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 إيضاحات

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31 

 م2018

    

    الموجودات
 حكمهنقد وما في 

 
1,375,915 467,721 

 17,462,827 19,404,063 7  استثمارات

 7,295 13,948  توزيعات أرباح مستحقة

 17,937,843 20,793,926  إجمالي الموجودات

 

 

  المطلوبات

 
 

 30,628 35,250 8)ج(،  1 أتعاب إدارة مستحقة 

 36,763 31,319  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 8,000 2,828 8 مجلس إدارة الصندوق مستحقةأتعاب 

 75,391 69,397  إجمالي المطلوبات

 17,862,452 20,724,529  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

 70,065.49 69,172.11  الفئة ب – )بالعدد(الوحدات تحت االصدار 

)لاير صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لكل وحدة 

  سعودي(
299.6082 254.9394 
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  م2018 م2019 إيضاحات 

   
 807,844 2,925,700 7.1 ربح من استثمارات، صافي 

 708,348 724,061  دخل توزيعات أرباح 

 1,516,192 3,649,761  إجمالي اإليرادات

   
 

 (353,286) (383,565) 8)ج(،  1 أتعاب إدارة

 (145,612) (167,993)  مصروفات تشغيلية أخرى

 (24,000) (10,828) 8 أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 (4,581) 17,774  خسارة تحويل عملة أجنبية

 (527,479) (544,612)  إجمالي المصروفات التشغيلية 

    
    

 988,713 3,105,149  الشامل للسنة إجمالي الدخل

 
 الدخل الشامل االخر للسنة

 
 -- -- 

 988,713 3,105,149  اجمالي الدخل الشامل للسنة
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5 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2019 
 

 م 2018 
صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية 

 17,862,452 السنة

 
17,000,886 

 988,713  3,105,149 السنة حصافي رب

 
 

 

 اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات: 

 200,291  4,345 متحصالت من إصدار وحدات

 (327,438)  (247,417) الوحداتالمدفوع السترداد 

 (243,072)  (127,147) 

 17,862,452  20,724,529 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

    

 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2018  م2019 

    الفئة ب – )بالعدد(معامالت الوحدات 

    
 70,547.75  70,065.49 السنةالوحدات المصدرة في بداية 

 784.33  15.19 إصدار وحدات

 (1,266.59)  (908.57) استرداد وحدات

 (482.26)  (893.38) إجمالي اشتراك واسترداد الوحدات

 70,065.49  69,172.11 الوحدات المصدرة في نهاية السنة
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 م2019   
 

 م2018

   إيضاح 
 

 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 988,713  3,105,149   صافي ربح السنة
ـ:       تسويات لـ

      
 (708,348)  (724,061)   دخل توزيعات أرباح

 (807,844)  (2,925,700)  7.1 خسارة من استثمارات، صافي

   (544,612)  (527,479) 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةصافي 

 (7,090,346)  (11,226,410)   شراء استثمارات
 7,336,268  12,210,874   متحصالت من بيع استثمارات

 (24,817)  4,622   أتعاب إدارة مستحقة 
 (41,337)  (5,444)   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (7,000)  (5,172)   الصندوق مستحقةأتعاب مجلس إدارة 
 701,053  717,408   توزيعات أرباح مستلمة

 346,342  1,151,266   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 200,291  4,345   متحصالت من إصدار وحدات

 (327,438)  (247,417)   الوحداتالمدفوع السترداد 

 (127,147)  (243,072)   األنشطة التمويلية في المستخدمصافي النقد 

 219,195  908,194   صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 248,526  467,721   نقد وما في حكمه في بداية السنة

 467,721  1,375,915   نقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .1
 

صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية )"الصندوق"( هو صندوق أسهم مفتوح تم إنشاؤه وتتم إدارته بناًء على الشروط  (أ
واألحكام بين شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"( وبين مستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(. وافقت هيئة 

مايو  26)الموافق ه 1428جمادى األولى  9خ بتاري 443السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم 

تم تحويل الوحدات الحالية في الصندوق إلى ثالث فئات م. 2007يونيو  30م(، وقد بدأ الصندوق نشاطه في 2007
ا  وحدات مختلفة، أي الفئة "أ" والفئة "ب" والفئة "ج" كما هو موضح أدناه. كان التحويل المذكور أعاله للوحدات ساريً

 .2019ديسمبر  31يتم تشغيل "الوحدة من الفئة ب" فقط للسنة المنتهية في  م.2018مارس  22من  اعتباًرا
 

مليون لاير سعودي )كما في تاريخ السريان(  25ن مم تحويل وحدة المستثمرين التي تبلغ قيمتها السوقية اإلجمالية أكثر ت (1

  سعودي.لاير 100إلى الفئة " أ " بقيمة حقوق الملكية لكل وحدة بقيمة 

 

مليون لاير سعودي )كما في تاريخ السريان(  25ن مم تحويل وحدة المستثمرين التي تبلغ قيمتها السوقية اإلجمالية أقل ت (2

 إلى الفئة "ب" بقيمة حقوق الملكية في تاريخ السريان.
 

 100لكل وحدة بمبلغ تم تحويل الوحدات المملوكة لموظف/لموظفي جدوى لالستثمار إلى الفئة "ج" بقيمة الموجودات  (3

 لاير سعودي.

