
 

 

 

 

 

 

 

 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع 

 المستقل لمالكي الوحدات الحسابات  مراجعتقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 2 األولية المختصرةقائمة المركز المالي 

 

 

 3 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة

 

 

 4 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( األولية المختصرة

 

 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة
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 الفوزان وشركاه كي بي ام جي   

 محاسبون ومراجعون قانونيون
 واجهة الرياض، طريق المطار

 92876ص.ب 

 11663الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 8748500 11 966+ تلفون

 8748600 11 966+ فاكس

 www.kpmg.com/sa  اإللكتروني الموقع

 

 م 1992/ 3/ 11بتاريخ  46/ 11/ 323                 رقم الترخيص 

 

 

 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام  بي كي

 سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام  بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام  بي كي شركات شبكة في

 

 القوائم المالية األولية المختصرة تقرير المراجع المستقل عن فحص  
 إلى: مالكي وحدات صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

   مقدمة 

 30)"الصندوق"( كما في  لصندوق جدوى للمرابحة بالريال السعوديلقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة 

 والذي تديره شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"(، المكونة من: م2020يونيو 

 ،م2020يونيو  30قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في  •

 ،م2020يونيو  30قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  •

ات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات لفترة الستة أشهر قائمة التغيرات األولية المختصرة في صافي قيمة الموجود •

 ،م2020يونيو   30المنتهية في 

  ، وم2020يونيو  30قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •
 

لمعيار المحاسننبة الدولي رقم  ا  األولية المختصننرة وفق إعداد وعرض  ذه القوائم الماليةإن مدير الصننندوق  و المسننعول عن 

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السنعودية ولتتماشنى مع األحكام المطبقة للوائص صنناديق اثسنتثمار 34)

المعلومات. ومسننعوليتنا  ي إبداا اسننتنتا  عن  ذه  الصننادرة عن  ي ة السننوق المالية وشننروط وأحكام الصننندوق ومذكرة 

 القوائم المالية األولية المختصرة استنادا  إلى فحصنا.
 

 نطاق الفحص

نفنذ من قبنل 2410للمعينار الندولي ثرتبناطنات الفحص رقم ) ا  لقند قمننا بنالفحص وفقن  ( "فحص المعلومنات المنالينة األولينة الم 

في المملكنة العربينة السننننعودينة. ويتكون فحص المعلومنات المنالينة األولينة من توجين  المراجع المسننننتقنل للمنشننننتة"، المعتمند 

اسنتفسنارات بشنكل أسناسني ل شنخاص المسنعولين عن األمور المالية والمحاسنبية، وتطبيق إجرااات تحليلية وإجرااات فحص 

للمعنايير الندولينة للمراجعنة المعتمندة في   ا  لمراجعنة التي يتم القينام بهنا وفقن أخرى. ويعند الفحص أقنل بشننننكنلف كبير في نطناقن  من ا

المملكة العربية السنننعودية، وبالتالي لن يمكننا من الحصنننول على تتكيد بتننا سننننعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعر  

 عليها خالل عملية مراجعة. وعلي ، فلن ن بدي رأي مراجعة.

 االستنتاج

 

يونيو   30إلى فحصننننا، لم يلفن انتبا نا شنننيا يجعلنا نعتقد بتن القوائم المالية األولية المختصنننرة المرفقة كما في   ا  اسنننتناد 

لمعيار المحاسنبة الدولي    ا  من جميع الجوانب الجو رية، وفق غير معدة،  لصنندوق جدوى للمرابحة بالريال السنعودي م2020

 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34رقم 

 عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه 

 محاسبون ومراجعون قانونيون
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 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 األولية المختصرة )غير مراجعة(قائمة الدخل الشامل 

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )لاير سعودي(

  

 المختصرة.  ( جزا  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

2 

 إيضاح      

 يونيو  30

  م2020

ديسمبر  31

 م2019

( مراجعة)غير     )مراجعة(   

   الموجودات

 

