.e. from the date of the previous valuation to the date of the current 
valuation). 
 

- The fund can invest in Murabaha denominated in Saudi, GCC, USD and other currencies.  
 

- The fund can invest in Sukuk issued in the local market or any global market approved by the Sharia Board of the 
Fund Manager. There will be no maximum maturity of the Sukuk. These Sukuk may not be listed or listed in the 
Saudi market or any other international market. There will be no minimum rating requirements for an investment 
in Sukuk. 
 

- There is no minimum classification for the counterparties in which the fund manager invests directly in murabaha 
transactions.  

 

- Auditor fees:  
o The fund will pay financial audit fees of SAR 32,250 per annum.  

 

- Administration fees: 
o  The fund will pay a maximum of 0.035% per annum on the net assets of the fund.           
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- The minimum initial subscription amount for Unit Class: 
o Class A: 10,000,000 riyals per investor 
o Class B: 1,000 riyals per investor 
o Class C: $ 50 per investor 

 

- The minimum subsequent subscription amounts are as follows: 
o Class A: 1,000 riyals per investor 
o Class B: 1,000 riyals per investor 
o Class C: $ 10 per investor 

 

- The minimum redemption limit is as follows: 
o Class A: 1,000 riyals per investor 
o Class B: 1,000 riyals per investor 
o Class C: $ 10 per investor  

 

- The minimum investment amount to determine the eligibility of a particular unit class is based on the amount 
invested (i.e. cost of the investment) and not the market value.  
 

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

From To 

Ghannam Al Ghannam (chairman) 
Amer Afiouni (member) 
Anas Al Sheikh (member) 
Mohammed Al Sehali (independent member) 
Waleed Addas (independent member) 

Ghannam Al Ghannam (chairman) 
Amer Afiouni (member) 
Raja Asad Khan (member) 
Mohammed Al Sehali (independent member) 
Waleed Addas (independent member) 

 
- Change in fund information memorandum 

 
 

From To 

Benchmark source from Thomson Reuters Benchmark source to Bloomberg 

 
- Fund risk profile: Reassessing the fund’s risk profile and reflecting it in the terms & conditions. 

 
- Valuation methodology: We have included explanation of the valuation methodology used for various types of 

instruments held in the fund. 
 

- Shariah guidelines: Improved the disclosure in relation to the Shariah guidelines  
 
 
Investment in Other Funds 
 

The Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund invested in 2020:  

 Management Fee Rate Management fees rebate SAR 

Al Rajhi Commodity SAR Fund 16% net of profit  

Al Rajhi Commodity USD Fund 16% net of profit  

Alpha Murabaha Fund 0.45% 14,044.23 

HSBC Saudi Riyal Murabaha Fund 0.75% 75,748.62 

Riyad SAR Diversified Trade Fund 0.50%  

Riyad USD Diversified Trade Fund 0.50%  
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Fund Manager’s Investment in the Fund 
 
The fund manager’s investment in the fund as of December 31, 2020 was SAR 40,386,824.70. 
 

Exercise of Voting Rights 

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

 

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. 
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Fund Board Meeting 

 

Jadwa Head Office, Riyadh, 25th June 2020: 

Discussion Topics 

 

 Approval of minutes of  previous fund board meeting held on  15th December 2019 

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

 MLRO report on  anti-money laundering activities 

 Economic and Market Outlook 

 2020 YTD performance review of Jadwa public funds 

 Date of next fund board meeting 

 

Jadwa Head Office, Riyadh, 10th December 2020: 

Discussion Topics 

 

 Approval of minutes of  previous fund board meeting held on 25th June 2020 

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

 MLRO report on  anti-money laundering activities 

 Economic and Market Outlook 

 2020 YTD performance review of Jadwa public funds 

 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 
 

- As Fund Manager for Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund, we confirm that there has been one breach in relation 
to the Fund exceeding the 120 day weighted average outstanding maturity limit as stipulated in the Investment 
Fund Regulations. The weighted average outstanding maturity was brought into compliance within 5 business 
days.   
 

- 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 Murabaha Fund, 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. 
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 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي  

 صندوق استثماري مفتوح  

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار(  

 القوائم المالية    

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 مع    

 تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 

 القوائم المالية  

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 مع  

 تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات 
 

 صفحات

 

 

 

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 

 

 3 قائمة المركز المالي  

 

 

 4 قائمة الدخل الشامل  

 

 

 6-5 العائدة لمالكي الوحدات   قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

 

 

 7 قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 26-8 إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 

 قائمة المركز المالي   

 م 2020ديسمبر    31كما في  
 مدرجة بالريال السعودي( )المبالغ 

  

3 

 إيضاحات      

 ديسمبر 31

  م2020

ديسمبر  31

 م 2019

     

 الموجودات
  

 

 
 10,858,342   139,141,073   نقد وما في حكمه

 364,267,000  931,259,826 7 استثمارات 
 173,562  344,239  دخل عمولة مستحقة 

 إجمالي الموجودات

 
1,070,745,138  375,298,904 

 

 

 المطلوبات
    

 112,622   148,539  8)ج( و  1 أتعاب إدارة مستحقة 

 40,726   100,430   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 2,828   --  8 أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 156,176  248,969  إجمالي المطلوبات

     

 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

 375,142,728  1,070,496,169  )لاير سعودي(

     )بالعدد(الوحدات المصدرة 

 --  8,970,488.92    الفئة أ

 3,177,393.52   826,297.63   الفئة ب

 --   1,636,137.32   الفئة ج

     

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لكل وحدة 

   )لاير سعودي(

 

 

 --   101.3678   الفئة أ

 118.0662   120.0094   الفئة ب

 --   10.1030   الفئة ج

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 صندوق استثماري مفتوح 

 لالستثمار( )ُمدار من قبل شركة جدوى  

 قائمة الدخل الشامل   

 م 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 م2020 إيضاحات 
 

 م 2019

  2,883,619  7.3 ربح من استثمارات ، صافي
 

697,128 

 8,203,169   9,174,694   دخل العموالت الخاصة 

 8,900,297   12,058,313   اإليرادات إجمالي 

     