 

ً من تاريخ التحويل لم يكن هناك مستثمرون في الفئة "أ" والفئة "ج". فقط وحدة "الفئة ب" هي الفئة العاملة  اعتبارا
 م.2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

االستثمار في أسهم مدرجة في أسواق يهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين برؤوس أموال طويلة األجل من خالل 
األسهم العربية مع التأكد بأن األسهم المختارة تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من لجنة الشريعة التابعة لمدير 

 الصندوق.
 

ذلك، وفيما يتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على  (ب
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. مدير الصندوق هو شركة جدوى لالستثمار ومدير وأمين 

  حفظ الصندوق هو شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.
 

 1427ذو الحجة  3خضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ي
ـ )الموافق  ـ )الموافق  1437شعبان  16م( والتعديالت الالحقة لها )" الالئحة المعدلة "( بتاريخ 2006ديسمبر  24ه ه

م(، والتي تفّصل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. أصبحت الالئحة المعدلة 2016مايو  23
 م(.2016مبر نوف 6هـ )الموافق  1438صفر  6نافذة بتاريخ 

 
تعتبر إدارة الصندوق مسؤولية مدير الصندوق. إال أنه وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يحق لمدير الصندوق تفويض  (ج

 الصالحيات أو التنازل عنها إلحدى أو مجموعة من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية وخارجها.
 

يًا من قيمة حقوق الملكية للصندوق حتى تاريخ تحويل ٪ سنو1.95يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع  
٪ من 0.98٪ و 1.95٪ و 1.25الوحدات كما هو مبين أعاله. الحقًا لذلك التاريخ يتم تحميل أتعاب اإلدارة بنسبة 

 قيمة حقوق الملكية من الفئة "أ" والفئة "ب" والفئة "ج" على التوالي في كل يوم تقييم.
 

٪ من قيمة المبلغ المشترك به 3يحق لمدير الصندوق تحميل المستثمر رسوم اشتراك في الصندوق بنسبة ال تتجاوز 
 صندوق.المالية للحيث ال يتم ادراج هذه الرسوم ضمن هذه القوائم 

 
ندوق على إضافة إلى ذلك، لمدير الصندوق الحق في االسترداد بصورة جماعية كافة المصروفات العائدة ألنشطة الص

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

 أسس القياس  .3
 

ً لمبدأ  التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة، باستخدام مبدأ تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا
 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.

 

 استخدام األحكام والتقديرات .5
 

القوائم المالية قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات إن إعداد هذه 
المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

 التقديرات.
 

ة بها على أساس مستمر. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلق
 بصورة مستمرة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة .6
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة 
خالف ذلك. هناك عدد من المعايير الجديدة التي يسري مفعولها اعتباراً على كافة الفترات المعروضة، ما لم يذكر 

 م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.2019يناير  1من 

 

 تحويل العمالت االجنبية (أ
 

التحويل السائدة يتم تحويل المعامالت التي تتم بعمالت غير عملة النشاط إلى الريال السعودي على أساس أسعار 
بتاريخ تلك المعامالت. ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل. يتم 
إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار 

ات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل التحويل في تاريخ التقرير. يتم إثب
كصافي خسائر صرف أجنبي، باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

 الل الربح أو الخسارة.والتي يتم إثباتها كمكون من صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خ
 
 عملة النشاط (ب

 
عملة النشاط هي عملة البيئة االقتصادية األساسية التي يعمل الصندوق من خاللها. وفي حال كانت البيئة االقتصادية 

للمعامالت األساسية مختلطة، عندئِذ تستخدم اإلدارة حكمها لتحديد عملة النشاط التي تمثل بأمانة األثر االقتصادي 
واألحداث والظروف األساسية. يتم إدراج معظم استثمارات ومعامالت الصندوق بالريال السعودي. يتم تحديد 
اشتراكات واستردادات المستثمر استنادًا إلى قيمة حقوق الملكية وتستلم وتدفع بالريال السعودي. يتم إدراج ودفع 

ة، وأتعاب الحفظ والرسوم اإلدارية(. وعليه، فقد قررت اإلدارة المصروفات بالريال السعودي )وتشمل أتعاب اإلدار
 أن عملة النشاط للصندوق هي الريال السعودي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .6
 

 دخل توزيعات أرباح (ج

 
الدفعات. بالنسبة يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استالم 

لألوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة 
عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات األرباح 

 لمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.من األوراق المالية ا
 

  الزكاة / الضريبة (د
 
بموجب النظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي 

ً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في زكاة وضريبة دخل. تُعد الزكاة وضريبة الدخل  التزاما
 هذه القوائم المالية.

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

 
 المخصصاتهـ(      

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

 موثوقة ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقات خارجية لتسوية االلتزام.
 

 أتعاب اإلدارة (و

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

 
 نقد وما في حكمه (ز

 

وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك 
تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند 

 إدارة االلتزامات قصيرة األجل.
 

 الموجودات والمطلوبات المالية (ح
 

 الماليةتصنيف الموجودات 
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.
 

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

 خالل الربح أو الخسارة:
 

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

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

 

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

 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع( (ح
 

 

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

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

 

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

 االختيار على أساس كل استثمار على حدة.
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بال

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ،  اآلخر
 

 

 تقييم نموذج األعمال
يقيّم مدير الصندوق الهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن 

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

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

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

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

إال أن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام 
 .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" 
أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للصندوق، 

دات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنه يدرج هذه ال يقوم الصندوق بتغيير تصنيف الموجو
 المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثاً.

 
دلة، يتم إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العا

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم 
 االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.

 
 والفائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ 

لغرض هذا التقييم، يعّرف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف 
"العمولة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة 

اإلقراض األساسية األخرى )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك على  محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف
 أنها هامش ربح.

