
 
 
 
 

 
 
 

 صندوق جدوى لألسھم الخلیجیة
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 مع  

 المستقل لمالكي الوحدات   فحص مراجع الحساباتتقریر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق جدوى لألسھم الخلیجیة 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 لالستثمارُمدار من قبل شركة جدوى  
 القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 

 
 صفحة
 
 

 ۱ المستقل فحص مراجع الحساباتتقریر  
 
 

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة
 
 

 ۳ الشامل األولیة المختصرةقائمة الدخل 
 
 

 ٥-٤ قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) األولیة المختصرة
 
 

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة
 
 

 ۱۱-۷ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 صندوق جدوى لألسھم الخلیجیة
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 المركز المالي األولیة المختصرة قائمة 

 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في  
 (لایر سعودي)

 

 المختصرة ) جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
۲ 

 

 

 
 

 اتإیضاح
 یونیو  ۳۰

  م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)   

   الموجودات
 

 
 ٤٬۷۷۹٬۸٥۸  ۲٬۲۹٥٬٤٤۳ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۲۹٬۹۲٦٬٥۷۸  ٦٥٬۱۲٥٬۳٦۲ ۸ استثمارات
 مستحقة   توزیعات أرباح

 
۷۷٬۱۹٤  -- 

 ۳٤٬۷۰٦٬٤۳٦  ٦۷٬٤۹۷٬۹۹۹  إجمالي الموجودات
 

 
     المطلوبات

 ٤۸٬٤٥۰   ۸۲٬۷۱۱  ۱۰(ج)،  ۱ أتعاب إدارة مستحقة  
 ٦۱٬۹۸۷   ٤۷٬۷٦۳  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

 ۱۱۰٬٤۳۷  ۱۳۰٬٤۷٤  إجمالي المطلوبات
     

العائدة لمالكي  )حقوق الملكیةصافي الموجودات (
 ۳٤٬٥۹٥٬۹۹۹  ٦۷٬۳٦۷٬٥۲٥   )بالریال السعودي( الوحدات

 
     (بالعدد) المصدرةالوحدات 

     
 ۱۰۰٬۸٦۱٫۸۹   ۳٥۸٬٤۹٦٫٤٦   أ الفئة 

 ٦۷٬۱۷٤٫٤۳   ٥٥٬۱٦۱٫۹٦   الفئة ب
 --  ۲٬٤۳۳٫۲٥   الفئة ج

     
(حقوق الملكیة) العائدة لكل  صافي الموجودات

     )بالریال السعودي(  وحدة
     

 ۹۹٫۹٤۸۲  ۱۱۹٫۹۸۰٤   أ الفئة 
 ۳٦٤٫۹٤٦۰   ٤۳٦٫۳٤٥۳   الفئة ب
 --  ۱۱۷٫۲٥٥۹   الفئة ج

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 (غیر مراجعة) قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة

 م ۲۰ ۱۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

 المختصرة القوائم المالیة األولیة) جزًء ال یتجزأ من ھذه ۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
۳ 

 
 یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 م ۲۰۲۱ اتإیضاح 

 
 م۲۰۲۰

   
 

 
 (۱٬۲۹۲٬۳۷۸)   ۷٬۰۸۱٬۷٦۹ ۹ من االستثمارات  / (الخسارة) الربح صافي

 ۳۰۲٬۲۲۷   ۸۳٤٬۰۳۷  دخل توزیعات أرباح  
 (۹۹۰٬۱٥۱)   ۷٬۹۱٥٬۸۰٦   إجمالي اإلیرادات

     
۱۰)،ج(۱ أتعاب إدارة    (۳٤۲٬۹۸۸)   (۱۷٦٬۱۱۱) 

 (۱۰۷٬۷۹۳)   (۱۷۱٬۳٤۹)  (ج)  ۱ مصاریف تشغیلیة أخرى
 (٦٬٥٥۰)  (۷٬۹۳٥) ۱۰ مجلس إدارة الصندوق  أتعاب

 (٤٬٥٤۱)  ٥۸٬٤۰٤  تحویل عملة أجنبیة  )خسارةربح / (
 (۲۹٤٬۹۹٥)  (٤٦۳٬۸٦۸)  إجمالي المصروفات التشغیلیة 