 (1,305,367)  (1,379,834)   8 )ج( و 1 أتعاب إدارة

 (239,111)  (557,820)  )ج( 1 مصاريف تشغيلية أخرى 

 (5,008)  (353,984)   خسارة صرف عمالت أجنبية

 (10,828)  (13,172)  8 أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 (1,560,314)  (2,304,810)   إجمالي المصروفات التشغيلية 

     

 7,339,983  9,753,503  صافي ربح السنة

     

 --  --  الدخل الشامل االخر للسنة 

     

 7,339,983  9,753,503  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 استثماري مفتوح صندوق 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

 م 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020 
 

 م  2019 

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية 

 السنة
375,142,728  264,281,703 

 7,339,983  9,753,503 السنة  حصافي رب

 
 

 

 اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:  

    متحصالت من إصدار وحدات 

 --  857,344,014 الفئة أ 

 317,328,859  153,623,122 بلفئة ا

 --  161,308,494 جلفئة ا

 1,172,275,630  317,328,859 

    المدفوع السترداد الوحدات 

 --  (198,609,604) الفئة أ 

 (213,807,817)  (188,070,022) بلفئة ا

 --  (99,996,066) جلفئة ا

 (486,675,692)  (213,807,817) 

 375,142,728  1,070,496,169 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 السعوديصندوق جدوى للمرابحة بالريال 

 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 

 )يتبع( قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

 م 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
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 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 

          )بالعدد( معامالت الوحدات

          

 الوحدات المصدرة

 

 اإلجمالي الفئة ج الفئة ب الفئة أ

 

 اإلجمالي الفئة ج الفئة ب الفئة أ  

 

 2,289,795.58 -- 2,289,795.58 --  3,177,393.52 -- 3,177,393.52 -- الوحدات المصدرة في بداية السنة 

          

 2,706,454.03 -- 2,706,454.03 --  17,023,484.26 4,281,907.55 1,802,933.18 10,938,643.53 الوحدات المصدرة 

          

 (1818856.09) -- (1818856.09) --  (8,767,953.91) (2,645,770.23) (4,154,029.07) (1,968,154.61) الوحدات المستردة 

          

 3,177,393.52 -- 3,177,393.52 --  11,432,923.87 1,636,137.32 826,297.63 8,970,488.92 المصدرة في نهاية السنةالوحدات 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )  

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي 

 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 

 قائمة التدفقات النقدية   
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 ديسمبر 31المنتهية في للسنة   

 م2020 إيضاح 
 

 م 2019

    
 

  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 

 7,339,983  9,753,503  صافي ربح السنة 

     تسويات لــ:

 صافي خسارة من استثمارات

7.3   

(2,883,619) 

 

(697,128) 

 (8,203,169)  (9,174,694)  دخل العموالت الخاصة 

   (2,304,810)  (1,560,314) 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (507,011,418)   (707,995,144)   شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة

  458,965,676   598,165,609    متحصالت من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفأة

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو شراء 

 الخسارة

 

 (708,917,231) 

 

 (116,501,042) 

متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة 

 

254,637,559 

 

 55,225,318  

 16,009   35,917   أتعاب إدارة مستحقة 

 1,136   59,704   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (5,172)  (2,828)   أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 7,214,678  9,004,017  دخل عمولة خاصة مستلم 

 (103,655,129)  (557,317,207)  األنشطة التشغيليةالمستخدم في( )صافي النقد 

     

     االنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 317,328,859   1,172,275,630   متحصالت من إصدار وحدات 

 (213,807,817)  (486,675,692)   المدفوع السترداد الوحدات 

 103,521,042   685,599,938   األنشطة التمويلية)المستخدم في (  صافي النقد

 (134,087)   128,282,731   في النقد وما في حكمه (لنقصاالزيادة )صافي 

 10,992,429   10,858,342   نقد وما في حكمه في بداية السنة

 10,858,342   139,141,073   نقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية ( جزءاً ال يتجزأ من هذه 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1
 

صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي )"الصندوق"( هو صندوق معامالت تجارية تم إنشاؤه وتتم إدارته بناًء على   (أ
الشروط واألحكام بين شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"( وبين مستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(. وافقت 

مايو  26ه )الموافق 1428جمادى األولى  9بتاريخ  443هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم 
   م.2007ديسمبر  31م(، بدأ الصندوق عملياته في 2007

 
 

المعامالت التجارية   االستثمار في الصكوك ، والصناديق األخرى ، و   يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد سوقي من خالل
 الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية لمدير الصندوق. القائمة على المرابحة قصيرة األجل المتوافقة مع المعايير

 
وفيما يتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على ذلك،  

 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.  
 

هـ  1427ذو الحجة  3االستثمار )"اللوائح"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق للوائح صناديق  (ب
  23هـ )الموافق 1437شعبان  16م( والتي تم تعديلها فيما بعد )"اللوائح المعدلة"( بتاريخ 2006ديسمبر  24)الموافق 

لكة العربية السعودية اتباعها. أصبحت م( والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المم2016مايو  
 م(.2016نوفمبر  6هـ )الموافق   1438صفر  6الالئحة المعدلة نافذة بتاريخ 

 
ً لشروط وأحكام الصندوق، يحق لمدير الصندوق تفويض  تعتبر إدارة الصندوق مسؤولية مدير الصندوق. إال أنه وفقا

ؤسسات المالية داخل المملكة العربية وخارجها. مدير الصندوق الصالحيات أو التنازل عنها إلحدى أو مجموعة من الم
 هو شركة جدوى لالستثمار وأمين حفظ الصندوق هو إتش إس بي سي العربية السعودية.