 
بار  ندوق باالعت تدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصللللللل المبلغ والفائدة، يأخذ الصلللللل عند تقييم ما إذا كانت ال

ت المالية تتضلمن شلرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير الشلروط التعاقدية لألداة. وهذا يشلمل تقييم فيما إذا كانت الموجودا
يأخذ  تدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تسللللللتوفي هذا الشللللللرط. وعند إجراء هذا التقييم،  توقيت أو مبلغ ال

 الصندوق باالعتبار ما يلي: 
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 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -
 خصائص الرافعة المالية؛  -

 شروط السداد والتمديد.  -
الشللللللروط التي تحد من مطالبة الصللللللندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )بدون حق الرجوع لترتيبات  -

 الموجودات(. 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -ر القيمة الزمنية للنقود الخصائص التي تعدل األخذ باالعتبا -

 
 إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصللللللنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في الفترة التي يقوم فيها الصللللللندوق بتغيير نموذج 
 أعماله إلدارة الموجودات المالية.

 
 تصنيف المطلوبات المالية

الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تخصيصها على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة يقوم 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
 اإلثبات والقياس األولي

 

التاريخ الذي  يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو
يصبح فيه الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في 

 التاريخ الذي نشأت فيه.
 

اقتناءه  يتم القياس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى
 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 األرباح 

وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة ضمن "أرباح/)خسائر( من استثمارات، أو الخسائر بما في ذلك أرباح 
 بالصافي" في قائمة الدخل الشامل.

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

ً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الدخل الشامل. إن قائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم  أيضا
"التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو 

ا أو ناقًصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي ناقًصا مدفوعات أصل المبلغ، زائدً
الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص 

 خسائر.
 

 التوقف عن اإلثبات

تدفقات النقدية من األصل، أو عند يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية لل
قيامه بتحويل الحقوق للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر 

ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري، أو التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر 
 بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على األصل المالي. ومنافع الملكية
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عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على 

الموجودات المستبعدة( ومجموع الثمن المقبوض )ويشتمل أي موجودات جديدة تم الحصول عليها ناقصاً أي جزء من 
 مطلوبات جديدة مفترضة(، يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل.

تزام ويتم إثبات أي حصة في هذه الموجودات المالية المحولة التي قام الصندوق بإنشائها أو االحتفاظ بها كأصل أو ال  
 منفصل.

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

به، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها.  إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم 
 يتم إثبات الموجودات المحولة.  المخاطر والمزايا حينئذ ال 

 
 يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عندما يتم االلتزام بااللتزامات التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاؤها.

     
 المقاصة

 

نظامي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط يوجد حق 
ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما يكون لدى الصندوق النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات 
على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. يتم عرض االيرادات والمصروفات على 

مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر أساس الصافي لألرباح والخسائر من األدوات المالية بالقي

 صرف العمالت األجنبية.
 

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

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

 
      في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -

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

باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها.  يتم يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة 
اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم 

ً لسعر ا إلغالق معلومات عن األسعار على أساس مستمر. يقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشطة وفقا
 الرسمي في البورصة ذات الصلة التي يتم تداول األداة فيها.

 
في حالة عدم وجود سعر متداول في سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام 

التقييم المختار للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب 
 يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.

 
 توزيعات لمالكي الوحدات (ي

 

يتم احتساب التوزيعات لمالكي الوحدات على أنها خصم من صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي 
ولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها إعالنها من قِبل مجلس إدارة الصندوق الوحدات. يتم إثبات توزيعات األرباح األ

بشكل نهائي. يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كالتزام في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة 
 الصندوق.
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 الوحدات المستردة (ك

 

ً 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 

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

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.

 
 قوق ملكية حيث أنها تستوفي كافة الشروط التالية:يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها ح

 تسمح لمالك الوحدات بحصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛ -
 وتصنف في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى. -
الفئات األخرى بأن لها خصائص وتتميز كافة األدوات المالية في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة  -

 متشابهة.

 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  -

ة العادلة لصافي موجودات الصندوق الخسارة، أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيم
 المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر األداة.

  
 المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها (ل

 

م مع السماح بالتطبيق 2019يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 .بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم الماليةالمبكر لها، إال أن الصندوق لم يقم 

 
 .إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أدناه ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق

 اليتعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير الم −

 (3تعريف األعمال )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي  −

 .(8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعريف المواد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  −

 ""عقود التأمين 17 المعيار الدولي للتقرير المالي −

 39ومعيار المحاسبة الدولي  9تصحيح سعر الفائدة األساسي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  −
 (7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 االستثمارات .7
 

 إيضاحات

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31
 م2018

    
    

 17,462,827 19,404,063 )ب( 10 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -
 
 

 م: 2019ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل المكاسب من االستثمارات خالل السنوات المنتهية في 
 

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31
 م2018

 53,672 1,766,464 مكاسب محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي

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

1,159,236 754,172 

 2,925,700 807,844 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .8
 

تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة 
اإلدارة الرئيسيين لمدير الصندوق. يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي بواسطة مدير الصندوق وموظفي 

 ألنشطته مع مدير الصندوق.
 

يجري الصندوق خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال. تمت هذه 

 المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.
 