     
 (۱٬۲۸٥٬۱٤٦)  ۷٬٤٥۱٬۹۳۸  الفترة  / (خسارة) ربح صافي

     
 --  --   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 (۱٬۲۸٥٬۱٤٦)  ۷٬٤٥۱٬۹۳۸  الشامل للفترة  / (الخسارة) إجمالي الدخل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 مشترك مفتوح) (صندوق 

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

 (غیر مراجعة)  األولیة المختصرة
 م ۲۰ ۱۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 المختصرة القوائم المالیة األولیة) جزًء ال یتجزأ من ھذه ۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
٤ 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م ۲۰۲۱ 

 
 م۲۰۲۰

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي 
  ۲۰٬۷٥۷٬۱۱۲    ۳٤٬٥۹٥٬۹۹۹ الوحدات في بدایة الفترة

 (۱٬۲۸٥٬۱٤٦)    ۷٬٤٥۱٬۹۳۸ صافي ربح / (خسارة) الفترة
 

 

 

 :الوحدات معامالت في التغیر 
     متحصالت من إصدار وحدات:

 --   ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ أ  الفئة
 ۸٬۷٦٤  ۱٬۰۲۰٬۷٥۸ ب الفئة
 --   ۲٤٥٬۲۳۹ ج الفئة

 ۸٬۷٦٤  ۳۱٬۲٦٥٬۹۹۷ اجمالي اشتراك واسترداد الوحدات
    

     المدفوع السترداد الوحدات:
 (۷٥۱٬۱۹٦)    (٥٬۹٤٦٬٤۰۹) ب الفئة
 (۱۲۲٬۲٥۱)     - ج الفئة

 (۸۷۳٬٤٤۷)  (٥٬۹٤٦٬٤۰۹) الوحدات من االستردادات اجمالي
  ۲٥٬۳۱۹٬٥۸۸ الوحدات معامالت في  التغیر صافي

 
(۸٦٤٬٦۸۳) 

 ٦۷٬۳٦۷٬٥۲٥ صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
 

۱۸٬٦۰۷٬۲۸۳ 
 
 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 (یتبع) قائمة التغیرات األولیة المختصرة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لحاملي الوحدات (غیر مراجعة)

 م ۲۰ ۱۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 

 ) جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة ۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
٥ 

  
 یونیو  ۳۰لفترة السنة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۲۰  م ۲۰۲۱ 

         (بالعدد)  الوحداتمعامالت 
         

 المصدرة الوحدات 
 

 اإلجمالي الفئة ج  الفئة ب الفئة أ 
 

 اإلجمالي الفئة ج الفئة ب 
 

الوحدات المصدرة في بدایة 
 الفترة

۱۰۰٬۸٦۱٫۸۹ ٦۷٬۱۷٤٫٤۳ -- ۱٦۸٬۰۳٦٫۳۲  ٦٤٬۷٤۷٫۸۷ ۱٬۲۱۸٫۷٦٥٬ ٤۹٦٦٫٦۱ 

         
 ۳۰٫۷۱ -- ۳۰٫۷۱  ۲٦۲٬۷۸۹٫۹۹   ۲٬٤۳۳٫۲٥   ۲٬۷۲۲٫۱۷      ۲٥۷٬٦۳٤٫٥۷  الوحدات المصدرة 

         
 (۳٬٦۳۷٫۳۹) (۱٬۲۱۸٫۷٤) (۲٬٤۱۸٫٦٥)  (۱٤٬۷۳٤٫٦٤)   --  (۱٤٬۷۳٤٫٦٤)      --  الوحدات المستردة  

         
الوحدات المصدرة في نھایة  

 ٦۲٬۳٥۹٫۹۳ -- ٦۲٬۳٥۹٫۹۳   ٤۱٦٬۰۹۱٫٦۷   ۲٬٤۳۳٫۲٥    ٥٥٬۱٦۱٫۹٦    ۳٥۸٬٤۹٦٫٤٦  الفترة
         



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة)قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (غیر 