 
  % 0.75،  %0.75،  %0.50من صافي الزيادة بحد أقصى    %15،  %15،  %10يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع   (ج

 الخاضعة لإلدارة لوحدات الفئة أ، والفئة ب والفئة ج على التوالي عند كل يوم تقييم. سنوياً من موجودات الصندوق 
سنوياً من موجودات الصندوق الخاضعة   %0.75من صافي الزيادة بحد أقصى  % 15سابقاً، كانت بلغت رسوم اإلدارة 
االسترداد بصورة جماعية كافة المصروفات  مدير الصندوق الحق في ل م.2020مارس   5لإلدارة في كل يوم تقييم حتى 

العائدة ألنشطة الصندوق على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المراجعة واألتعاب النظامية وغيرها ويقدر بحدود كما هو 
 موضح في شروط وأحكام الصندوق.

 

 األساس المحاسبي  .2
 

ً للمعايير الدولية  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق 

 االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 
 لقياس أسس ا  .3

 
 تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
 

ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل  
 ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من 

 

 عملة العرض والنشاط   .4
 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
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 والتقديرات استخدام األحكام       .5
 
إن إعداد هذه القوائم المالية قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات 
المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

 التقديرات.
 

ديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة تتم مراجعة التق
 بصورة مستمرة.

 
إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بالخسائر 

 االئتمانية المتوقعة.
 

 والتقديرات غير المؤكدةاالفتراضات 
 

 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة 
 وافتراضات مهمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني. 

 
 س الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقيا

 
 تحديد ضوابط الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ •
 اختيار نماذج وافتراضات مالئمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛  •
االئتمانية المتوقعة تأسيس العدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات/األسواق والخسارة   •

 المتعلقة بها.
 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المتماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. •

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .6
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة 

 على كافة الفترات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.  

 

ي على  م ولكن ليس لها تأثير جوهر2020يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة التي يسري مفعولها اعتباراً من 

 القوائم المالية للصندوق.
 

 دخل العموالت الخاصة (أ
  

تتألف إيرادات العموالت الخاصة الواردة في قائمة الدخل الشامل من عموالت من موجودات مالية مقاسة بالتكلفة 

 المطفأة واحتسابها على أساس معدل العائد الفعلي.  
 

المقدرة خالل  إن معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي بالتحديد يخصم مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية  

 العمر المتوقع لألداة المالية. 

 القيمة الدفترية للموجودات المالية؛ أو •

 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. •
 

عند احتساب إيرادات دخل العموالت الخاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفعلي على القيمة الدفترية االجمالية للموجودات 
ة القيمة االئتمانية(. وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة )عندما ال تكون الموجودات منخفض

االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات دخل العموالت الخاصة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة  
االئتمانية، عندئِذ فإن احتساب إيرادات دخل  المطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات المالية منخفضة القيمة

 العموالت الخاصة يعود على األساس اإلجمالي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   . 6   
 

  الزكاة / الضريبة (ب
 

بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي 
زكاة وضريبة دخل. تُعد الزكاة وضريبة الدخل التزاما أيضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص 

 في هذه القوائم المالية. 
 

 يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المخصصات (ج

 
هناك التزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة يتم االعتراف بالمخصص كلما كان 

 موثوقة ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقات خارجية لتسوية االلتزام. 
 

 أتعاب اإلدارة (د
 

 يتم إثبات أتعاب اإلدارة في قائمة الدخل الشامل عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة. 
 

 نقد وما في حكمههـ(     
 

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من  

تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند  

 إدارة االلتزامات قصيرة األجل. 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية (و
 

 تصنيف الموجودات المالية
  

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي ويتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 المطفأةالموجودات المالية بالتكلفة 

 
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة: 
 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،  •
 و

الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ  تنشأ   •
 والفائدة على أصل المبلغ القائم. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
شامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  •
 وبيع موجودات مالية.

محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ  •
 المبلغ القائم.
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 .     السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 6
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(       و(
 

االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق لمدير عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم 
الصندوق أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا 

 االختيار على أساس كل استثمار على حدة. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 تقييم نموذج األعمال

 
م مدير الصندوق الهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن يقي  

 ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:
 

 السياسات عملياً.السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه  •
 تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية  •

 إدارة هذه المخاطر. 
القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو ما إذا كانت التعويضات تستند إلى  –كيفية تعويض مديري األعمال  •

 التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.  •

اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام  إال أن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند
 الصندوق بتحقيق األهداف المحددة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

 
يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ"  

 ة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للصندوق، أو "حال
 

ال يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنه يدرج هذه 
 حديثاً. المشتراهئة حديثاً أو المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناش

 
إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم 

 اظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.االحتف

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة

 

د اإلثـبات األولي. تعرف  ة عـن الـي ة للموجودات الـم ادـل ة الـع ه القيـم ف "أصــــل المبلغ" على أـن لغرض ـهذا التقييم، يعر 

"العمولة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصـل المبلغ القائم خالل فترة 

األـساـسية األخرى )مخاطر الـسيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك على محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف اإلقراض  

 أنها هامش ربح. 

ـــندوق ـباالعتـبار   ــل المبلغ والـفاـئدة، ـيأـخذ الصــ عـند تقييم ـما إذا ـكاـنت الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية فقط ـمدفوـعات ألصــ

تتضـمن ـشرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير    الـشروط التعاقدية لألداة. وهذا يـشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية

ــرط. وعـند إجراء ـهذا التقييم، ـيأـخذ  ــتوفي ـهذا الشــ توقـيت أو مبلغ الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية وإذا ـكان ـكذـلك فلن تســ

 الصندوق باالعتبار ما يلي: 
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 .    السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 6
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(      و(
 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -

 خصائص الرافعة المالية؛  -

 شروط السداد والتمديد.  -

الشــروط التي تحد من مطالبة الصــندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )بدون حق الرجوع لترتيبات   -

 الموجودات(. 

 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -

 

 إعادة التصنيف 

 

ــنيف الموجودات الـمالـية بـعد إثـباتهـ  ـــندوق بتغيير نموذج  ال يتم إـعادة تصــ ا األولي، إال في الفترة التي يقوم فيـها الصــ

 أعماله إلدارة الموجودات المالية.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
 
يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تخصيصها على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة  

 الخسارة. من خالل الربح أو 
 

 اإلثبات والقياس األولي
 
يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي 

األخرى في  يصبح فيه الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 التاريخ الذي نشأت فيه. 