 طبيعة العالقة ذو العالقة الطرف

 

 طبيعة المعاملة
ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31
 م2018

     

 353,286 383,565 أتعاب إدارة مدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار

 جدوى ريت السعودية
صندوق مدار 
بواسطة مدير 

 الصندوق

 -- 1,001,065 شراء استثمارات

بيع استثمارات   607,294 -- 

 مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة 

 الصندوق

مكافآت مجلس إدارة 

 24,000 10,828 الصندوق )عضو مستقل(
 

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

 

 طبيعة األرصدة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31

 م2018

     
     

 30,628 35,250 أتعاب إدارة مستحقة مدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار 
   

  

 مجلس إدارة الصندوق
مجلس إدارة 

 الصندوق
أتعاب مستحقة لعضو مستقل 

 8,000 2,828 في مجلس إدارة الصندوق

 

  
 

  
 

 األدوات المالية حسب الفئة .9

 

 التكلفة المطفأة م2019ديسمبر  31

العادلة من بالقيمة 

خالل الربح أو 

 الخسارة

   الموجودات المالية وفقاً لقائمة المركز المالي

 
             

1,375,915 

 

-- 

 19,404,063 -- نقد وما في حكمه

 -- 13,948 االستثمارات   

   توزيعات أرباح مستحقة

 19,404,063 1,389,863 إجمالي الموجودات

   

   المالية وفقاً لقائمة المركز الماليالمطلوبات 

 -- 35,250 أتعاب إدارة مستحقة

 -- 31,319 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 -- 2,828 أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 -- 69,397 إجمالي المطلوبات

 



 صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية
 صندوق استثماري مفتوح
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 المالية حسب الفئة )يتبع( األدوات .9

 

  م8201ديسمبر  31

 

   وفقاً لقائمة المركز الماليالموجودات المالية 
   

 -- 467,721 نقد وما في حكمه

 17,462,827 -- االستثمارات   
 -- 7,295 توزيعات أرباح مستحقة

 17,462,827 475,016 إجمالي الموجودات
   

   المطلوبات المالية وفقاً لقائمة المركز المالي

 -- 30,628 أتعاب إدارة مستحقة

 -- 36,763 مستحقة ومطلوبات أخرىمصروفات 

 -- 8,000 أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة

 -- 75,391 إجمالي المطلوبات

 
 إدارة المخاطر المالية .10

  

 التعرض للمخاطر

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

المالية وإدارة المخاطر التشغيلية وقياس المخاطر المستقل. تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية 
بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستهدفة  الصندوق لمدير االستثمار. يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر

ائر المحتملة وهي: العمليات والنظم واألشخاص واألهداف. تشمل إدارة المخاطر التشغيلية النقاط األربعة للخس
 واألحداث الخارجية. يعد قياس المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفيا عن إدارة العمليات وإدارة المحافظ. 

 

يسعى برنامج إدارة المخاطر الشامل للصندوق إلى زيادة العائدات المتعلقة بمستوى المخاطر التي يتعرض لها 
لحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوق. إن نظام إدارة المخاطر هو عملية مستمرة الصندوق، وا

 لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر والتحكم فيها. 
 

يعد قسم إدارة المخاطر هو المسؤول الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير 
مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق. يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة الصندوق وهو 

 استخدامه لألدوات المالية:
 

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

 
 

 إطار إدارة المخاطر
 

 األدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها 

يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى االستثمار في محفظة متنوعة تتألف من أسهم مدرجة في أسواق األسهم المحلية 
والخليجية والنقد الخامل في ودائع المرابحة قصيرة األجل. فيما يلي مناقشة طبيعة ومدى األدوات المالية القائمة في 

 قائمة المركز المالي وسياسات إدارة المخاطر التي يتبعها الصندوق.تاريخ 
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 إدارة المخاطر المالية)يتبع( .10

 
تم منح فريق إدارة المحفظة السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيًا مع أهداف الصندوق االستثمارية. يقوم فريق 

 إدارة المحفظة بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس منتظم. 
 

جودات المستهدفة، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات المو
يستخدم الصندوق أساليب  ضمن الحدود المقررة.و االجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيًا مع األهداف المحددة 

 مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح هذه األساليب.
 

 مخاطر السوق (أ

 

"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت 
 األجنبية وأسعار األسهم وهامش االئتمان الزائد، على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية.

 

ت الخاصة بالصندوق وفقا لشروط وأحكام إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أهداف االستثمارا
 الصندوق. 

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

 الخاصة بالصندوق على أساس يومي من قبل فريق إدارة المحفظة. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية/مخاطر العمالت (1
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية بسبب تذبذب قيمة المعامالت المستقبلية والموجودات النقدية والمطلوبات النقدية المسجلة 

بعمالت أخرى بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يستثمر الصندوق في األدوات المالية ويبرم 
ل رئيسي بالدينار الكويتي والريال القطري والدرهم معامالت بعمالت أخرى بخالف عملة نشاط الصندوق، بشك

. ونتيجة لذلك، يتعرض الصندوق لمخاطر تغير سعر صرف عملته بالنسبة إلى العمالت والجنيه المصرياإلماراتي 
لية األجنبية بطريقة تؤثر سلبًا على القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية أو المطلوبات الما

  للصندوق المدرجة بعمالت أخرى بخالف لاير سعودي.
 

يتم إدارة مخاطر العمالت الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير الصندوق وفقاً للسياسات واإلجراءات 
 المحددة. يتم مراقبة حالة العمالت والتعرضات الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير الصندوق.

