
 

 

 

 

 

 

 

 صندوق جدوى للصكوك العالمية

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع 

  تقرير المراجع المستقل لمالكي الوحدات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للصكوك العالمية

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
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 1 تقرير المراجع المستقل

 

 

 2 قائمة المركز المالي األولية المختصرة

 

 

 3 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة

 

 

 5-4 الموجودات )حقوق الملكية( األولية المختصرةقائمة التغيرات في صافي 

 

 

 6 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة

 

 

 11-7 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه   

 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 
 صندوق جدوى للصكوك العالميةوحدات إلى: مالكي 

   مقدمة 

 م2020يونيو    30)"الصندوق"( كما في    لصندوق جدوى للصكوك العالميةلقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة  

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

 ،م2020يونيو  30قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في  •

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

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

 ،م2020يونيو   30المنتهية في 

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

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •

لمعيار المحاسننبة الدولي رقم   ا  ئم المالية األولية المختصننرة وفقإن مدير الصننندوق  و المسننعول عن إعداد وعرض  ذه القوا

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

  الصنادرة عن  يةة السنوق المالية وشنروط وأحكام الصنندوق ومذكرة المعلومات. ومسنعوليتنا  ي إبدان اسنتنتاذ عن  ذه القوائم

 المالية األولية المختصرة استنادا  إلى فحصنا.

 نطاق الفحص

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

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

اسنتفسنارات بشنكل أسناسني ل شنخاص المسنعولين عن األمور المالية والمحاسنبية، وتطبيق إجرانات تحليلية وإجرانات فحص 

للمعنايير الندولينة للمراجعنة المعتمندة في  ا  م بهنا وفقن أخرى. ويعند الفحص أقنل بشننننكنلف كبير في نطناقن  من المراجعنة التي يتم القينا

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

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

 االستنتاج

 م2020يونيو  30إلى فحصنا، لم يلفت انتبا نا شين يجعلنا نعتقد بتن القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في  ا  استناد 

"التقرير  34لمعيار المحاسننبة الدولي رقم   الجو رية، وفقا   غير معدة، من جميع الجوانب لصننندوق جدوى للصننكوك العالمية

 العربية السعودية.المالي األولي" المعتمد في المملكة 

 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  /عن 

 محاسبون ومراجعون قانونيون
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 صندوق جدوى للصكوك العالمية 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو    30كما في  
  )بالدوثر األمريكي(

  

 المختصرة.  ( جزن  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

2 

 

      

 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

  م2020

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(   )غير مراجعة(   

   الموجودات

 

 
  4,338,802  801,981 7 نقد وما في حكم 

  21,265,953  25,119,249 8 استثمارات

 دخل عمولة مستحقة 
 

239,348  182,871  

  25,787,626  26,160,578  إجمالي الموجودات

 

 

     المطلوبات

  22,853   15,566  10)ذ(،  1 أتعاب إدارة مستحقة  

  10,122   6,551   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

  754   368   أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة 

  33,729   22,485   إجمالي المطلوبات

     

العائدة لمالكي  (حقوق الملكيةصافي الموجودات )

 25,753,897  26,138,093  )بالدوثر األمريكي(  الوحدات

 

   :)بالعدد( المصدرةالوحدات 

 

 

     

 الفةة ب

 

 

184,896.23   

182,705.15  

  6,865.26   10,804.49   الفةة ذ

     

  )حقوق الملكية( العائدة لكل وحدة صافي الموجودات
     )بالدوثر األمريكي( 

     

  136.9750   135.2364   الفةة ب

  106.0197   104.8995   الفةة ذ



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو    30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  
  )بالدوثر األمريكي(

  

 المختصرة.  ( جزن  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 

 م2020 إيضاح 
 

 م9201

   

 

 
 228,758  (731,054)  9 من اثستثمارات الربص  / (الخسارة)صافي 

 679,432   545,854    ت الخاصةدخل عموث

 (185,200)  اإليرادات إجمالي
 

908,190 

   
 

 
 (102,932) 10)ذ(، 1 أتعاب إدارة

 
(135,797) 

 (32,507)   مصاريف تشغيلية أخرى
 

(42,885) 