 

يتم القياس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناءه أو 

 إصداره، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 القياس الالحق

 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الدخل  

أو الخسائر بما في ذلك أي دخل من العموالت الخاصة أو توزيعات األرباح وأرباح وخسائر الصرف األجنبي في  

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

 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية واالعتراف بها في  

قائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الدخل الشامل. إن  

التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو  "

المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي ناقًصا مدفوعات أصل المبلغ، زائدًا أو ناقًصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة 

غ األولي ومبلغ االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبل

 خسائر.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 
يقوم الصندوق بإثبات مخصصات الخسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة 

 الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. المطفأة واالستثمارات في 

 

يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، 

 شهراً:  12والتي تقاس على أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
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 المحاسبية الهامة )يتبع( .     السياسات 6
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(       و(
 

 الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير، و -

الموجودات المالية األخرى والتي لم تزيد المخاطر االئتمانية )أي مخاطر التعثر في السداد التي وقعت  -

 ع لألصل( بشكل كبير منذ اإلثبات األولي لها.على مدى العمر المتوق

 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي ازدادت بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي وعند تقدير الخسائر 

الداعمة والمالئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جهد ال مبرر االئتمانية المتوقعة، يأخذ الصندوق باعتباره المعلومات 

لهما. وهذا يشمل تحليل ومعلومات نوعية وكمية استناداً إلى الخبرة التاريخية للصندوق والتقييم االئتماني كما يشمل 

 المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل.

 

  30زادت بشكل جوهري إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من  يفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان لألصل المالي

يوًما. إن أحد المؤشرات الكمية الرئيسية التي يستخدمها الصندوق هي التخفيض النسبي للتصنيف الداخلي للمقترض 

 مما ينتج عنه تغير في احتمال التخلف عن السداد. 

 

 تعريف "التعثر في السداد" 

 متعثر في السداد عندما: يعتبر الصندوق أن األصل المالي 

 

يكون من غير المحتمل أن تسدد الشركة المستثمر فيها التزاماتها االئتمانية للصندوق بالكامل، دون لجوء  -

 الصندوق إلى إجراءات مثل تسييل الورقة المالية )إن وجدت(؛ أو

 يوًما 30متأخر السداد ألكثر من  عندما يكون األصل المالي -

 
 المتوقعةالخسارة االئتمانية 

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في 

 السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.   

 

ن أحداث  شهراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج ع 12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهراً بعد تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر   12التعثر في السداد والتي من المحتمل حدوثها خالل 

 شهًرا(.   12األداة أقل من  

 

إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها 

 الئتمان. الصندوق لمخاطر ا

 

يقوم الصندوق بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين  

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة ائتمانيًا. وتعد الموجودات المالية "منخفضة 

 حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية.  القيمة االئتمانية" عندما يقع

 

 

 إن الدليل على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:

 صعوبات مالية هامة تواجه الُمصدر، -

 يوماً؛ أو 90فترة تزيد عن اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد ل -

 أن يكون من المرجح دخول الُمصدر في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى. -
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 .     السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 6
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(       و(
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة إن الخسائر االئتمانية 

الحالية لكافة النقص في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للصندوق وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع 

 الصندوق استالمها(.

 

 لمتوقعة بسعر العائد الفعلي لألصل المالي.يتم خصم الخسائر االئتمانية ا

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجودات.

 

 الشطب

 

ل المالي عندما ال يكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل  يتم شطب القيمة الدفترية االجمالية لألص 

 المالي بمجمله أو بجزء منه.
 

 التوقف عن اإلثبات
 

يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عند  

التدفقات النقدية التعاقدية من خالل المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر قيامه بتحويل الحقوق للحصول على  

ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر 

 ومنافع الملكية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على األصل المالي. 

 

قف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على  عند التو

جزء من الموجودات المحددة( ومجموع الثمن المقبوض )ويشتمل أي موجودات جديدة تم الحصول عليها ناقصاً أي 

ل. ويتم إثبات أي حصة في هذه الموجودات المالية المحولة مطلوبات جديدة مفترضة(، يتم إثباتها في قائمة الدخل الشام

 التي قام الصندوق بإنشائها أو االحتفاظ بها كأصل أو التزام منفصل.
 

يقوم الصندوق بإبرام معامالت التي بموجبها يقوم بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص 

معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو 

 المخاطر والمزايا حينئذ ال يتم إثبات الموجودات المحولة.
 

 يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء االلتزامات التعاقدية.

 
 المقاصة

 
الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط عند وجود حق  تتم مقاصة 

نظامي ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما يكون لدى الصندوق النية لتسوية الموجودات مع 

د. يتم عرض االيرادات والمصروفات  المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واح

على أساس الصافي لألرباح والخسائر من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وكذلك أرباح 

 وخسائر صرف العمالت األجنبية.
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 .    السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 6
 

 قياس القيمة العادلة  (ز
 

العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في  إن القيمة 

السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى  

  الحاالت التالية: 
 

      المطلوبات، أوفي السوق الرئيسية للموجودات أو  -

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

 

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم 

ت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامال

ً لسعر اإلغالق  معلومات عن األسعار على أساس مستمر. يقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشطة وفقا

 الرسمي في البورصة ذات الصلة التي يتم تداول األداة فيها.

 

يم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة  في حالة عدم وجود سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقي

للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل  

 التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.

 

ويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث يقوم الصندوق بإثبات التحويالت بين مست

 خاللها التغيير. 

 
 توزيعات لمالكي الوحدات ( ح 

 

يتم احتساب التوزيعات لمالكي الوحدات على أنها خصم من صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي 

األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها إعالنها من قِبل مجلس إدارة الصندوق الوحدات. يتم إثبات توزيعات األرباح 

بشكل نهائي. يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كالتزام في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة  

 الصندوق.
 