 
ما يصيغ مدير الصندوق رأيًا بشأن االتجاه المستقبلي ألسعار صرف العمالت األجنبية والتأثير المحتمل على عند

الصندوق حينئذ يقوم مدير الصندوق بإدخال ذلك في قرارات توزيع المحفظة المتعلقة به. في حين أن الصندوق 
لية بالعملة األجنبية فإنه قد يتأثر بشكل غير مباشر يتعرض مباشر لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية لألوراق الما

بتأثير تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية على أرباح بعض الشركات التي يستثمر فيها الصندوق حتى لو كانت 
لي هذه األوراق المالية للشركات بالريال السعودي. ولهذا السبب قد ال يشير تحليل الحساسية أدناه بالضرورة إلى إجما

التأثير على صافي موجودات )حقوق الملكية( للصندوق العائدة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد من الحركات 
 المستقبلية في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 
 ر الريال السعودي.غيرى خأمة بعملة ولمقدوق الصنت اباولطمودات وجومه نادول أدلجص ايلخ
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 المخاطر المالية )يتبع(إدارة  .10
 

 مخاطر السوق )يتبع( (أ

 

 التعرض للمخاطر

تظهر القيمة الدفترية للصندوق لصافي الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالعمالت األجنبية الفردية 
 بالريال السعودي، كما تظهر كنسبة من حقوق الملكية للصندوق في تاريخ التقرير كما يلي.

 

 

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

 العملة

المبلغ بالريال 

 السعودي

صافي  ٪ من

 الموجودات

  (حقوق الملكية)

المبلغ بالريال 
 السعودي

٪ من صافي 
 الموجودات

 )حقوق الملكية(

      
 13.56 2,422,686  10.84 2,247,418 كويتي ينارد

 8.15 1,455,487  14.96 3,100,357 درهم إماراتي
 2.67 476,168  3.08 637,895 لاير قطري

 3.38 604,374  3.82 791,078 جنيه مصري

  6,776,748 32.70  4,958,715 27.76 

 
 

 تحليل الحساسية
يوضح الجدول التالي االنخفاض في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في حالة العمالت األخرى غير عملة 

٪ مقارنة 0.50النشاط، أي، الدينار الكويتي والدرهم اإلماراتي والجنيه المصري والريال القطري تنخفض بنسبة 
 ت األخرى ثابتة وتحديداً أسعار العمولة. بالريال السعودي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرا

 
 

 التأثير على المبالغ بالريال السعودي )الزيادة / النقص(
 

 العملة
ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31
 م2018

   
 (12,390) (11,294) كويتيينار د

 (8,133) (15,580) درهم إماراتي
 (2,393) (3,206) لاير قطري

 (3,081) (3,975) جنيه مصري

  (34,054) (25,997) 
 

 التأثير على نسبة صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات )الزيادة/النقص(
 

 العملة
ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31
 م2018

 ٪0.07- ٪0.05- كويتي ينارد

 ٪0.05- ٪0.08- درهم إماراتي
 ٪0.01- ٪0.02- لاير قطري

 ٪0.02- ٪0.02- جنيه مصري

  -0.17٪ -0.15٪ 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(.   10
 

 مخاطر السوق )يتبع( (أ
 
والجنيه المصري والريال تي راإلمادرهم الوايتي ولکر اينادل، أي، ائيسيةرلالعملة ر اغيت لعمالز ايزتعن ينتج عوف س
لحاملي العائدة لملکية( وق ا)حقالموجودات علی صافي س معاکه لکنوي ومتسار تأثيللريال السعودي بالنسبة طري لقا
 دات.حولا

 
 

 مخاطر أسعار العموالت ( 2
تنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية 

 أسعار العمولة على استثماراته.المستقبلية لألدوات المالية. ال يخضع الصندوق لمخاطر 
 

 مخاطر األسعار األخرى    (3
مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك 

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

 أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.
 

"مخاطر أسعار األسهم" هي مخاطر تعرض الصندوق لتقلب القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية التي يمتلكها. قد 
خاصة بالشركة مثال أو لتحركات السوق الواسعة أو تتذبذب القيمة العادلة لألوراق المالية الفردية نتيجة ألخبار 

لمخاطر أسعار العموالت أو الحركات في العمالت األجنبية. يراقب مدير الصندوق باستمرار المحددات )المحتملة( 
لقيمة األوراق المالية المحتفظ بها وإجمالي قيمة المحفظة. على هذا النحو، فإن إدارة المخاطر هي جزء ال يتجزأ من 
إدارة االستثمار التي تشمل اختيار الورقة المالية وتكوين المحفظة. وكثيراً ما يتم مراقبة وقياس وإدارة التعرضات في 

 مختلف البورصات والقطاعات االقتصادية والدول مقارنةً بالمعايير التي تم تحديدها لتلك التعرضات.
 

هذا عن االستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق والتي يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أسهم حقوق الملكية. وينشأ 
ر ختياوايع وتنل خالن مر ألسعاطر امخاإدارة في دوق لصناسياسة ل تتمثتكون أسعارها في المستقبل غير مؤكدة. 

فيما يلي تحليل مختصر لالستثمارات حسب طبيعتها دوق. لصنم احکاروط وألشدود معينة وفقاً حن لمالية ضموراق األا

قبة رامم يتتداواًل عاًما و ريت بما في ذلك وحداتو  رات حقوق الملكية للصندوقستثماا جميعداول تا. يتم ومكانه
ا على أساس ربع سنوي من قبل فريق إدارة جعتهرامر الصندوق ويدمل قبن مية مويورة بصوق العام لساضع و

 المحفظة. 
 