 (2,116)  (1,747)   أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 (643)  (1,156)  صر  عمالت أجنبية خسارة

 (138,342)  إجمالي المصروفات التشغيلية 
 

(181,441) 

   
 

 
 (323,542)  ربح الفترة  /)خسارة( صافي 

 
726,749 

     

 --   --   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 726,749  (323,542)  الشامل للفترة  الدخل / )الخسارة( اجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ة جدوى لالستثمارُمدار من قبل شرك

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

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في      
  )بالدوثر األمريكي(

  

 المختصرة.  ( جزن  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

4 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م9201  م2020 

    

 42,321,906  25,753,897 حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة 

    

 726,749  (323,542) الفترة ربص / )خسارة( صافي 

    

     التغيرات من معامالت الوحدات

     :متحصالت من إصدار وحدات

 1,885,743   331,950  بالفةة 

 85,785   474,159  ذالفةة 

 1,971,528   806,109  اشتراك مالكي الوحدات  يإجمال

    

    المدفوع ثسترداد الوحدات

 (20,874,950)  (32,308)  الفةة أ

 (3,410,273)  (66,063)  الفةة ب

 (98,371)  مجموع االسترداد مالكي الوحدات
 
(24,285,223) 

 707,738 صافي التغير من معامالت الوحدات
 
(22,313,695) 

  
 

 

 20,734,960  26,138,093 العائدة لمالكي الوحدات  (حقوق الملكيةصافي الموجودات )

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 لالستثمارُمدار من قبل شركة جدوى 

 العائدة لحاملي الوحدات )غير مراجعة( )يتبع( (حقوق الملكية )قائمة التغيرات األولية المختصرة في 

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في      
  )بالدوثر األمريكي(

  

 المختصرة.  ( جزن  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

          )بالعدد(  الوحداتمعامالت 

          

 المصدرة الوحدات 

 

 اإلجمالي الفئة ج الفئة ب الفئة أ

 

 اإلجمالي الفةة ذ الفةة ب الفةة أ 

 

          

بداية الوحدات المصدرة في 

 369,648.97 507.55 164,545.27 204,596.15  189,570.40 6,865.25 182,705.15 -- الفترة

          

 15,020.88 834.94 14,185.95 --    6,993.19   4,556.18  2,437.01 -- الوحدات المصدرة 

          

 (245.93) -- الوحدات المستردة 

 (616.94)  (862.87) 

 (204,596.15) (25,689.75)  -- 

 

(230,285.90) 

          

الوحدات المصدرة في نهاية  

 154,383.95 1,342.49 153,041.46 --   195,700.72 10,804.49 184,896.23 -- الفترة

          



 جدوى للصكوك العالمية صندوق 

 )صندوق مشترك مفتوح(

 ُمدار من قبل شركة جدوى لالستثمار

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في      
  )بالدوثر األمريكي(

  

 المختصرة.  ( جزن  ث يتجزأ من  ذه القوائم المالية األولية15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح 

 م2020  
 

 م9201

    
 

  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 

 (323,542)  ربص الفترة / صافي )خسارة( 
 

726,749 

   تعديالت لننن:
 

 
     

 (545,854)   ارباح عموثت 
 

(679,432) 

  731,054  9 من اثستثمارات )الربص(  / صافي الخسارة
 

(228,758) 

   (138,342) 
 

(181,441) 

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

 
 (6,434,276)   شران استثمارات

 
 -- 

  1,849,926    متحصالت من بيع استثمارات
 

23,764,267 

 (7,287)   أتعاب إدارة مستحقة  
 

(1,373) 

 (3,571)   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 

(57) 

 (386)   أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة  
 

2,116 

 23,583,512  (4,733,936)  الناتج من األنشطة التشغيلية / )المستخدمة في(النقد 

  489,377   أرباح عموثت مستلمة
 

834,685 

 (4,244,559)   األنشطة التشغيلية الناتج من / )المستخدمة في(صافي النقد 
 

24,418,197 

   
 

 
   التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 

 
  806,109   متحصالت من إصدار وحدات

 
1,971,528 

 (98,371)   المدفوع ثسترداد الوحدات
 

(24,285,223) 

  707,738   األنشطة التمويلية في(لمستخدم )ا / الناتج منصافي النقد 
 

(22,313,695) 