 م ۲۰ ۱۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

 المختصرة القوائم المالیة األولیة) جزًء ال یتجزأ من ھذه ۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
٦ 

 
 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   إیضاح  
 م ۲۰۲۱  

 
 م۲۰۲۰

 
 

 
 

 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 
 

 
 

 ربح/ (خسارة) الفترة صافي
 

۷٬٤٥۱٬۹۳۸   (۱٬۲۸٥٬۱٤٦) 
     
 لـــ:  سویاتت

 
   

 دخل توزیعات أرباح 
 

(۸۳٤٬۰۳۷)   (۳۰۲٬۲۲۷) 
  ۱٬۲۹۲٬۳۷۸   (۷٬۰۸۱٬۷٦۹) ۹ الربح) / الخسارة من االستثمارات (صافي 

  (٤٦۳٬۸٦۸)  (۲۹٤٬۹۹٥) 
 صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 
   

 شراء استثمارات
 

(۳٤٬۳۲٤٬۰۷٥)   (٥٬۳۹۷٬۲۰۹) 
 متحصالت من بیع استثمارات

 
 ٦٬۲۰۷٬۰٦۰    ٦٬۹۹۳٬٦۳٤  

 أتعاب إدارة مستحقة  
 

 ۳٤٬۲٦۱    (۱۰٬۱٦۲) 
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 
(۱٤٬۲۲٤)   (۸٬٦۷۹) 

 (۱٬٤٥۰)   --    مجلس إدارة الصندوق مستحقة  أتعاب
 ۱٬۲۸۱٬۱۳۹  (۲۸٬٥٦۰٬۸٤٦)  التشغیلیة  األنشطة من الناتج(المستخدم في) /  النقد

 توزیعات أرباح مستلمة
 

 ۷٥٦٬۸٤۳   ۲۹۸٬۷۹٥ 
 ۱٬٥۷۹٬۹۳٤  (۲۷٬۸۰٤٬۰۰۳)  الناتج من األنشطة التشغیلیة  / صافي النقد (المستخدم في)

 
 

   
     التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة 

 إصدار وحدات متحصالت من 
 

۳۱٬۲٦٥٬۹۹۷    ۸٬۷٦٤  
  المدفوع السترداد الوحدات

 
(٥٬۹٤٦٬٤۰۹)   (۸۷۳٬٤٤۷) 

 (۸٦٤٬٦۸۳)    ۲٥٬۳۱۹٬٥۸۸  صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 
     

 ۷۱٥٬۲٥۱  (۲٬٤۸٤٬٤۱٥)   في النقد وما في حكمھ الزیادة / صافي (النقص)
  ۱٬۳۱۷٬٥۷۳    ٤٬۷۷۹٬۸٥۸   حكمھ في بدایة الفترةالنقد وما في 

  ۲٬۰۳۲٬۸۲٤    ۲٬۲۹٥٬٤٤۳   النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
 
 

 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي) 

 

۷ 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة .۱
 

صندوق أسھم تم إنشاؤه وتتم إدارتھ بناًء على الشروط واألحكام    صندوق جدوى لألسھم الخلیجیة ("الصندوق") ھو )أ(
("مدیر   السوق  بین شركة جدوى لالستثمار  الوحدات). وافقت ھیئة  (مالكي  الصندوق  الصندوق") وبین مستثمري 

 .م)۲۰۰۷مایو  ۲٦(الموافق  ھ۱٤۲۸جمادى األولى  ۹بتاریخ  ٤٤۳المالیة على تأسیس الصندوق بالخطاب رقم 
أ" والفئة  م.  .  الصندوق یتكون من ثالث فئات وحدات مختلفة، أي الفئة "۲۰۰۷دیسمبر    ۳۱بدأ الصندوق عملیاتھ في   

 ۳۰" كما في  د "  الفئة  من  وحداتلم یتم إصدار  م) بینما  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۰إصدار الفئة "أ" (في  تم  "ب" والفئة "ج".  
 م. ۲۰۲۱یونیو 

 
یھدف الصندوق إلى تزوید المستثمرین برؤوس أموال طویلة األجل من خالل االستثمار في أسھم مدرجة في أسواق  

األسھم المختارة تتوافق مع الضوابط الشرعیة المعتمدة من لجنة الشریعة التابعة لمدیر   األسھم الخلیجیة مع التأكد بأن
 الصندوق. 