 الوحدات المستردة ( ط 

 

ً للشروط  يصنف الصندوق األدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقا

 التعاقدية لألدوات. 

 

لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تخول هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات 

وفر الوحدات القابلة لالسترداد  المتبقية. إنها تصنف في نفس الفئة من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. ت

للمستثمرين الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق 

 في كل تاريخ استرداد وكذلك في حالة تصفية الصندوق.
 

 وط التالية: يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية حيث أنها تستوفي كافة الشر

 تسمح لمالك الوحدات بحصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛  -

 وتصنف في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى. -

وتتميز كافة األدوات المالية في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى بأن لها خصائص  -

 متشابهة.

وبخالف االلتزامات التعاقدية للصندوق شراء أو استرداد األدوات نقداً أو بموجودات مالية أخرى، ال  -

 تتضمن األدوات أي خصائص أخرى قد تتطلب التصنيف كمطلوبات؛ و 

إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو  -

و التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق الخسارة، أ

 المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر األداة.
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 .    السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 6
 

 المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها (ي
 

م مع السماح بالتطبيق 2020يناير  1السنوية التي تبدأ بعد هناك عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات 
إن   .المبكر لها، إال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية

 .القوائم المالية للصندوقالمعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أدناه ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على 
 

 
يسري مفعولها اعتباراً من الفترات  
 التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي 

 
 

 المعايير/ التفسير  الوصف 
   

م 2022يناير  1 تكلفة إتمام العقد -العقود المتوقع خسارتها   التعديالت على معيار المحاسبة  

37الدولي   
م 2020يونيو  1 19-اإليجار التي تتعلق بكوفيدامتيازات عقود   التعديالت على المعيار الدولي   

16للتقرير المالي   

م 2022يناير  1 الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام  

 المقصود

التعديالت على معيار المحاسبة 

16الدولي   
م 2022يناير  1 المعيار الدولي  التعديالت على  المراجع حول إطار المفاهيم 

3للتقرير المالي   
م 2023يناير  1 التعديالت على معيار المحاسبة  تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة 

1الدولي   
م 2023يناير  1 17المعيار الدولي للتقرير المالي  عقود التأمين   

 

 

التعديالت على الئحة صناديق االستثمار  م، بعض  2021مارس    1باإلضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية في  

ومعجم المصطلحات المعرفة المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية. إن هذه التعديالت لها تواريخ سريان  

م. يقوم مدير الصندوق حالياً بعملية بتقييم التأثير، إن وجدت، لهذه التعديالت على القوائم  2021مايو  1إعتباراً من 

 .ية للصندوق المال 
 

 

 استثمارات  .7
 

ديسمبر  31 إيضاحات 

 م2020

 ديسمبر  31

 م 2020

    بالتكلفة المطفأة

 176,975,029 239,831,531 7-1 ودائع مرابحة  -

 125,319,119 172,244,614 7-1 ودائع وكالة-

    

    القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 35,469,671 41,393,550 10 الصكوك -

 26,503,181 477,790,131 7-2 وحدات صندوق استثماري مفتوح -

  519,187,852 61,972,852 

 364,267,000 931,259,826  اإلجمالي
 
 

مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها تصنيف ائتماني جيد. لدى  والوكالة هذا البند إيداعات المرابحة يمثل 7-1

%  2.80% إلى 2.40، وتحمل معدل ربح سنوي يتراوح من ألكثر من ثالثة أشهر هذه الودائع فترة استحقاق أصلية

 قدره م، تضمنت هذه الودائع ربحاً مستحقاً 2020ديسمبر  31%(. كما في 3.03% إلى 2.40م: 2019ديسمبر  31)

 مليون لاير سعودي( 2.45م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.62
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 )يتبع(  استثمارات     .7
 

 ة وهي كالتالي: صناديق استثمارية مفتوحيستثمر الصندوق في    7-2

 
  م 2020ديسمبر   31

نسبة القيمة العادلة  

 إلى إجمالي 

 اسم الشركة المستثمر فيها  التكلفة القيمة العادلة  استثمار الصندوق  
      

 صندوق جدوى ريت السعودية 2,607,430 2,608,910 0.55

 صندوق تعليم ريت 164,925,000 165,804,441 34.71

 صندوق سدكو كابيتال ريت 175,114,044 175,813,452 36.8

1صندوق األهلي ريت  40,056,329 40,307,008 8.44  

  صندوق دراية ريت 93,200,000 93,260,491 19.52

 اإلجمالي 475,902,803 477,794,302 100

 
 

 

  م1920ديسمبر  31

نسبة القيمة العادلة  

 إلى إجمالي  

 اسم الشركة المستثمر فيها التكلفة القيمة العادلة  استثمار الصندوق 
      

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة  26,180,787 26,503,180 100

 بالريال السعودي
 

       
 من االستثمارات:  فيما يلي تفاصيل المكاسب 3- 7
 

 
ديسمبر  31 

 م2020

ديسمبر  31
 م 2019

مكاسب محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

 صافي 

828,078 402,955 

الربح أو مكاسب غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الخسارة، صافي 

2,055,541 294,173 

 
 

2,883,619 697,128 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  .8
 
 .تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق والصناديق األخرى المدارة بواسطة مدير الصندوق

 مدير الصندوق.يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع 

 

المعامالت التالية مع األطراف يجري الصندوق    باإلضافة الى المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه القوائم المالية،

 .هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوقتنفيذ  ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال. تم  
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 )يتبع(  األطراف ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع  .8

 
 م 2019 م2020 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

     

 شركة جدوى لالستثمار

 

 مدير الصندوق

 

 1,305,367 1,379,834 أتعاب إدارة

مكافآت مجلس إدارة 

الصندوق )عضو  

 10,828 13,172 مستقل( 

صندوق جدوى لالستثمار 

20 

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق
 8,000,000 2,700,000 وحدات مصدرة