 
 10,858,342   77,548,522 7 نقد وما في حكم 

 364,267,000   535,386,470 8 استثمارات 
 173,562   311,076   دخل عمولة مستحقة

 الموجوداتإجمالي 

 
613,246,068  375,298,904 

 

     المطلوبات

 112,622   119,872  9) (، 1 أتعاب إدارة مستحقة  

 40,726   47,761   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 2,828   1,378   أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة 

 156,176  169,011  إجمالي المطلوبات

     

 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

 375,142,728  613,077,057  )لاير سعودي(

     

     )بالعدد( المصدرةالوحدات 

 --  4,102,934.41  أ الف ة

 3,177,393.52  832,380.19  ب الف ة

 --  2,690,000.00    الف ة

     

)لاير  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لكل وحدة 
   سعودي(

 

 

 --  100.5833  أ الف ة

 118.0662  119.1408  ب الف ة

 --   37.6281    الف ة

 --  10.0315  )بالدوثر األمريكي(    الف ة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى ألسواق األسهم العربية

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة المركز المالي )غير مراجعة( 

 م 2018يونيو    30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  

 )لاير سعودي(

 

 المختصرة.  ( جزا  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

3 

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م2020 اتإيضاح 
 

 م9201

   

 

 
 --   616,556  8 الربص من اثستثمارات, صافي 

 3,894,549   4,283,645   دخل من العموثت الخاصة

  4,900,201   إجمالي اإليرادات
 

3,894,549  

   
 

 
 (622,601)  9) (, 1 أتعاب إدارة

 
(570,760) 

 (161,060)   مصاريف تشغيلية أخرى
 

(110,083) 

 --  (232,425)   تحويل عملة أجنبية خسائر

 (6,550)  9 أتعاب مجلس إدارة الصندوق
 

(7,935) 

 (1,022,636)  إجمالي المصروفات التشغيلية 
 

(688,778) 

   
 

  

 3,877,565  صافي ربح الفترة 
 

3,205,771 

     

 --   --   الدخل الشامل اآلخر للفترة

  3,205,771  3,877,565  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة التغيرات األولية في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في      
  )لاير سعودي(

  

 المختصرة.  ( جزا  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية14( إلى )1احات المرفقة من )تعتبر اإليض
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م2020 
 

 م2019

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

 375,142,728 الفترة 

 

264,281,702 

 3,877,565 صافي ربص الفترة
 

3,205,771 

 
 

 

 التغيرات من معامالت الوحدات 

     :متحصالت من إصدار وحدات
 --   216,967,995  أ الف ة

 54,776,618   61,356,426  ب الف ة

 --   101,076,938    الف ة

 54,776,618  379,401,359 إجمالي اشتراك مالكي الوحدات

    

     :المدفوع ثسترداد الوحدات
 --  (50,302,771)  أ الف ة

 (20,808,820)  (95,041,824)  ب الف ة

 (20,808,820)  (145,344,595) مالكي الوحدات االستردادإجمالي 

 33,967,798  234,056,764 صافي التغير من معامالت الوحدات

 613,077,057 الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة صافي
 

301,455,271 

 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م2020 
 

 م2019

 الف ة ب  الفئة ج الفئة ب الفئة أ )بالعدد(معامالت الوحدات 

    

 

 
الوحدات المصدرة في بداية 

 2,289,795.58  --  3,177,393.52 --  الفترة 

      
 470,924.31    2,690,000   1,031,290.82   4,604,160.99 إصدار وحدات

 (179,247.70)      -  (3,376,304.15) (501,226.58) استرداد وحدات

إجمالي اشتراك واسترداد 

 291,676.61   2,690,000  (2,345,013.33) 4,102,934.41 الوحدات

الوحدات المصدرة في نهاية 

 2,581,472.19  2,690,000 832,380.19 4,102,934.41 الفترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في      
  )لاير سعودي(

  

 المختصرة.  ( جزا  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م2020 
 

 م2019

   
 

  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 

 3,877,565 صافي ربص الفترة
 

3,205,771 

    ت لننن:سويات

 --  (616,556)  الربص من اثستثمارات, صافي 

 (4,283,645)  العموثت الخاصة مندخل 
 

(3,894,549) 