 
یتعلق وفیما یتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء    وفیما )ب(

على ذلك، یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق. مدیر وأمین حفظ الصندوق ھو شركة إتش إس 
الستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة یخضع الصندوق لالئحة صنادیق ا بي سي العربیة السعودیة.

م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق    ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳بتاریخ  
م) ، والتي ۲۰۲۱مارس    ۱ھـ (الموافق    ۱٤٤۲رجب    ۱۷و تاریخ  م)،  ۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق    ۱٤۳۷شعبان    ۱٦

 . ةمتطلبات جمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودی تفّصل
 

 ین حفظ الصندوق ھو إتش إس بي سي العربیة السعودیة. أممدیر الصندوق ھو شركة جدوى لالستثمار و 
 

تعتبر إدارة الصندوق مسؤولیة مدیر الصندوق. إال أنھ وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، یحق لمدیر الصندوق تفویض  )ج(
 خارجھا. وأ الصالحیات أو التنازل عنھا إلحدى أو مجموعة من المؤسسات المالیة داخل المملكة العربیة السعودیة 

 
٪ من قیمة المبلغ المشترك بھ ۳صندوق بنسبة ال تتجاوز  یحق لمدیر الصندوق تحمیل المستثمر رسوم اشتراك في ال

للصندوق. كما یتقاضى مدیر الصندوق    األولیة المختصرة  حیث ال یتم ادراج ھذه الرسوم ضمن ھذه القوائم المالیة
٪ سنویًا من قیمة حقوق الملكیة للصندوق حتى تاریخ تحویل الوحدات كما ھو مبین أعاله.  ۱٫۹٥أتعاب إدارة بواقع  

حقوق  (  الموجودات  صافي٪ من قیمة  ۰٫۹۸٪ و  ۱٫۹٥٪ و  ۱٫۲٥الحقًا لذلك التاریخ یتم تحمیل أتعاب اإلدارة بنسبة  
من الفئة "أ" والفئة "ب" والفئة "ج" على التوالي في كل یوم تقییم. تستحق أتعاب اإلدارة بصورة یومیة على    )الملكیة

قبل حساب أتعاب اإلدارة وخصمھا من الصندوق بصورة ربع  أساس قیمة حقوق الملكیة لكل استراتیجیة للصندوق  
 سنویة.

 
إضافة إلى ذلك، لمدیر الصندوق الحق في االسترداد بصورة جماعیة كافة المصروفات العائدة ألنشطة الصندوق على 

حكام  سبیل المثال ال الحصر أتعاب المراجعة واألتعاب النظامیة وغیرھا ویقدر بحدود كما ھو موضح في شروط وأ
 الصندوق. 

 
 األساس المحاسبي   .۲

 
"التقریر المالي األولي" المعتمد في    ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  

المملكة العربیة السعودیة ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة من ھیئة السوق المالیة 
المعلومات وشر كافة  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  تتضمن  ال  المعلومات.  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  وط 

المراجعة  المالیة  القوائم  إلى جنب مع  تتم قراءتھا جنباً  السنویة ویجب أن  المالیة  القوائم  المطلوبة في  واإلفصاحات 
 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في 

 
 
 
 

 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي) 

 

۸ 
 

 أسس القیاس  .۳
 
تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة،  

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.
 

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

 سیولتھا.
 