صندوق جدوى الدولي  

 للدخل 

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق

 -- 101,076,901 وحدات مصدرة

 -- 85,326,914 ستردةوحدات م

صندوق جدوى الدولي  

شراكة  -للملكية الخاصة

 محدودة

صندوق مدار بواسطة 

 الصندوقمدير 

 -- 60,231,593 وحدات مصدرة

 -- 14,669,153 ستردةموحدات 

صندوق جدوى الخاص  

2لالستثمار العقاري   

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق
 --   101,900,000 مصدرةوحدات 

 -- 10,000,000 ستردةموحدات 

صندوق جدوى ريت 

 الحرمين

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق
 -- 17,669,643 ستردةموحدات 

صندوق مدار بواسطة  جدوى ريت السعودية

 مدير الصندوق

مصدرةوحدات   14,000,000 -- 

صندوق جدوى الخاص  

1لالستثمار العقاري   

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق

مصدرةوحدات   17,250,000   -- 

عضو مجلس إدارة   مجلس إدارة الصندوق 

 الصندوق

مصدرةوحدات   
3,990,742 635,239 

ستردةموحدات   
1,636,669 -- 

 

 
 فيما يلي األرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة: 

 

 طبيعة األرصدة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

ديسمبر  31

 م2020

ديسمبر  31

 م 2019

     

شركة جدوى 

 112,622 148,539 إدارة مستحقةأتعاب  مدير الصندوق لالستثمار

مجلس إدارة  

 الصندوق

مجلس إدارة  

 2,828 -- مستحقة لعضو مستقل ةمكافآ الصندوق
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 )يتبع(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها    .8
 

 تتضمن حسابات مالكي الوحدات كما في تاريخ القوائم المالية ما يلي:
 

 العالقةطبيعة  الطرف ذو العالقة

 ديسمبر  31

 م2020

ديسمبر  31

 م 2019

    

 12صندوق جدوى لالستثمار 
 صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق

26,545,766 26,092,301 

 14,954,523 17,923,567 20صندوق جدوى لالستثمار 

صندوق جدوى ريت 

 الحرمين

 صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق
17,711,157 -- 

 -- 14,052,262 صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق السعوديةجدوى ريت 

صندوق جدوى الخاص  

 1لالستثمار العقاري 

 صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق
92,075,377 -- 

 635,278 3,014,681 مجلس إدارة الصندوق  اءعض مجلس إدارة الصندوق 

 

 حسب الفئة األدوات المالية .9

 

 التكلفة المطفأة م2020ديسمبر  31

بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

   الموجودات المالية  

   

  --   139,141,073  نقد وما في حكمه

 519,183,681     412,076,145   استثمارات

  --  344,239   دخل عمولة مستحقة 

 519,183,681 551,561,457 إجمالي الموجودات

   

   المطلوبات المالية 

 --  148,539  أتعاب إدارة مستحقة

 --  100,430  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 --  248,969  إجمالي المطلوبات
   

 

 التكلفة المطفأة م 2019ديسمبر  31

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 الخسارة

   الموجودات المالية  

   

 -- 10,858,342 حكمهنقد وما في 

 61,972,852 302,294,148 استثمارات

 -- 173,562 دخل عمولة مستحقة 

 61,972,852 313,326,052 إجمالي الموجودات

   

   المطلوبات المالية 

 -- 112,622 أتعاب إدارة مستحقة

 -- 40,726 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 -- 2,828 الصندوق مستحقةأتعاب مجلس إدارة 

 -- 156,176 إجمالي المطلوبات
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 إدارة المخاطر المالية .10
  

 التعرض للمخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من االستثمار وعملية التشغيل. يمكن تقسيم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر 

المالية وإدارة المخاطر التشغيلية وإدارة المخاطر المستقلة. تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية  

لصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستهدفة  المديراالستثمار. يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر 

واألهداف. تشمل إدارة المخاطر التشغيلية النقاط األربعة للخسائر المحتملة وهي: العمليات والنظم واألشخاص 

 واألحداث الخارجية. يعد قياس المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفيا عن إدارة العمليات وإدارة المحافظ.  

 

قسم إدارة المخاطر هو المسؤول الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير   يعد

 الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.
 

تُعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى  19-ال تزال جائحة كوفيد

على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض  

 الصارمة.   قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي

 

ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع 

ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وتبع ذلك إنهاء الحكومة لعمليات 

 ة إلى الوضع الطبيعي.اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحلية للعود

 

واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء  19-وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد

العالم. كما اعتمدت الحكومة لقاحاً تم توفيره في الوقت الحالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى معينة 

م. وعلى الرغم من وجود بعضاً من حاالت عدم التأكد 2021لناس بشكل عام خالل عام من الناس وسيكون متاحاً ل

مثل مدة استمرار المناعة، وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم ال وغير ذلك من أمور،  19-حول لقاح كوفيد

رك الصندوق كالً من تحديات إال أن نتائج االختبارات قد أظهرت معدالت نجاح عالية بشكل استثنائي. وعليه، يد

، والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت، ويراقب عن 19-االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد

 .كثب تعرضاته للمخاطر
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 
 مخاطر السوق (أ
 مخاطر االئتمان (ب
 السيولةمخاطر  (ج
 مخاطر العمليات (د

 
 إطار إدارة المخاطر

 
 األدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها 

وودائع ،    يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى االستثمار في محفظة متنوعة تتألف من أدوات سوق المال قصيرة األجل  

بنكية في األسواق المحلية والعالمية. فيما يلي مناقشة طبيعة ومدى األدوات المالية القائمة في تاريخ  ووكالة  مرابحة

 قائمة المركز المالي وسياسات إدارة المخاطر التي يتبعها الصندوق. 
 