  (1,022,636) 
 

(688,778) 

  صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

 
 (236,301,251)  (313,711,161) شراا استثمارات بالتكلفة المطفتة

 196,347,836  299,834,579 متحصالت من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفتة

 --   (238,932,294) شراا استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربص أو الخسارة

 الربص خالل من العادلة بالقيمة  بها محتفظ استثمارات بيع من متحصالت 

 81,546,592 الخسارة أو

 

 -- 

 7,250 أتعاب إدارة مستحقة  
 

96,567 

 7,035 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 

5,441 

 7,935  (1,450) أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة 

 (40,532,250)  (172,272,085) التشغلية األنشطة في  المستخدم النقد

 2,950,169  4,905,501 مستحقة  استثماراتدخل عمولة من 

 (167,366,584) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 

(37,582,081) 

  
 

 
  التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 

 
 379,401,359 متحصالت من إصدار وحدات

 
54,776,618 

 (145,344,595) المدفوع ثسترداد الوحدات
 

(20,808,820) 

 234,056,764 األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من
 

33,967,798 

 66,690,180 )النقص( في النقد وما في حكمه  /صافي الزيادة 
 

(3,614,283) 

 10,858,342 النقد وما في حكم  في بداية الفترة
 

10,992,429 

 7,378,146  77,548,522 ( 7)إيضاح النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(

  

6 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .1
 
السعودي )"الصندوق"(  و صندوق معامالت تجارية تم إنشاؤه وتتم إدارت  بناا  صندوق جدوى للمرابحة بالريال  (أ

على الشروط واألحكام بين شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"( وبين مستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(.  
 26)الموافق   1428جمادى األولى  9بتاريخ  443وافقن  ي ة السوق المالية على تتسيس الصندوق بالخطاب رقم 

 ف تين إلى الصندوق في الحالية الوحدات تحويل تم م. 2007ديسمبر  31م(، بدأ الصندوق عمليات  في 2007مايو 
 مقومة جديدة"   ف ة وحدةادخال " وتم أدناه، موضص  و كما" ب ف ة"وحدة ف ة أ" و "وحدة الوحدات،  من مختلفتين
 .م2020 مارس 5 من اعتبارا   األمريكي، بالدوثر

 
 تاريخ من)اعتبارا   سعودي لاير مليون 10 عن السوقية قيمتها إجمالي التي تزيد  ثمرينالمست وحداتتحويل  تم (1

 .أ الف ة إلى( السريان
 تاريخ  من)اعتبارا   سعودي لاير مليون 10إجمالي قيمتها السوقية عن  تقلتحويل وحدات المستثمرين التي  تم (2

 . ب الف ة إلى( السريان
 

يهد  الصندوق إلى تحقيق عائد سوقي من خالل المعامالت التجارية القائمة على المرابحة قصيرة األجل المتوافقة  
 مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية لمدير الصندوق.

 

وفيما يتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناا  على ذلك، 
 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. 

 

 ن 1427جة  ذو الح  3يخضع الصندوق للوائص صناديق اثستثمار )"اللوائص"( الصادرة عن  ي ة السوق المالية بتاريخ    ( ب
 23 ن )الموافق  1437شعبان    16م( والتي تم تعديلها فيما بعد )"اللوائص المعدلة"( بتاريخ  2006ديسمبر    24)الموافق  

م( والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. 2016مايو 
 م(.2016نوفمبر  6 ن )الموافق  1438صفر  6أصبحن الالئحة المعدلة نافذة بتاريخ 

 

تعتبر إدارة الصندوق مسعولية مدير الصندوق. إث أن  وفقا  لشروط وأحكام الصندوق، يحق لمدير الصندوق تفويض 
الصالحيات أو التنازل عنها إلحدى أو مجموعة من المعسسات المالية داخل المملكة العربية وخارجها. أمين حفظ 