 عملة العرض والنشاط  .٤
 

النشاط للصندوق. تم تقریب كافة  یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یمثل عملة  
 المبالغ ألقرب لایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات .٥

 
عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر 
في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف 

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

 یتم االعتراف بالتقدیرات بأثر مستقبلي. .ة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمرتتم مراجع
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٦
 
تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المستخدمة عند 

  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة اعتباًرا من  .  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  
   للصندوق. المالیة القوائمى ، ولكن لیس لھا تأثیر مادي علم۲۰۲۱ینایر 

 
 م۲۰۲۱  ینایر  ۱  بعد   تبدأ  التي  السنویة  الفترات  على  تسري  التي  المعاییر  على  وتعدیالت  الجدیدة  المعاییر  من  عدد   ھناك

  إعداد   عند   المعدلة  أو  الجدیدة  للمعاییر  من  ألي  المبكر  بالتطبیق  یقم  لم  الصندوق  أن  إال  لھا،  المبكر  بالتطبیق  السماح  مع
 األولیة المختصرة. المالیة القوائم ھذه

 
 في حكمھ   وما النقد     .۷

 
وھذه تتكون األرصدة المحتفظ بھا بشكل رئیسي لدى أمین الحفظ في حساب عام لدى بنك محلي. كما یتضمن النقد وما 

 في حكمھ األرصدة مقابل المعامالت تحت التسویة
 

 االستثمارات      .۸
 

 سندات أسھم شركات مدرجة في سوق المملكة العربیة السعودیة واألسواق اإلقلیمیة.یمثل ھذا االستثمار في 

التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب   لسندات األسھمفیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات  
 القطاع:

 

 

 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي) 

 

۹ 
 

 (یتبع)  االستثمارات     .۸
 

مراجعة)(غیر م   ۱۲۰۲یونیو  ۳۰  (مراجعة)  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱    
        

 التكلفة  القطاعات االقتصادیة
 

 القیمة العادلة 
 القیمة ٪

 العادلة 
 

 التكلفة 
 

 القیمة العادلة 
٪ 

 القیمة العادلة 
        

  ۱۰٫۱۱ ۳٬۰۲٦٬۱۰٤ ۲٬۲۸۳٬۱۳۹   ۱۹٫۷٥ ۱۲٬۸٦۳٬۹۳٤ ۱۰٬٦۲۲٬۳۱۱ بنوكال
  ۱۹٫٦٤ ٥٬۸۷۸٬٤۹۱ ٤٬۷٤۱٬۹۱۱   ۱۸٫۷۲ ۱۲٬۱۹۲٬۷۲٤ ۱۰٬۳٦٤٬۸٥۷ المواد االساسیة 

  ۱۱٫۰۰ ۳٬۲۹۱٬٥٦۱ ۳٬۷۷۳٬۷٤۱   ۱۰٫٤۰ ٦٬۷۷٤٬۷۰۲ ٦٬٤۹٦٬٤۷۲   إدارة العقارات والتطویر العقاري
  ۱٥٫۷۰ ٤٬٦۹۸٬٥۲۲ ٤٬۲٤٦٬۸۸۳   ۹٫٦٤ ٦٬۲۷٦٬۲۷۹ ٥٬۷۸۹٬٤۹۹ الطاقة
  ٥٫۷۹ ۱٬۷۳۲٬۰٥٤ ۸۰۸٬۹۱۲   ٦٫۱۰ ۳٬۹۷٥٬۷٦۲ ۲٬۳٦۱٬۹۳٦ الصحیة الرعایة وخدمات معدات
  ۷٫۳۲ ۲٬۱۹۱٬۷٥٦ ۱٬۸۲٦٬۱٦۹   ٥٫۷٦ ۳٬۷٤۸٬٤۷٥ ۳٬٦۸۰٬٤۳۹  النقل

  ۳٫٤۸ ۱٬۰٤۲٬۸۲٥ ۷۰۳٬۱۲۳   ٤٫۹۹ ۳٬۲٥۰٬۸٦٥ ۲٬۸٤۷٬۷٤۱ والمشروبات األغذیة
  ٤٫۰٦ ۱٬۲۱۳٬۷۸۸ ۱٬۰٥۰٬۱۲۰   ٤٫۹۱ ۳٬۱۹۸٬۳٥۸ ۲٬۷۳۱٬٤۸٥   االتصاالت خدمات
  ٦٫۰٥ ۱٬۸۱۰٬٥٥۱ ۱٬٤٥٥٬۷۸٤   ٤٫۸٥ ۳٬۱٥۹٬۷٦٦ ۲٬۷٦۲٬۱٤٤ التعلیم خدمات
  ۲٫٥٦ ۷٦۷٬۷۳۰ ۸٥٥٬٥٦۹   ٤٫۷۳ ۳٬۰۷۷٬٤۹۹ ۱٬٦۷۷٬۹٦٤  اإلعالم وسائل
  ٤٫۷۸ ۱٬٤۲۸٬۲٦۳ ۱٬۲٥٤٬۰٥۳   ۳٫٥۳ ۲٬۲۹۸٬٥٦۹ ۲٬۰٦۷٬۷۸۳ التأمین