     

 (3,536,821)   في النقد وما في حكمهالزيادة  / (النقص) صافي
 

2,104,502 

  4,338,802   النقد وما في حكم  في بداية الفترة
 

236,200 

 2,340,702   801,981   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 )صندوق مشترك مفتوح(

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )بالدوثر األمريكي(
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 الرئيسيةالوضع القانوني واألنشطة  .1
 

صندوق جدوى للصكوك العالمية )"الصندوق"(  و صندوق دخل ثابت تم إنشاؤه وتتم إدارت  بنان  على الشروط  (أ

واألحكام بين شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"( وبين مستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(. وافقت  يةة 

  م(. 2007أكتوبر  3  )الموافق 1428شّوال  16ريخ بتا 859السوق المالية على تتسيس الصندوق بالخطاب رقم 
م، لم يكن هناك مستثمرون 2020يونيو    30م. اعتباراً من  2020فبراير    24أدخل الصندوق الوحدة من الفئة "د" في  

 في الوحدات من الفئة "د". 

 

وشب  حكومية وصكوك يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة مطابقة للشريعة اإلسالمية تستثمر في صكوك حكومية 

 شركات. ويستثمر الفائض النقدي للصندوق، عند وجوده من وقت آلخر، في صفقات مرابحة قصيرة األجل.

 

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

منفصلة للصندوق. يخضع الصندوق لالئحة صناديق اثستثمار )"الالئحة"(  يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية 

م( والتعديالت الالحقة  2006ديسمبر  24 ن )الموافق  1427ذو الحجة  3الصادرة عن  يةة السوق المالية بتاريخ 

لبات جميع م(، والتي تفّصل متط2016مايو  23 ن )الموافق  1437شعبان  16لها )" الالئحة المعدلة "( بتاريخ 

نوفمبر   6 ن )الموافق    1438صفر    6الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. أصبحت الالئحة المعدلة نافذة بتاريخ  

 م(.2016

 

تعتبر إدارة الصندوق مسعولية مدير الصندوق. إث أن  وفقا  لشروط وأحكام الصندوق، يحق لمدير الصندوق تفويض  (ذ

حدى أو مجموعة من المعسسات المالية داخل المملكة العربية وخارجها. حفظ الصندوق الصالحيات أو التنازل عنها إل

  و شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. 

 

٪ من قيمة المبلغ المشترك 1رسوم اشتراك في الصندوق بنسبة ث تتجاوز  ينيحق لمدير الصندوق تحميل المستثمر

 ،م2020فبراير  24حتى للصندوق.  األولية المختصرة القوائم الماليةب  حيث ث يتم ادراذ  ذه الرسوم ضمن  ذه 

)حقوق  صافي الموجودات ٪ من قيمة0.50٪ و 1.00٪ و 0.75 تساوي تقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة

ر الصندوق كما يتقاضى مدي  الفةة "أ" والفةة "ب" والفةة "ذ" على التوالي في كل يوم تقييم.  لوحداتالملكية( للصندوق  

)حقوق الملكية(   صافي الموجودات من قيمة ٪0.50٪ و 0.375٪ و 0.75٪ و 0.50 تساوي أتعاب إدارة بنسبة

 الفةة "أ" والفةة "ب" والفةة "ذ" والفةة "د" على التوالي في كل يوم تقييم.  لوحداتللصندوق 

 

 

المصروفات العائدة ألنشطة الصندوق على   إضافة إلى ذلك، لمدير الصندوق الحق في اثسترداد بصورة جماعية كافة

سبيل المثال ث الحصر أتعاب المراجعة واألتعاب النظامية وغير ا ويقدر بحدود كما  و موضص في شروط وأحكام  

 الصندوق.

 

 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  يةة السوق المالية 

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

 م.2019ديسمبر  31المراجعة السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 
 

 أسس القياس  .3
 

إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثنان اثستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة، تم 
 باستخدام مبدأ اثستحقاق المحاسبي ومفهوم اثستمرارية.

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

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



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 )صندوق مشترك مفتوح(

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )بالدوثر األمريكي(
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 عملة العرض والنشاط  .4
 

يب كافة  يتم عرض  ذه القوائم المالية األولية المختصرة بالدوثر األمريكي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقر
 المبالغ ألقرب دوثر أمريكي ما لم يذكر خال  ذلك.