 إس بي سي العربية السعودية. الصندوق  و إتش
 

٪ من صافي الزيادة بحد أقصى 15 تساوي بنسبة إدارة أتعاب الصندوق مدير تقاضىم، 2020 فبراير  24 حتى (  
  أتعاب الصندوق مدير  يتقاضىذلك،  بعد ٪ سنويا  من موجودات الصندوق الخاضعة لإلدارة في كل يوم تقييم. 0.75
 :التالي للجدول وفقا   إدارية

 
 اإلدارية األتعاب الوحدة ف ة

موجودات )حقوق ال صافي قيمة٪ سنويا  من 0.50٪ من صافي الزيادة بحد أقصى 10 "أ" ف ة وحدة
 الملكية( للف ة "أ" في كل يوم تقييم 

موجودات )حقوق ال صافي قيمة٪ سنويا  من 0.75٪ من صافي الزيادة بحد أقصى 15 "ب" ف ة وحدة
 الملكية( للف ة "ب" في كل يوم تقييم 

موجودات )حقوق ال صافي قيمة٪ سنويا  من 0.75٪ من صافي الزيادة بحد أقصى 15 " "  ف ة وحدة
 الملكية( للف ة " " في كل يوم تقييم 

 بإدارة المتعلقة األخرى المصروفات جميع جماعي بشكل الصندوق تحميل الصندوق لمدير يحق ذلك، إلى باإلضافة
 للحدود تخضع التي القانونية والرسوم الخارجي المراجع رسوم الحصر ث المثال سبيل على ذلك في بما الصندوق،
 .الصندوق وأحكام شروط في عليها المنصوص

 

 األساس المحاسبي  .2
 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في   34تم إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  
المملكة العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائص صناديق اثستثمار الصادرة من  ي ة السوق المالية 

ت. ث تتضمن  ذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوما
السنوية ويجب أن تتم قرااتها جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية  المراجعةواإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية 

 م.2019ديسمبر  31المراجعة السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(

  

7 

 

 أسس القياس  .3

قوائم المالية األولية المختصرة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناا اثستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة، تم إعداد ال

 باستخدام مبدأ اثستحقاق المحاسبي ومفهوم اثستمرارية.

شكل ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ث يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة ب

منفصل في قائمة المركز المالي األولية المختصرة. بدث من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة 

 سيولتها.
 

 عملة العرض والنشاط  .4

يتم عرض  ذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقريب كافة  

 ألقرب لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك.المبالغ 
 

 استخدام األحكام والتقديرات .5
 

عند إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة قامن اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واثفتراضات التي تعثر 
واإليرادات والمصروفات. قد تختلف في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات 

 النتائج الفعلية عن  ذه التقديرات.
 

تتم مراجعة التقديرات واثفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم مراجعة التقديرات واثفتراضات الهامة 
 بصورة مستمرة.

  

 السياسات المحاسبية الهامة .6
 

المطبقة عند إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند تتماشى السياسات المحاسبية الهامة 
ا م.  2019ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في    المراجعة  إعداد القوائم المالية يسري عدد من المعايير الجديدة اعتبار 

 ية للصندوق.، ولكن ليس لها تتثير مادي على القوائم المالية المال م2020يناير  1من 
 

م 2020يناير    1عدد من المعايير الجديدة وتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد     ناك
 إعداد  عند   المعدلة  أو  الجديدة  المعاييرمع السماح بالتطبيق المبكر لها، إث أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر ألي من  

 األولية المختصرة. المالية القوائم  ذه
 

 النقد وما في حكمه     .7
 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 

 10,858,342 49,827,329 نقد في البنك

مرابحة بتواريخ استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل  ودائع

 ( 8.1)إيضاح 

27,721,193  -- 

 77,548,522 10,858,342 

 

 االستثمارات     .8
 

 م2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 إيضاحات 

    المطفتة بالتكلفة

مرابحة بتواريخ استحقاق أصلية ثالثة  ودائع -

 أشهر أو أقل

8.1 315,281,358 302,294,148 

    القيمة العادلة من خالل الربص أو الخسارة

 35,469,671 37,262,378  صكوك -

 26,503,181 182,842,734  مفتوح يوحدات صندوق اثستثمار -

  220,105,112 61,972,852 

 364,267,000 535,386,470  إجمالي



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(
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 االستثمارات )يتبع(    .8
 

 بدرجة اثستثمار  ةيائتمان  اتيمثل  ذا البند إيداعات المرابحة مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها تصنيف      8-1

كما في  ( ٪3.03إلى  ٪2.40م: 2019ديسيمبر  31) ٪2.88٪ إلى 1.64ربص سنوي يتراوح من  تتحمل معدثو

 2.45م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.7م، تضمنن  ذه الودائع ربحا  مستحقا  قدره 2020 يونيو 30

 مليون لاير سعودي(.
 