 

 التعرض للمخاطر

 
ز المخاطر على استثمارات األسهم على أساس األطراف األخرى والقطاعات والموقع کرتيراقب مدير الصندوق 

 الجغرافي. تتركز استثمارات األسهم للصندوق في األطراف األخرى التالية.  
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .  10
 

 مخاطر السوق )يتبع( (أ

 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة التكلفة اسم الشركة المستثمر فيها/السندات

نسبة القيمة العادلة  ٪

إلى إجمالي االستثمار 

 في األسهم

 9.71  1,886,201  1,189,355 مصرف الراجحي

 8.59  1,667,043  1,670,394 شركة الزيت العربية السعودية

 5.66  1,098,540  910,205  شركة اللجين

 5.08  986,360   710,390  الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

 4.60  893,213   736,055  مجموعة سيرا القابضة

 4.41  855,464   481,936  شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 4.23  820,441   1,238,726 إعمار العقارية

 4.17  809,389   900,297  مجموعة صافوال

 3.51  681,297   483,853  بنك الجزيرة

 3.39  657,451   490,673  * صندوق جدوى ريت السعودية

 3.11  602,885   619,658  بنك دبي االسالمي

 2.99  580,002   396,697  شركة طيران الجزيرة

 2.61  506,498   471,493  شركة البتروكيماويات المتقدمة

 2.59  501,787   307,238  الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية

 2.58  499,916   448,223  شركة الخطوط السعودية للتموين

 2.57  498,641   423,606  الشركة الوطنية للتعليم

 2.49  483,935   496,222  شركة أرامكس

 2.43  471,484   565,165  المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 2.19  425,750   203,821  شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

 1.86  360,441   359,662  مجموعة إعمار مولز

 1.66  321,410   293,546  شركة الخليج للمخازن

 1.61  312,136   256,342  شركة المواساة للخدمات الطبية

 1.59  308,018   197,496  للرياضةشركة لجام 

 1.50  290,615   315,416  شركة المراعي

 1.49  288,689   275,039   إعمار للتطوير

 1.49  288,192   260,080  المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي

 1.43  278,354   460,578  عبور الند للصناعات الغذائية

 1.32  255,283   222,572  للتأمين التعاونيشركة بوبا العربية 

 1.11  215,659   234,146  شركة هيومن سوفت القابضة

 1.10  213,031   197,292  شركة المباني

 1.08  209,471   209,193  أدنوك للتوزيع

 1.06  205,779   164,910  شركة مهارة للموارد البشرية

 1.03  200,246   93,376  أسواق عبدهللا العثيم

 0.95  183,721   184,669  شركة اتحاد مصانع األسالك

 0.94  183,218   13,737  شركة مستشفى كليوباترا

 0.76  148,208   115,750  مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 0.61  117,672   117,649   شركة ميزان القابضة 

 0.50  97,623   315,223  راية لخدمات مراكز االتصاالت

 100.00 19,404,063 17,030,683 اإلجمالي

 

 .صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق *
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 مخاطر السوق )يتبع( (أ

 م2018ديسمبر  31 

 القيمة العادلة التكلفة اسم الشركة المستثمر فيها/السندات

العادلة ٪ نسبة القيمة 

إلى إجمالي االستثمار 

 في األسهم

 9.96  1,741,774   1,262,888 مصرف الراجحي

 9.08  1,585,200  1,273,667 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 7.38  1,288,035  852,100 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 6.76  1,179,938  1,057,210 شركة األسمدة العربية السعودية

 5.66  989,121  959,848 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

 4.76  831,491  735,332 شركة لجام للرياضة

 4.46  779,517  583,072 بنك الجزيرة

 3.62  631,488  900,297 مجموعة صافوال

 3.41  594,744  512,893 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

 3.36  586,373  912,367 إعمار العقارية

 2.8  488,121  512,754 شركة الرياض للتعمير

 2.69  469,022  407,389 مصرف اإلنماء

 2.66  465,040  408,318 شركة القرين للبتروكيماويات

 2.57  448,019  476,891 شركة اإلسمنت السعودية

 2.49  435,033  446,918 شركة طيران الجزيرة

 2.43  424,483  386,735 شركة االتصاالت السعودية

 2.39  416,563  479,263 بنك دبي االسالمي

 2.26  393,903  448,223 شركة الخطوط السعودية للتموين

 2.2  383,350  328,277 صناعات قطر

 2.02  352,304  307,238 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية

 2.01  351,480  446,535 مجموعة الطيار للسفر

 1.84  322,128  365,054 شركة المراعي

 1.66  290,496  183,838 شركة أرامكس

 1.52  265,518  370,147 عبور الند للصناعات الغذائية

 1.37  240,077  228,434 شركة البتروكيماويات المتقدمة

 1.34  234,578  234,146 القابضةشركة هيومن سوفت 

 1.21  212,041  315,223 شركه رايه لخدمات مراكز االتصاالت

 1.11  193,039  136,991 شركة المواساة للخدمات الطبية

 0.99  172,481  93,376 أسواق عبدهللا العثيم

 0.95  165,714  139,194 الشركة الوطنية للتعليم

 0.86  150,067  184,669 األسالكشركة اتحاد مصانع 

 0.73  126,816  13,737 شركة مستشفى كليوباترا

 0.61  107,238  115,751 مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 0.53  92,818  115,250 شركة الكهرباء والماء القطرية

 0.31  54,817  54,658 مجموعة إعمار مولز

 100.00  17,462,827  16,248,683 اإلجمالي
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 مخاطر السوق )يتبع( (أ
 

كما يدير الصندوق تعرضه لمخاطر األسعار عن طريق تحليل المحفظة االستثمارية حسب القطاع االقتصادي. تتمثل 
الصندوق أن الصندوق يمكنه تعظيم سياسة الصندوق في تركيز المحفظة االستثمارية في القطاعات التي يعتقد مدير 

العوائد الناتجة عن مستوى المخاطر التي يتعرض لها الصندوق. يمثل الجدول التالي ملخًصا للتركيزات الهامة للقطاع 
 االقتصادي ضمن محفظة سندات األسهم.