صنادیق االستثمار العقاریة 
  ۳٫٤٤ ۱٬۰۲۸٬۳۱٤ ۷٤۰٬۱۷۱   ۲٫۸٤ ۱٬۸٤۹٬۹۳۸ ۱٬٤۸۹٬٥۱۷ المتداولة 

  ۱٫۹۸ ٥۹۲٬۲۹٥ ۳۷۷٬۳۱۲   ۱٫۸۳ ۱٬۱۹٥٬۰۲۰ ۸٦٦٬۰٥۹ الخدمات االستھالكیة
    -    -    -   ۱٫۱۳ ۷۳٤٬۳٦۳ ٦۳۸٬۷۸۹ الخدمات

األغذیة والسلع األساسیة 
  ۳٫۱۹ ۹٥۳٬۹۳٤ ٦۷۰٬٦٦۸   ۰٫۸۲ ٥۲۹٬۱۰۸ ۳۳٦٬٦۳٤  بالتجزئة
 ۰٫۹۰ ۲۷۰٬۳۹۰ ۳۲۲٬۱۷۳  -    -    - ومھنیة تجاریة خدمات

 ۱۰۰٫۰۰  ۲۹٬۹۲٦٬٥۷۸  ۲٥٬۱۰۹٬۷۲۸  ۱۰۰٫۰۰ ٦٥٬۱۲٥٬۳٦۲ ٥٤٬۷۳۳٬٦۳۰ اإلجمالي 

 
 صافي ,  من االستثمارات )ارة/ (الخس الربح      .۹
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م ۲۰۲۱ 

 
 م۲۰۲۰

    
 ۲۳٬۲۷٤  ۱٬٥۰٦٬۸۸۷ المحقق الربح صافي
 (۱٬۳۱٥٬٦٥۲)  ٥٬٥۷٤٬۸۸۲ محقق الغیرالربح / (الخسارة)   صافي

 ۷٬۰۸۱٬۷٦۹   (۱٬۲۹۲٬۳۷۸) 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا    .۱۰
 

 .تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق والصنادیق األخرى المدارة بواسطة مدیر الصندوق
 .یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع مدیر الصندوق

 
الصندوق المعامالت التالیة مع األطراف   یجري  المالیة،  القوائم  ھذه  في  عنھا  االفصاح  تم  التي  المعامالت  الى  باإلضافة

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

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   طبیعة المعاملة طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة

 م۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   

جدوى شركة 
 ۱۷٦٬۱۱۱ ۳٤۲٬۹۸۸ أتعاب إدارة  الصندوق مدیر  لالستثمار

 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي) 

 

۱۰ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع)     .۱۰
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   طبیعة المعاملة طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة
 م۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
     

جدوى ریت 
 السعودیة

صندوق مدار  
بواسطة مدیر  

 الصندوق 

 --  ۸۲۲٬۳۲٦ شراء استثمارات

 --  ۱۱۰٬۸٤۳ بیع استثمارات   
     

مجلس إدارة  
 الصندوق 

مجلس إدارة  
 الصندوق 

مجلس إدارة  أتعاب
الصندوق (عضو 

 ٦٬٥٥۰ ۷٬۹۳٥ مستقل) 
 

 فیما یلي األرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱یونیو  ۳۰ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة  العالقةالطرف ذو 

 (مراجعة)  ) مراجعة(غیر    

شركة جدوى 
 لالستثمار

 مستحقة  أتعاب إدارة مدیر الصندوق 
۸۲٬۷۱۱ ٤۸٬٤٥۰ 

   

  

جدوى ریت 
 السعودیة

صندوق مدار  
بواسطة مدیر  

 الصندوق 

 وحدات قائمة

۷۱۱٬٤۸۳  -- 
 

 آخر یوم تقییم     .۱۱
 

یتم تقییم وحدات الصندوق كل یوم عمل ویتم اإلعالن عن سعر الوحدة في یوم العمل التالي. آخر یوم تقییم لغرض 
 ).م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱: م۲۰۲۰(م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كان 

 
 العادلة  القیمة قیاس   .۱۲

 
باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة یقیس الصندوق القیم العادلة  

 في إجراء القیاس.
 