:يونيو 30فيما يلي تفاصيل المكاسب من اثستثمارات خالل السنوات المنتهية في     8-2  
 

 م2019 م2020 

مكاسب محققة من اثستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربص أو الخسارة، 

 صافي 

440,816 -- 

مكاسب غير محققة من اثستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربص أو 

 الخسارة، صافي

175,740 -- 

 
 

616,556 -- 

 
   

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها     .9
 
تشتمل األطرا  ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة 

خالل السياق اثعتيادي بواسطة مدير الصندوق وموظفي اإلدارة الرئيسيين لمدير الصندوق. يتعامل الصندوق 

 ألنشطت  مع مدير الصندوق.

 

إضافة إلى المعامالت التي تم اثفصاح عنها في  ذه القوائم المالية األولية المختصرة، يقوم الصندوق بإبرام المعامالت  

 ندوق.التالية مع األطرا  ذات العالقة خالل الفترة. تمن  ذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الص

 

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة المعاملة

 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 يونيو

 م  2019 م  2020   
     

 570,760 622,601 أتعاب إدارة مدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار 

 مجلس إدارة الصندوق
مجلس إدارة 

 الصندوق

مكافآت مجلس إدارة 

الصندوق )عضو 

 7,935 6,550 مستقل( 

صندوق جدوى لالستثمار  

 1العقاري الخاص 

صندوق مدار 

بواسطة مدير 

 الصندوق

 -- 17,250,000 اشتراك الوحدات

صندوق جدوى لالستثمار  

20 

 اشتراك الوحدات
14,500,000 -- 

صندوق جدوى لالستثمار  

12 

 اشتراك الوحدات
25,000,000 -- 

صندوق جدوى الدولي 

 للدخل

 اشتراك الوحدات
101,076,901 -- 

 -- 40,000,000 اشتراك الوحدات مدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار 

 

 
 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(
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 )يتبع( المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها     .9
 

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

 طبيعة المعاملة العالقةطبيعة  الطرف ذو العالقة
يونيو  30

 م2020

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    
     

شركة جدوى 

 لالستثمار
 112,622 119,872 أتعاب إدارة مدير الصندوق

 مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق

أتعاب مستحقة لعضو 

مستقل في مجلس إدارة 

 2,828 1,378 الصندوق

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

 

 

 الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة العالقة

نيو يو 30

م2020  

ديسمبر  31

م9201  

    

 12صندوق جدوى لالستثمار 

صندوق مدار بواسطة 

 مدير الصندوق

26,340,325 26,092,301 

 14,954,523 15,096,675 20صندوق جدوى لالستثمار 

 -- 17,345,797 1صندوق جدوى لالستثمار العقاري الخاص 

 -- 101,219,579 صندوق جدوى الدولي للدخل

 -- 40,074,265 مدير الصندوق شركة جدوى لالستثمار 

 

 آخر يوم تقييم    .10
 

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

 (.م2019ديسمبر  31: م2019) م2020يونيو  30إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة كان 

 

 قياس القيمة العادلة    .11

 
 قياس القيمة العادلة 

 يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.  

 

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

وث معاملة بيع األصل أو نقل اثلتزام في إحدى السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حد 

  الحاثت التالية:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

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

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(
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 قياس القيمة العادلة )يتبع(    .11
 

السوق األكثر تفضيال  متاحة للصندوق. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو يجب أن تكون السوق الرئيسية أو 

المطلوبات باستخدام اثفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اثلتزام على افتراض 

و  والتي يتوفر لها أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم اثقتصادية. يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظر

بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام 

المدخالت غير القابلة للمالحظة. التغيرات في اثفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تعثر على القيمة العادلة ل دوات 

 المالية.