 

 استخدام األحكام والتقديرات .5
 
عند إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واثفتراضات التي تعثر 

لمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات وا
 النتائج الفعلية عن  ذه التقديرات.

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

 بصورة مستمرة.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .6
 
تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند 

يسري عدد من المعايير الجديدة اعتباًرا م.  2019ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في  المراجعة  إعداد القوائم المالية  
  ر مادي على القوائم المالية المالية للصندوق. ، ولكن ليس لها تأثي م2020يناير  1من 

 

م 2020يناير    1 ناك عدد من المعايير الجديدة وتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  

المعدلة عند إعداد الجديدة أو  المعايير  مع السماح بالتطبيق المبكر لها، إث أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر ألي من  

 . ذه القوائم المالية

 

 وما في حكمه النقد  .7
 

ذو تصنيف ائتماني   تتكون األرصدة المحتفظ بها بشكل رئيسي لدى أمين الحفظ في حساب عام لدى بنك محلي

 . كما يتضمن النقد وما في حكم  األرصدة مقابل المعامالت تحت التسوية.بدرجة اثستثمار 

 االستثمارات .8
  

القيمة العادلة من خالل  المدرجة دية وشب  السيادية وصكوك الشركاتيمثل  ذا البند استثمارات في الصكوك السيا

 .الربص أو الخسارة

 : التالية تتركز استثمارات الصكوك للصندوق في القطاعات اثقتصادية
 

م  2020 يونيو 30  م 9201 ديسمبر 31    

 )مراجعة(  (مراجعة)غير  

القطاعات 

 التكلفة االقتصادية

 

 القيمة العادلة

 القيمة٪ 

 العادلة

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة 

 القيمة ٪

 العادلة
        

 21.23 4,514,784 4,548,269  27.41 6,886,321 6,878,733 البنوك 

 22.64 4,813,633 4,787,673  23.5 5,742,996 5,818,316   حكومةال

 18.44 3,921,188 3,922,513  16.75 4,208,493 4,245,013 العقارات

 12.67 2,695,181 2,691,685  10.76 2,703,786 2,691,685 الخدمات

 11.85 2,519,893 2,574,659  7.26 1,831,502 2,381,741  الطيران

 6.52 1,386,824 1,333,908  7.15 1,874,900 1,830,532 االستثمار  شركات

 5.41 1,151,200 1,151,312  4.05 1,087,710 1,087,728 الكيميائية  المواد

 -- -- --  2.09 524,548 517,355 الجنسيات  متعدد

 -- -- --  1.03 258,993 256,688 الطعام

 1.24 263,250 296,043  -- -- -- الصحة

 100.00 21,265,953 21,306,062  ٪100 25,119,249 25,707,791 اإلجمالي



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 )صندوق مشترك مفتوح(

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )بالدوثر األمريكي(
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 , صافيالربح من االستثمارات/  (الخسارة ) .9

 

 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو

 م2020 
 

 م9201

    

 (639,554)   (182,621)  , صافيالمحققالخسارة  

 868,312  (548,433) صافي , الغير محقق الربص / )الخسارة(

 (731,054)  228,758 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .10
 
تشتمل األطرا  ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة 

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

 ندوق.ألنشطت  مع مدير الص

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

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

 .الصندوق

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة المعاملة

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو

 م2019 م2020   

شركة جدوى 

 135,797 102,932 أتعاب إدارة مدير الصندوق لالستثمار

     

مجلس إدارة 

 الصندوق

مجلس إدارة 

 الصندوق

مكافآت مجلس إدارة 

 2,116 1,747 مستقل( عضوالصندوق )

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

 الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة العالقة

 

 طبيعة المعاملة

 

 يوينو  30

م2020  

ديسمبر  31

م9201  

 (مراجعة( )غير مراجعة(    

شركة جدوى 

 15,566 مستحقة  أتعاب إدارة مدير الصندوق لالستثمار

 

22,853 

مجلس إدارة 

 الصندوق

إدارة مجلس 

 الصندوق

أتعاب مستحقة لعضو 

مستقل في مجلس إدارة 

 754 368 الصندوق

 31)  م2020 يونيو 30بها مدير الصندوق كما في  يحتفظ  وحدة 14,104.75يتضمن حساب مالكي الوحدات 

 وحدة(. 14,104.75م: 2019ديسمبر 

 آخر يوم تقييم   .11
 

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

 (.م2019ديسمبر  31م: 2019) م2020يونيو  30إعداد  ذه القوائم المالية األولية المختصرة كان 

 



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 )صندوق مشترك مفتوح(

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )بالدوثر األمريكي(
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 قياس القيمة العادلة    .12

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

 في إجران القياس.