 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة التكلفة القطاعات االقتصادية

سبة القيمة ن ٪

العادلة إلى 

إجمالي االستثمار 

 في األسهم

    
 17.10 3,318,591 2,408,616 البنوك
 15.87 3,079,153 2,584,605 الطاقة
 11.55 2,240,812 1,668,401  النقل

 10.70 2,076,951 1,826,447 المواد الرئيسية
 8.86 1,719,462 1,640,600 األغذية والمشروبات

 8.76 1,699,872 1,357,157 االستهالكيةالخدمات 
 6.02 1,167,267 1,087,449 خدمات تجارية ومهنية

 5.84 1,132,577 1,495,068 معدات وخدمات الرعاية الصحية
 4.44 862,161 831,994 إدارة العقارات والتطوير العقاري

 4.04 784,765 1,114,533 وسائل إعالم
 3.39 657,451 490,673 العقارية المتداولةصناديق االستثمار 

 1.32 255,283 222,572  التأمين
 1.08 209,472 209,192 التجزئة

 1.03 200,246 93,376 األغذية والسلع األساسية بالتجزئة

 100.00 19,404,063 17,030,683 اإلجمالي 
 

 

 م2018ديسمبر  31 

 العادلةالقيمة  التكلفة القطاعات االقتصادية

سبة القيمة ن٪ 
العادلة إلى إجمالي 

االستثمار في 

 األسهم

    
 26.70  4,663,086   4,142,083 المواد األساسية

 20.12  3,514,115  2,848,364 البنوك

 12.06  2,106,382  1,598,105 النقل
 7.73  1,348,685  1,321,061 الخدمات االستهالكية

 7.48  1,305,920  1,572,588 والمشروباتاألغذية 
 5.66  989,121  959,849 الطاقة

 4.50  786,236  832,107 خدمات تجارية ومهنية
 4.46  779,412  1,049,358 معدات وخدمات الرعاية الصحية
 3.11  542,938  567,412 إدارة العقارات والتطوير العقاري

 2.56  446,619  549,368 وسائل إعالم

 2.43  424,483  386,735 خدمات االتصاالت
 2.20  383,350  328,277 سلع رأس المال

 0.99  172,480  93,376 األغذية والسلع األساسية بالتجزئة
    

 100.00 17,462,827 16,248,683 اإلجمالي 
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 تتركز استثمارات األسهم للصندوق في المواقع الجغرافية التالية:
 

 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  التكلفة بلد التأسيس  

٪ نسبة القيمة 

العادلة إلى 

إجمالي حقوق 

 الملكية
    

 65.8 13,627,560 11,205,627 المملكة العربية السعودية

 19.5 2,914,071 3,314,252 االمارات العربية المتحدة

 8.4 1,981,828 1,427,720 الكويت

 4.6 559,194 789,538 جمهورية مصر العربية 

 1.7 321,410 293,546 دولة قطر

 100.00 19,404,063 17,030,683 اإلجمالي

 

 م2018ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  التكلفة بلد التأسيس  

٪ نسبة القيمة 

العادلة إلى 
إجمالي حقوق 

 الملكية
    

 71.61 12,504,112 11,418,692 المملكة العربية السعودية
 13.87 2,422,686 1,941,482 الكويت

 8.33 1,455,487 1,745,877 االمارات العربية المتحدة
 2.73 476,168 443,526 دولة قطر

 3.46 604,374 699,106 جمهورية مصر العربية

 100.00 17,462,827 16,248,683 اإلجمالي

 
 

يلخص الجدول التالي حساسية صافي موجودات الصندوق )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات للحركة على 
المؤشر ذي الصلة  انخفاضديسمبر. يستند التحليل إلى االفتراضات التي تشير إلى  31أسعار حقوق الملكية كما في 

ستثمارات حقوق الملكية ٪(، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وأن القيمة العادلة ال1م: 2018٪ )1بنسبة 
لدى اإلدارة للتحول الممكن للصندوق قد تحركت وفقاً الرتباطها التاريخي بالمؤشر ذي الصلة. يمثل ذلك أفضل تقدير 

لتأثير التالي إلى التغير مراعاة التقلبات التاريخية للمؤشر ذي الصلة. يعود االمعقول في المؤشر ذي الصلة، مع 
                                                 ية                                 المحتمل المعقول في القيمة العادلة لحقوق الملك

 

 م 2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 

صافي الموجودات )حقوق التأثير على 

 لاير سعودي  ٪ لاير سعودي  ٪ الملكية( العائدة لمالكي الوحدات
     

 (168,469) (0.94) (126,102) (0.61) استثمارات

 

 
 ٪ في تاريخ التقرير أثر مساٍو لكنه معاكس للمبالغ المبينة أعاله.1قد ينتج عن االرتفاع في المؤشر ذي الصلة بواقع 
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 مخاطر االئتمان )ب(

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

. ألغراض إعداد و توزيعات األرباح المستحقة الصندوق لخسارة مالية.  تنشأ بشكل أساسي من النقد وما في حكمه
تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر في 

السداد الفردية للمدين، ومخاطر الطرف المقابل ومخاطر القطاع وغيرها.  إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان 
أعلى بشأن التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل  هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر

 مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.
 