 
 نماذج التقييم

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

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

 الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى. نشط ألدوات مماثلة. يقوم 

 

وبالنسبة ل دوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ض يلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية 

ن عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناا  على السيولة وعدم التتكد م

 األخرى التي تعثر على أداة معينة.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أ مية المدخالت المستخدمة 

 في إجراا القياس.
 

 )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. : مدخالت متداولة1المستوى 
 

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

)األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. تشتمل  ذه الف ة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق 

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

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

 غير مباشرة من البيانات السوقية.
 

قابلة للمالحظة. تتضمن  ذه الف ة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت : مدخالت غير  3المستوى  

ث تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر  ام على تقييم األداة. تتضمن 

اثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة  ذه الف ة أدوات تم تقييمها بناا  على األسعار المتداولة ألدوات مم

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة

 

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

يتم في  تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعتر  بها في قائمة المركز المالي األولية العادلة الذي 

 المختصرة. جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

 

 (مراجعة)غير  م2020يونيو  30 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة 

 2المستوى  1المستوى  العادلة

المستوى 

 اإلجمالي 3

       اثستثمارات

 37,262,378 -- -- 37,262,378 37,262,378 صكوك

وحدات صناديق استثمارية  

 182,842,734 -- 182,842,734 -- 182,842,734 مفتوحة

 220,105,112 37,262,378 182,842,734 -- 220,105,112 



 صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي
 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار
 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )لاير سعودي(
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 ( مراجعة) م2019يونيو  30 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  العادلة

       اثستثمارات

 35,469,671 -- -- 35,469,671 35,469,671 صكوك

وحدات صناديق استثمارية  

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

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

 

م على التوالي، لم يكن  ناك تحويل بين المستويات. 2019ديسمبر    31م و  2020يونيو    30المنتهية في    للسنة/    فترةلل

 العادلة بشكل معقول. ةبالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفتة فإن قيمها الدفترية تقارب قيم

 

  19-تأثير كوفيد .12
 

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

المملكة العربية السعودية، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط اثقتصادي. وقد أثر  ذا الحدث على أسواق رأس 

بية السعودية، وقد يستمر  ذا التتثير في األشهر المقبلة، حيث من المال في جميع أنحاا العالم، بما في ذلك المملكة العر

المحتمل أن تعثر على أرباح الصندوق وتدفقات  النقدية. باإلضافة إلى ذلك، أعلنن حكومة المملكة العربية السعودية 

ن الوضع غير مستقر  من خالل جهاتها التنظيمية عن عدة مبادرات لتقديم المساعدة والدعم الالزم لالقتصاد. نظرا  أل

عتبر أن  من الممكن تقديم تقدير كمي للتتثير المحتمل لتفشي  ذا الفيروس على يث  الصندوق مديروسريع التطور، 

أي تتثير مادي على نتائج   اكن لهت( لم 19-)كوفيد  جائحةالصندوق. وعلى الرغم من ذلك ، يعتقد مدير الصندوق أن 

عن كثب وتتثير   الوضع. ويواصل مدير الصندوق مراقبة م2020يونيو  30هية في الصندوق لفترة الستة أشهر المنت

ديسمبر   31المالية الالحقة للصندوق للسنة المنتهية في    القوائمسيتم النظر في  والمالية للصندوق    القوائم ذا التفشي على  

 .م2020

 

 األحداث بعد نهاية فترة التقرير  .13
 

لتاريخ قائمة المركز المالي األولية المختصرة تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية ث توجد أحداث ثحقة 

 األولية المختصرة أو اإليضاحات المرفقة. 
 

  اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة  .14
 

أغسطس  23 ن )الموافق 1442 محرم 4اعتمد مدير الصندوق إصدار  ذه القوائم المالية األولية المختصرة في 
 (.م2020