 

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

 

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

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

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

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

 غير مباشرة من البيانات السوقية.

 

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

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

 ذه الفةة أدوات تم تقييمها بنان  على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة 

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.

 

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

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

 التالي تم تصنيف موجودات الصندوق. من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وب 1المستوى 

 

في حاثت أخرى، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة مقارنة السوق/التدفقات النقدية المخصومة )قياس المستوى 

( األسعار الحالية أو األخيرة المدرجة ل وراق المالية المماثلة في األسواق غير 1(. ي تخذ  ذا بعين اثعتبار: )3

( صافي القيمة الحالية محسوبة باستخدام معدثت الخصم المشتقة من أسعار األوراق المالية المدرجة 2و ) النشطة

 التي لها نفس تاريخ اثستحقاق والتصنيف اثئتماني المتداول في األسواق النشطة، معدلة بعامل السيولة.

 

تاريخ إعداد التقارير حسب المستوى في التسلسل الهرمي  يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في  

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

 . جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.األولية المختصرة

 

 )غير مراجعة( م 2020يونيو  30 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  العادلة

      

 25,119,249 4,020,261 -- 21,098,988 25,119,249 االستثمارات 

 

 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

الموجودات المالية بالقيمة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  العادلة

      

 21,265,953 4,091,518 - 17,174,435 21,265,953 استثمارات 

 

 ، لم يكن  ناك تحويل بين المستويات. على التوالي  م2019ديسمبر    31م و  2020يونيو    30المنتهية في    / للسنة  للفترة

 

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



 صندوق جدوى للصكوك العالمية 
 )صندوق مشترك مفتوح(

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )بالدوثر األمريكي(
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 )يتبع( قياس القيمة العادلة   .12
 

 للقيم العادلة. 3المستوى يعرض الجدول التالي مطابقة الرصيد اثفتتاحي مع الرصيد الختامي لقياسات 

 

 

لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

  2020يونيو

لفترة السنة  

المنتهية ديسمبر 

2019 
    

 10,339,082  4,091,518 الرصيد كما في بداية الفترة/السنة
  29,277  (71,257) معتر  بها في قائمة الدخل الشامل أرباح) خسائر( / 

 (6,276,841)  --  استثماراتمبيعات 
  4,091,518  4,020,261 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 

م في قياس 2020يونيو    30يوضص الجدول أدناه معلومات حول المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة في  

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 3أدوات الدين المصنفة كمستوى  

 

 البيان

 

 القيمة العادلة

 

المدخالت غير 

 القابلة للمالحظة 

مدخالت  

المتوسط 

 المرجح 

التحول الممكن 

 -المعقول +/

)القيمة 

 المطلقة( 

 

التغير في 

 التقييم

      

  ٪0.16- ٪0.50 ٪2.31 تكلفة رأس المال 4,020,261 الصكوك
احتمالية التعثر في  

 ٪0.10- ٪0.10 ٪0.07 السداد

 

  19-تأثير كوفيد   .13

 

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 

ذلك المملكة العربية السعودية، وقد يستمر  ذا التتثير في األشهر المقبلة، حيث  المال في جميع أنحان العالم، بما في

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

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

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  30الستة أشهر المنتهية في  الصندوق لفترة

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

 .م2020ديسمبر 

 

 األحداث بعد نهاية فترة التقرير   .14
 

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

 أو اإليضاحات المرفقة.  األولية المختصرة

 

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة    .15
 

أغسطس  23 ن )الموافق 1442محرم  4اعتمد مدير الصندوق إصدار  ذه القوائم المالية األولية المختصرة في 
 م(.2020