وم فريق إدارة تم منح مدير الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيًا مع أهداف الصندوق االستثمارية. يق
المحفظة بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس منتظم. في الحاالت التي تكون 
 فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير المحفظة ملزم باتخاذ االجراءات إلعادة توازن 
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 المخاطر المالية )يتبع( إدارة    .10
 

 مخاطر السوق  (أ
 

ضمن الحدود المقررة. يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف  و  المحفظة تماشيًا مع األهداف المحددة  
 أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح هذه األساليب.

 
للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت "مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل  

 األجنبية وأسعار األسهم وهامش االئتمان الزائد، على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية. 

 

إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أهداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقا لشروط وأحكام 

 ندوق. الص

 

يتم إدارة مخاطر السوق من قبل مدير الصندوق وفقاً للسياسات واالجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة  

 بالصندوق على أساس يومي من قبل مدير المحفظة. 

 

 مخاطر العمالت األجنبية/مخاطر العمالت  (1
 

تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية  

 األجنبية. ال يتعرض الصندوق لمخاطر عمالت حيث أن معامالت الصندوق تتم بصورة رئيسية بالريال السعودي.
 

 مخاطر التدفقات النقدية ومعدالت العمولة بالقيمة العادلة      (2

 
تنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية 
المستقبلية لألدوات المالية. يراقب فريق إدارة المحفظة المراكز بصورة يومية لضمان الحفاظ على المراكز ضمن  

 حدود الفجوة المحددة.  
 

ض لمخاطر معدل العموالت  ال يحتفظ الصندوق بأي إيداعات مرابحة بمعدالت عمولة متغيرة لذلك فهو غير معر 
 للتدفقات النقدية.

 

ال يقوم الصندوق بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدالت الثابتة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 معدالت العمولة في تاريخ التقرير لن يؤثر على قائمة الدخل الشامل. أو الخسارة. وبالتالي، فإن أي تغير يطرأ على 

 
 

تتم مراقبة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالصندوق على أساس يومي من قبل فريق إدارة المحفظة. إذا لم تكن  
لى المحفظة  مخاطر أسعار العمولة متوافقة مع شروط وأحكام الصندوق فيجب على مدير االستثمار إعادة التوازن إ

 خالل فترة زمنية معقولة من كل تحديد لمثل هذا الحدوث.
 

 مخاطر األسعار األخرى    ( 3
 

مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك 

الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت(، سواء الناتجة عن عوامل خاصة باستثمار فردي أو الُمصدر  

متداولة في السوق. تتمثل سياسة الصندوق في إدارة مخاطر األسعار أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية ال

 من خالل تنويع واختيار األوراق المالية.  

 

إذا لم تكن مخاطر األسعار متوافقة مع سياسة أو إرشادات الصندوق فيجب على مدير الصندوق إعادة التوازن إلى  

ض لمخاطر األسعار األخرى.المحفظة خالل فترة زمنية معقولة من كل تحديد لمثل هذا ا  لحدوث. الصندوق غير معر 

 

"مخاطر أسعار األسهم" هي مخاطر تعرض الصندوق لتقلب القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية التي يمتلكها. قد 

الواسعة أو  تتذبذب القيمة العادلة لألوراق المالية الفردية نتيجة ألخبار خاصة بالشركة مثال أو لتحركات السوق 

ض لمخاطر أسعار األسهم.  لمخاطر أسعار العموالت. الصندوق غير معر 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  )لاير سعودي(

 

22 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(    .  10
 

  مخاطر االئتمان (ب
  

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته المبرمة مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد 

واستثمارات  مالية.  تنشأ بشكل أساسي من إيداعات المرابحة المحتفظ بها، والنقد وما في حكمهالصندوق لخسارة 

. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان صكوك

القطاع وغيرها.  إن سياسة الصندوق   مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر الطرف المقابل ومخاطر

بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن التعثر في السداد  

 وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

 

ريق إدارة المحفظة للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار تتم مراقبة مخاطر ائتمان الصناديق بانتظام من قبل ف

 الخاصة بالصندوق.
 

قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية. "مخاطر التسوية" باعتبارها مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في 

 المتفق عليها تعاقديًا.الوفاء بالتزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى 
 

 

بالنسبة لمعظم المعامالت، يقلل الصندوق من هذه المخاطر عن طريق إجراء معامالت مرابحة وإيداع أرصدة بنكية 

 لدى مؤسسات مالية ذات تصنيفات ائتمانية جيدة. 
 

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

 
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 10,858,342 139,141,073 نقد وما في حكمه

 337,763,819 453,469,695 استثمارات

 173,562 344,239 دخل عمولة مستحقة    
 592,955,007 348,795,723 

 

 تحليل جودة االئتمان

 

 يتم إيداع النقد وما في حكمه للصندوق بشكل رئيسي لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 

 

 يقوم فريق إدارة المحفظة بمراقبة الوضع المالي للبنوك واألطراف المقابلة على أساس منتظم. 

 

 للصندوق لدى ُمصدر ذو جودة ائتمانية. ووكالة يبين الجدول أدناه تفاصيل ودائع مرابحة
 

 

 (فيتش) التصنيف
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 % لاير سعودي ٪ لاير سعودي 

A 26,637,198 5.91 35,643,233 10.55 

A- 180,174,551 39.96 42,034,834 12.44 

B+ 14,756,352 3.28 -- -- 

BB+ 58,295,382 12.93 75024000 22.20 

BBB+ 170,976,487 37.92 185,235,314 54.81 

 100.00 337,937,381 100.00 450,839,970 اإلجمالي
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 )يتبع( مخاطر االئتمان   (ب

 

 للصندوق في جهات اإلصدار التالية.  استثمار الصكوك و ودائع المرابحةركز ت
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ٪ لاير سعودي % لاير سعودي 

     ووكالة ودائع مرابحة

 -- -- 39.97 180,174,552  المتحدالبنك األهلي 

 25.63 86,626,324 37.92 170,976,487 مصرف عجمان 

 22.2 75,024,000 12.93 58,295,382 المؤسسة العربية المصرفية 

 12.44 42,034,835 -- -- البنك األهلي التجاري 

 11.72 39,602,721 -- --  الوطنيالبنك العربي 

 11.45 38,692,795 -- -- بنك الجزيرة

 6.01 20,313,473 -- -- البنك السعودي لألستثمار

     استثمار صكوك

 -- -- 4.28 19,304,228 مصرف دبي اإلسالمي

 -- -- 3.27 14,756,352 شركة ممتلكات القابضة

 10.55 35,643,233 1.63 7,332,969 مصرف قطر االسالمي

 100.00 337,937,381 100.00 450,839,970 اإلجمالي

 

لم يقم الصندوق بعمل مقاصة ألي موجودات مالية أو مطلوبات مالية في قائمة المركز المالي. ليس لدى الصندوق  

 اتفاقيات معاوضة رئيسية قابلة للتنفيذ أو أي تعاقد مماثل يغطي أدوات مالية مماثلة. 
 