تتم مراقبة مخاطر ائتمان الصناديق بانتظام من قبل فريق إدارة المحفظة للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار 
 الخاصة بالصندوق.

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

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

طريق سوق أسهم نظامي بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا، يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن 
 لضمان تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.

 
 . توزيعات أرباح مستحقة والنقد ومافي حكمهيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على 

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

 

 ديسمبر  31 

 م2019

 ديسمبر  31

 م2018
   

 467,721 1,375,915 نقد وما في حكمه
 7,295 13,948 توزيعات أرباح مستحقة

 1,389,863 475,016 

 
 تحليل جودة االئتمان

يتم إيداع النقد وما في حكمه للصندوق بشكل رئيسي لدى أمين الحفظ المحتفظ به في حساب عام لدى بنك محلي ذو 
تصنيف ائتماني جيد. يتضمن النقد وما في حكمه أيًضا األرصدة المستحقة مقابل معامالت بيع تحت التسوية. تعتبر 

ها صغيرة بسبب فترة التسوية القصيرة ذات الصلة والجودة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمعامالت التي لم يتم تسويت
 االئتمانية العالية لسوق األسهم النظامي المستخدم. 

 
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 انخفاض القيمة 

بالتالي لم يتم عمل مخصص انخفاض في القيمة في هذه ليس لدى الصندوق أي انخفاض في قيمة الموجودات المالية و
 القوائم المالية.
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 مخاطر السيولة   ج(

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

 طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى.تتم تسويتها عن 
 

وتهدف سياسة الصندوق ومديره إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند 
ائر استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خس

 غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. 
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات خالل كل يوم عمل في السعودية وبالتالي فهي 
تتعرض لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في تلك األيام. تتكون المطلوبات المالية للصندوق 

 من الذمم الدائنة التي يتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي.   بشكل رئيسي
 

يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، 
 طريق أخذ قروض قصيرة األجل.إما من خالل االشتراكات الجديدة أو بتصفية محفظة االستثمار أو عن 

 

يتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيث أنه يتم تداولها 
 بشكل نشط في أسواق األسهم الخليجية.

 
التي من المتوقع أن  يدير الصندوق مخاطر السيولة الخاصة به عن طريق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية

 تتم تصفيتها خالل مدة قصيرة.
 

 مخاطر العمليات )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 داخلياً أو خارجياً 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. •
 واجهة المخاطر المحددة. كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لم -
 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. -



 صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية
 صندوق استثماري مفتوح

 )ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار(
 إيضاحات حول القوائم المالية  
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 قياس القيمة العادلة .11
 

العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة قيس الصندوق القيم ي
 في إجراء القياس.

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

 
تها بصورة مباشرة والتي يمكن مالحظ 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 

شطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو اعتبارها على أنها أقل من ن
 غير مباشرة من البيانات السوقية.

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

ن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أ
هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة 

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
 

وق مالية معتمد بآخر أسعارها في سدلة لسندات األسهم التي يتم تداولها بنشاط يقوم الصندوق باحتساب القيمة العا
المسجلة. إلى الحد الذي يتم فيه تداول أسهم حقوق الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن 

المسجلة بالقيمة العادلة بناًء من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق  1المستوى 
 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 1على المستوى 

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي 
يمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس الق

 جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.
 

 م2019ديسمبر  31 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  العادلة

      

 19,404,063 - - 19,404,063 19,404,063  استثمارات

        
 

 م2018ديسمبر  31 

 
 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية بالقيمة العادلة

      
 17,462,827 -- -- 17,462,827 17,462,827 استثمارات 

        
 

 م، لم يكن هناك تحويل بين المستويات. 2018م و 2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

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



 صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي(
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 األحداث بعد نهاية فترة التقرير .12
 

م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك 2020( في أوائل عام 19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )كوفيد

بشكل كبير  19-المملكة العربية السعودية، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي. وقد أثرت جائحة كوفيد
م، حيث 2020د تستمر في التأثير في األشهر القادمة من عام على أسواق األسهم في جميع أنحاء العالم حتى اآلن وق

يعتبر الصندوق أن تفشي هذا الفيروس يُعد حدثاً الحقاً لتاريخ قائمة المركز  .أداء الصندوقمن المحتمل أن تؤثر على 
ر أنه من المالي وال يستدعي التعديل. ونظًرا ألن الوضع غير مستقر وسريع التطور، فإن مدير الصندوق ال يعتب

الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لتفشي هذا الفيروس على الصندوق. هذا، وسيتم األخذ في االعتبار مدى تأثير 
 م.2020ديسمبر  31هذا التفشي على القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية للصندوق للسنة التي تنتهي في 

 

 آخر يوم تقييم  .13
 

صندوق كل يوم عمل ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي.  آخر يوم تقييم لغرض يتم تقييم وحدات ال
 م(.2018ديسمبر  31م: 2018م )2019ديسمبر  31إعداد هذه القوائم المالية كان 

 

 اعتماد القوائم المالية  .14
 

ـ )الموافق 1441 شعبان 9اعتمد مدير الصندوق إصدار هذه القوائم المالية في   م(.2020 أبريل 2ه
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