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

المستوى  ۲المستوى   في  المدرجة  المتداولة  األسعار  بخالف  مدخالت  بصور  ۱:  مالحظتھا  یمكن  مباشرة والتي  ة 
(األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق  
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم 

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

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

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

 للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات. 
 



 الخلیجیةصندوق جدوى لألسھم 
 (صندوق مشترك مفتوح) 

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي) 

 

۱۱ 
 

 قیاس القیمة العادلة (یتبع)    .۱۲
 

بآخر أسعارھا المسجلة. بالقدر الذي یتم فیھ تداول    ةمعتمد   ةمالی  اسواق یقوم الصندوق بتقییم األسھم التي یتم تداولھا في  
من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة؛ وبالتالي   ۱األسھم بنشاط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى  

 للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  ۱بالقیمة العادلة بناًء على المستوى  تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة
 

یحلل الجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ إعداد التقاریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي  
 القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في بیان المركز الماليللقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاس  

 . جمیع قیاسات القیمة العادلة أدناه متكررة.األولیة المختصرة
 

 (غیر مراجعة)م  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 

 القیمة الدفتریة

 القیمة العادلة
الموجودات المالیة بالقیمة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  العادلة
      

 ٦٥٬۱۲٥٬۳٦۲ -- -- ٦٥٬۱۲٥٬۳٦۲ ٦٥٬۱۲٥٬۳٦۲ االستثمارات 
        

 (مراجعة)  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 

 القیمة الدفتریة

 القیمة العادلة 
الموجودات المالیة بالقیمة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  العادلة 
      

 ۲۹٬۹۲٦٬٥۷۸ -- -- ۲۹٬۹۲٦٬٥۷۸ ۲۹٬۹۲٦٬٥۷۸ االستثمارات
 

 ، لم یكن ھناك تحویل بین المستویات. التوالي  علىم  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱و  م  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰المنتھیة في    / للسنة  للفترة
 

 قیمتھا العادلة بشكل معقول. بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن قیمھا الدفتریة تقارب  
 

 ۱۹- كوفید تأثیر    .۱۳
 

تُعطل األسواق العالمیة حیث تشھد العدید من المناطق الجغرافیة تجدد العدوى على الرغم من    ۱۹-ال تزال جائحة كوفید 
السفر  قیود على  فرض  مثل  احترازیة صارمة  إجراءات  الفیروس من خالل  تفشي  على  سابقاً  قد سیطرت  كانت  أنھا 
من  السعودیة  العربیة  المملكة  حكومة  تمكنت  فقد  ذلك،  ومع  الصارمة.  االجتماعي  التباعد  وقواعد  اإلغالق  وعملیات 
السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غیر المسبوقة والفعالة التي 

ات اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحلیة للعودة إلى الوضع الطبیعي بما في  اتخذتھا الحكومة، وتبع ذلك إنھاء الحكومة لعملی
 ذلك التحصین المجتمعي. 

 
، والتي یمكن الشعور بتبعاتھا  ۱۹-، یدرك الصندوق كالً من تحدیات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضھا كوفید ذلك  ومع

 الناشئة لبعض الوقت، ویراقب عن كثب تعرضاتھ للمخاطر. 
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  .۱٤
 

تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة األولیة  ال توجد أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة تتطلب 
 المختصرة أو اإلیضاحات المرفقة.

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة    .۱٥

 
 ).م۲۰۲۱  أغسطس ۱٦(الموافق ھـ ۱٤٤۳ محرم ۸اعتمد مدیر الصندوق إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة 