 مخصص االنخفاض في القيمة

الموجودات المالية وبالتالي لم يتم عمل مخصص انخفاض في القيمة في هذه ليس لدى الصندوق أي انخفاض في قيمة  

شهراً بحد أقصى وهي ذات   12القوائم المالية. ويرجع ذلك إلى أن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تستحق خالل 

ه الموجودات غير مادية. كما جودة ائتمانية عالية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الخسائر االئتمانية المتوقعة من هذ

في تاريخ التقرير، كان صافي قيمة موجودات )حقوق الملكية( لتعامل الصندوق لكل وحدة مماثل لقيمة صافي قيمة 

 الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
 

 مخاطر السيولة  ج(
 

مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر 

 . أو من خالل موجودات مالية أخرىتتم تسويتها عن طريق السداد نقداً 
 

وتهدف سياسة الصندوق ومديره إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند 

حقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر است

غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات  

وفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في  خالل كل يوم عمل في السعودية وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر السيولة لل

تلك األيام. تتكون المطلوبات المالية للصندوق بشكل رئيسي من الذمم الدائنة التي يتوقع تسويتها خالل شهر واحد من 

   تاريخ قائمة المركز المالي.

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

 إما من خالل االشتراكات الجديدة و/أو بتصفية محفظة االستثمار.
 

 قابلة للتحقق بسهولة.صناديق استثمارية مفتوحة  وتعتبر استثمارات الصندوق في ودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية  
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 العملياتمخاطر  د( 
 

مخاطر العمليات هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم الخدمة للصندوق  

تمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات ومن العوامل الخارجية األخرى غير مخاطر االئ
 القانونية والتنظيمية. 

 
يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق 

 دات.  بسمعته وبين تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوح
 

إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر.  
يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى  

 الخدمة في المجاالت التالية: مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي
 

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية -

 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ •

 مطابقة المعامالت ومراقبتها.  •

 التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها. •

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. -

 وضع خطط للطوارئ.  -

 التدريب والتطوير المهني. -

 المعايير األخالقية والتجارية. -

 .تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا -

 

 قياس القيمة العادلة  .  11
 

تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من 

أسعار الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق 

 نشط ألدوات مماثلة. 

 

قيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة ي

 في إجراء القياس. 

 

 : مدخالت متداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.1المستوى 

 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة  1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى 

)األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق 

المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم 

على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو  اعتبارها

 غير مباشرة من البيانات السوقية.

 

: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت 3المستوى  

لة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن ال تستند على بيانات قاب

هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة  

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
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يقيم الصندوق االستثمارات في الصناديق االستثمارية المفتوحة غير المدرجة باستخدام صافي قيمة الموجودات )حقوق 

(. يتم استخدام صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( غير المعدلة عندما  2الملكية( غير المعدلة )تقييم المستوى 

صندوق قابلة لالسترداد على أساس صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية(، في تاريخ القياس، تكون الوحدات في ال

 حيثما كان ذلك مناسباً. 

 

يقوم الصندوق باحتساب القيم العادلة للصكوك التي يتم تداولها بنشاط في أسواق الدين بمتوسط آخر أسعار العرض 

سندات الصكوك بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن والطلب المعلنة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول  

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  1المستوى 

 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة
 

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي 

ادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. للقيمة الع

 جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

 

م2020ديسمبر  31   

   القيمة العادلة

3المستوى  اإلجمالي 2المستوى   1المستوى    القيمة الدفترية 
المالية الموجودات 

 بالقيمة العادلة

 استثمارات     
 الصكوك 41,393,550 41,393,550 -- -- 41,393,550

وحدات صناديق  477,794,302 -- 477,794,302 -- 477,794,302

 استثمارية مفتوحة

519,187,852 -- 477,794,302 41,393,550 519,187,852  

 

 

م 2019ديسمبر  31   

   القيمة العادلة 

3المستوى  اإلجمالي 2المستوى   1المستوى    القيمة الدفترية  
الموجودات المالية  

 بالقيمة العادلة 

 استثمارات     
 الصكوك 35,469,671 35,469,671 -- -- 35,469,671

26,503,181 -- 26,503,181 -- 26,503,181 

وحدات صناديق 

 استثمارية مفتوحة

61,972,852 -- 26,503,181 35,469,671 61,972,852  
 

م، لم يكن هناك تحويل بين المستويات. بالنسبة 2019ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 للموجودات المالية والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن قيمها الدفترية تقارب قيمتها العادلة بشكل معقول.

 

 نهاية فترة التقرير األحداث بعد  .12

 
 ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات المرفقة. 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 صندوق استثماري مفتوح 

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار( 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  )لاير سعودي(

 

26 

 آخر يوم تقييم   .13
 

يتم تقييم وحدات الصندوق كل يوم عمل ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي.  آخر يوم تقييم لغرض 

 م(.2019ديسمبر   31م: 2019م )2020ديسمبر   31إعداد هذه القوائم المالية كان  

 

  اعتماد القوائم المالية .14
 

 م(.2021 مارس 31هـ )الموافق  1442 شعبان 18اعتمد مدير الصندوق إصدار هذه القوائم المالية 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. 

 

 
 
 




